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Saád Henrik, cziszterczi rendű áldozó-

pap és tanár, szül. 1861. aug. 12. Eger-
ben (Hevesm.); a rendbe lépett 1878. 
aug. 27., pappá szentelték 1884. aug. 10., 
tanár volt 1883—89. a bajai főgymna-
siumban, 1889-től Egerben. 1902. jún. 
16. az intézet kegyura lelkészszé kine-
vezte s jelenleg plébános-helyettes Nagy-
tevelen (Veszprémm.) — Czikkei a Kath. 
Szemlében (1893. könyvism.); az Eger-
ben (1893. 37. sz. Valami Athénről); az 
egri Hiradóban (1894 16—19. sz. Váz-
latok görögországi utamból.) 

A hazai cziszterczi-rend Emlékkönyve. B p e s t , 
1896. 370. 1. — Egri fögymnasium Értesítője. 
1903. 112., 113. 1. — Magyarországi ritm. kath. 
papság Névtára. B p e s t , 1904. 215. 1. 

Saaghy Vendel. L. Sághy. 
Saarosi András. L. Sárossi. 
Saárosy Ferencz. — Munkája: Ľas 

Wetter und die Cholera. Abhandlung 
über die Entstehungsursache der Cholera 
und über Schutzmittel gegen diese Epi-
demie. Kaschau, 1893. 

A in . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Saarosi István, tanító Benedekfalván 
(Szilágym.) — Kézirati munkája a m. 
n. múzeumban : Fejérváry Ferencz felett 
mondott verses végső elhúcsúzása. Be-
nedekfalván, 1733. Bőjtelőhava 22. 4-rét. 

A m . n . m ú z e u m i k é z i r a t t á r p é l d á n y á b ó l , 

Saarosi János. L. Sárosi. 
Saarosy József,\ orvosdoktor, szülész-

mester, gyakorlóorvos Eperjesen, sáros-
Xd. Szinnyer i J . . Magyar írók XII. 

megyei származású ; a budapesti orvos-
egyesület levelező tagja és Sárosmegye 
főorvosa. — Czikkei az Orvosi Tárban 
(1842. II. Szepesmegyei Czigelka nevű 
ásványvíz megismertetése, 1844. II. Gyógy-
kisérletek a czigelkai iblanytartalmú ás-
ványvízzel) ; a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (VII. 1847. 
Jelentés a bártfai kirándulásokról, egy 
rajzzal). — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
physicopathol. de infante. Vindobonae, 
1834. — 2. Czigelka ásványos vize, ter-
mészettani és orvosi tekintetben. A m. 
orvosok és természetvizsgálók Kassa— 
Eperjesen tartott VII-ik nagygyűlése alkal-
mával. Eperjes, 1846. (Németül: U. ott, 
1846.) 

Sinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Saarosi Márton, városi jegyző; eleintén 
Bákóczi Zsigmond íródeákja volt. Az 
1604. és a következő évben Sziléziában 
élt számkivetésben s a mint visszatért 
hazájába, ismét Bákóczi udvarában Sze-
rencsen tartózkodott. Bákóczi halála után 
Eperjesen telepedett le s itt városi jegyzői 
hivatalt viselt még 1627-ban is. Eperjesen 
meg is nősült, Bosenmann János itteni 
es. kir. postamester Dorka leányát vévén 
el. Benső baráti viszonyban állott Melda 
Györgygyei, kassai lakossal, kivel szám-
kivetésének ideje alatt élénk levelezést 
folytatott. — Melda György özvegyének 
1603. Húsvét után hétfőn Kassán kelt 
levelét közli az eperjesi városi levéltár-
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ból a Figyelő (VII. 1879.), melynek hát-
lapjára í r ta : Szivem vidámsága (czím a 
versfejekből) cz. 14 strófás költeményét 
1605-ben (ezt is közli a Figyelő). Mind 
a kettő nyelvészeti szempontból érdekes 
maradvány. 

Figyelő VII. 1879. 311—313. 1. (Lévay Istv án. 

Saarosi Sándor, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1719. máj. 7. Sároson; 
1735. okt. 17. lépett a rendbe ; bölcseletet 
és theologiát tanított Győrött 1758-ban 
és Budán 1759-ben. Meghalt 1766. máj. 
26. Udvarhelyen. — Munkája: Asser-
tiones ex universa philo sophia . . . quas 
in . . . academia Jaurinensi . . . 1758. . . . 
publice propagnandas suscepit Joan. 
Stehenics . . . ex praelectionibus Alex. 
Saarosi. Jaurini. 

De Backer-Sommervogel, Bibliothéque-Biblio-
gr. VII. 356. h. 

SaárossyKapeller Ferencz (sárosi), cs. 
és kir. asztalnok, miniszteri tanácsos 
(a család Kapeller Ulriktól, a habsburgi 
Rudolf hires vezérétől származik, kinek 
utóda Kapeller Konrád 1535 körül 
I. Ferdinánd királynak sárosvári kapi-
tánya volt ; 1874. júlus hó 28-án a régi 
tiroli nemesség és az Osten és Gatter-
feldeni előnév megtartása mellett a 
magyar nemességet a Saárossy névvel és 
sárosi előnévvel kapta). S. atyja, szintén 
Ferencz, kir. tanácsos, Sáros vármegye 
táblabírája, anyja ribári Ribary Paulina ; 
szül. 1856. szept. 19. Kassán, főgymna-
siumi tanulmányait 1864—71-ig Eper-
jesen, Nagyváradon és Egerben végezte, 
jogi tanulmányait 1871 — 73. Kassán. 
1873—74-ben a magyaróvári gazdasági 
akadémián tanult. 1875-ben Proskau, 
Taránd és Hohenheimban hallgatta az 
ottani tanárok előadásait. 1876-ban be-
utazta a Németbirodalmat, Angol- és 
Francziaországot és Belgiumot; 1876-ban 
a m. kir. pénzügyministeriumban segéd-
fogalmazónak, 1879. a földmívelés-, ipar-
és kereskedelmi minisztériumban mi-
niszteri fogalmazónak, 1883. titkárnak, 

1891. osztálytanácsosnak és 1902. minisz-
teri tanácsosnak neveztetett ki. — Köz-
gazdasági, társadalmi s vadászati czik-
keket írt a Pester Lloydba, a magyar 
napilapokba s a vadászati lapokba. — 
Munkái: 1. Az erdőtörvény (1879. évi 
XXXI. t.-cz.) magyarázata. Bpest, 1883. 
— 2. Magyarország borászati törzs-
könyve. Irta és hivatalos adatok alapján 
összeállította S. K. F. miniszteri titkár. 
U. ott, 1885. — 3. A méhészet múltjáról 
és jelenéről, különös tekintettel hazánkra. 
U. ott, 1902. (Közigazgatási Könyvtár IV. 
4., 5.) — 3. A méhéssetről szóló tör-
vényjavaslat. U. ott, 1902. 

. Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1902. és önéletrajzi adatok. 

Saárossy-Kapeller Ödön (sárosi), m. 
kir. államvasuti főfelügyelő és igazgató-
helyettes, született 1857-ben Ungvárt, a 
gymnasiumot Egerben és Kassán vé-
gezte, utóbbi helyen a jogakadémia hall-
gatója is volt. A m. kir. közmunka- és 
közlekedési minisztériumban 19 évig szol-
gált. hol csakhamar elnöki titkár le t t ; 
1882-ben a m. kir. államvasut-igazgató-
sághoz lépett át, hol főfelügyelő és igazg.-
helyettes volt. Meghalt 1888. márcz. 13. 
Bpesten. — Munkája : A m. kir. állam-
vasutak tíz évi működése a közgazdaság 
terén. A m. kir. államvasutak igazgató-
ságának hivatalos adatai nyomán. 10 mel-
léklettel. Budapest, 1885. (Németül. U. 
ott, 1885.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Újság 1888. 12. az. (Nekr.) és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Saárváry Béla. L. Sárváry. 
Saárváry István, szent Ferencz-rendi 

szerzetes, született 1730-ban Csepregen 
(Sopronmegye); a próbaévet 1749-ben 
Malaczkán töltötte ; 1753-ban miséspappá 
szentelték. Több helyen volt hitszónok. 
1763-ban a Szentföldre zarándokolt és 
Jeruzsálemben három évig tartózkodott. 
Hazájába visszatérve ismét folytatta hit-
szónoki hivatását. Meghalt 1784. jan. 18. 
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Szorabathelyt (Vasm.). — Munkái: 1. Örök 
életre vezetgető Tábla, a Serafikus Szent 
Ferencz Penitentzialartó Harmadik Szent 
Szerzetének IV-dik Miklós Szentséges 
Pápától 1289-dik esztendőben megerősít-
tetett és az utánna valóktól j ó váh agy at-
tatott Regulája, Mely Szabad Királyi 
Nemes Nagy-Győr-Városában 1770-dik 
esztendőben az Első Magyar Nemzetbéli 
Férjfiaks Aszszonyok neméből való próba-
esztendőben lévő ájtatos Tertiariusoknák, 
kik Tulajdon Házaikban laknak, éppen 
s egyenessen, őket illető rövid értelmes 
magyarázattal az ő akkorbéli P. Direc-
torok iparkodásából, az Elöljárók enge-
delmével kezekbe adatott. És magok 
költségén (a változandóknak egyenes vál-
tozásával) harmadszor kinyomtattatott. 
Győr, 1770. — 2. Szent Ferencz harma-
dik rendje. U. ott, 1770. 

Danielik, M. í r ó k IJ . 279. 1. — Farkas 
üeraphinus, Scriptores Ord. Min. 8. P. Fran-
cisci. Posonii , 1879. 84. 1. 

Saáry Antal, orvosdoktor, sebész és 
szülészmester, szül. 1819-ben; 1842-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet; megyei 
járási és községi orvos volt Dunavecsén 
(Pestm.),' hol 1881. ápr. 2. meghalt 62 
évében. — Czikkei az Orvosi Hetilapban 
(1859. Bal mozgékony vese, 1860. Takár 
csúz, a koponya agyhártyáin át az agyba 
beható roncsolt sérülés, agyállomány-
vesztéssel, agytályog, teljes kigyógyulás, 
Idült félbenhagyó szemgödörfölötti ideg-
zsába, 1861. Fehérvár.) 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban. Bpest, 1876. 239. 1. és 
gyászjelentés. 

Sabel Boldizsár, kereskedő és hites 
polgár Kolozsvárt; miután kereskedelmi 
ismeretek szerzése végett ismételten több 
országot bejárt, letelepedett Erdélyben 
Kolozsvárt, hol 1813. körül meghalt. — 
Munkája: Dsengischán khámok khámja 
és Karizmei szultán Mehemet történetei. 
Mellyeket a vitézi és politikai nagy tettek 
olvasásában gyönyörködök kedvekért ör-
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mény és görög nyelvből fordított. Pest, 
1816. (Ajánlotta gróf Bánffy György, 
Erdély kormányzójának 1812. máj. 5. 
Fia, Sabel Menyhárd adta ki atyja halála 
után 1815. ápr. 15. annak meghagyásá-
ból, Mehemet szultán és Dsingischán 
rézm. képeivel.) 

Peirik Bibliogr. I. 568. 1. 

Sabiz József (taubenspergi), orvosdok-
tor, fiumei származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de habitu 
germanorum antiquo, et structura cor-
poris aevi moderni. Viennae, 1737. 

Szinnyei Könyvészete. 

Sabo Emil. L. Szabó. 
Sábov Érmén. L. Szabó. 
Sacher István, jogi doktor, Budapest 

fő- és székváros polgármestere; családi 
nevét időközben Bárczi-ra változtatta. — 
Munkája : Közgazdasági ismeretek. Felső 
kereskedelmi iskolák számára. Bpest, 
1896. és 1897. 

M. Könyvészet 1896—97. 

Sachs Hugó, német szinész. — Mun-
kája : Theater-Almanach für Pesth und 
Ofen auf das Jahr 1858. Pesth, 1858. 
(Schulz Edével együtt.) 

Petrik Bibliogr. 

Sachsenheim Frigyes. L. Soterius. 

Sadler András, ág. ev. lelkész, besz-
terczei származású, a wittenbergi egye-
temen tanult, honnét 1685. jún. vissza-
térve, a beszterczei gymnasium rektora 
volt. 1690-ben Jaádra (Besztercze-Naszód-
megye) hívták meg lelkésznek, hol 1715-ben 
meghalt. — Munkái: 1. Mysterium Tri-
nitatis ante publicum Christi praeconium 
a fidelibus N. T. cognitum et creditum 
e Cantici Zachariae introductione Luc. 
L. v. 26. ad v. 38. praes. Jo. Deutsch-
mann. Witebergae, 1684. (Megjelent 
Deutschmann Theosophiá-jában 65—86. 
1.) — 2. Dissertatio Pneumatica de 
Spiritu in communi. Praes. M. Joh. Al-
brich d. 20. Aug. 1684. U. ott. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 154. 1. 

1* 
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Sadler György, ág. ev. lelkész, szász-
kézdi (Nagy-Küküllőm.) származású, előbb 
rektor volt, 1593-ban lelkész Kőhalom-
ban, 1601. Lebneken, 1603. Garádon és 
1605. Szász-Keresztúron (Nagy-Küküllő-
megye), hol 1610. ápr. 19. meghalt. — 
Munkái: 1. Vera & Orthodoxa De Prae-
destinatione hominum aeterna Assertio.. . 
Respondente . . . Francofurti, MDXCII. 
(Ajánlja atyjának, Sadler György lel-
késznek.) — 2. Iridos meteori speciosis-
simi ©stupte, physica. U. ott, 1592. — 
3. Quarta Disputatio, ex Augustana 
confessione De Persona Christi . . . U. 
ott, 1594. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 155.1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész, 244., 245., 249. 1. 

Sadler József, orvosdoktor, egyetemi 
tanár, a m. n. múzeum természetrajzi 
osztályának őre, szül. 1791. május 6-án 
Pozsonyban. Gymnasiumi tanulmányai-
nak elvégzése után 15 éves korában 
gyógyszerészsegédlett az irgalmasrendűek 
gyógyszertárában. Azután elvégezvén a 
gyógyszerészi tanfolyamot a pesti egye-
temen, 1810-ben gyógyszerészmesteri 
oklevelet kapott. Bölcseleti és orvostudo-
mányi tanulmányait ugyancsak Pesten 
1812-től 1819-ig végezte. Már mint tanuló 
segéd lett a vegytani és növénytani tan-
szék mellett s mint ilyen 1815—1819-ig 
működött. 1820-ban orvosdoktorrá avat-
tatott és még ugyanezen év július 20. a 
nemzeti múzeum természetrajzi tárának 
segédőre, 1821. szept. 2. pedig rendes 
őre lett. 1832-ben a pesti egyetemen a 
növénytan helyettes, 1834-ben pedig ren-
des tanárává neveztetett ki, hol 1848-ig 
működött. 1838-tól 1842-ig mint helyettes 
a vegytant is tanította. 1826-tól 1830-ig 
a dékáni hivatalt vezette. Tagja volt 
1827-től a moszkvai természetvizsgálók 
cs. társaságának és a weimari mineralo-
giai s a regensburgi füvésztársaságnak. 
Erdemei elismeréseül több növényt ne-
veztek el róla, pl. Potentilla Sadleri 

Reichb., Ferula Sadleriana Ledeb. Meg-
halt 1849. márcz. 12. Pesten. — Czikkei 
az Orvosi Tárban (1840. II. Tüzesvas 
kőkemű, scirrhosus, végbéliszam, pro-
lapsus ani ellen, 1841. I. A búziási ásvány-
vizek, in nuce); a M. természettud. tár-
sulat Évkönyvében (I. 1841—45. A hor-
vátországi meteorkőesésről, A növénytan 
történetei a XVI. században, A kétszikű 
növények évrétegeiről, A magyarországi 
fűneműek családjáról, Haberle életrajza); 
a M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (VI. 1846. A kosborneműek 
földrajzi elterjedése Magyarhonban.) — 
Munkái: 1. Verzeichniss der um Pesth 
und Ofen wildwachsenden phanerogami-
schen Gewächse mit Angabe ihrer Stand-
orte und Blüthezeit. Pesth, 1818. — 2. 
Dissertatio inaug. medica sistens des-
criptionem plantarum epiphyllosperma-
rum Hungáriáé et provinciarum ad-
nexarum atque Transylvaniae indige-
narum. U. ott, 1820. — 3. Magyarázat 
a magyar plánták szárított gyűjtemé-
nyéhez. U. ott, 1824-30 . Nyolcz fü-
zet. — 4. Nachträge zu den Icon, plan-
tarum rariorum Hung, von Rochel ge-
zeichnet. Hely és év n. — 5. Flora 
Comitatus Pestiensis. Pestini, 1825—26. 
Két kötet. (I. Monandria-Decandria. II. 
Dodecandria-Polygambia. 2. kiadás egy 
kötetben. U. ott, 1840.)" — 6. De filici-
bus veris Hungáriáé, Transylvaniae, 
Croatiae et Litoralis Hungaricae solennia 
instaurationis semisecularis universitatis 
Hungaricae die XXVIII. Junii anni 1830 
recolens disserit. Budae, 1830. — 7. 
Sadler Mihály, Specimen inaug. sistens 
Synopsin salycum Hungáriáé. U. ott, 
1831. (Sadler József kézirataiból.) — 8. 
fnstitutionum botanicarum . pars prior : 
Glossologia Systematica et Phytographia. 
U. ott, 1834. (Egyetemi előadásainak 
vezérfonala volt.) — 9. Feueregger Ká-
roly, Dissertatio inaug. medico-botanica 
de valerianeis Hungáriáé, Croatiae, Trans-
sylvaniae, Dalmatiae et Litoralis Hun-
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garici. U. ott., 1887. (S. kézirataiból.) — 
10. Grész János, Dissertatio inaug. 
medico-botanica de potentillis Hungáriáé, 
Croatiae, Transylvaniae, Dalmatiae et 
Litoralis Hungarici. U. ott, 1837. (S. kéz-
irataiból.) — 11. Czompó János, Disser-
tatio inaug. med.-bot. de euphorbiaceis 
Hungáriáé, Croatiae, Transsylvaniae, Dal-
matiae et Litoralis Hungarici. U. ott, 1837. 
(S. kézirataiból.) — 12. JaTikovich Antal 
Pál, Dissertatio inaug. sistens literatúram 
doctrinae de fungis venenatis suspectis 
et edulibus accidente synopsis specierum 
Hungaricarum amanitae. U. ott, 1838. 
(S. kézirataiból.) — 13. Hoffer István, 
Dissertatio inaug. bot.-medica sistens 
lycopodineas Hungáriáé. Budae, 1839. 
(S. kézirataiból.) — 14. Die Gräser TJu-
garns, gesammelt und für Botaniker und 
Oekonomen herausgegeben. Ezen czím 
alatt i s : Agrostotheca hungarica, com-
plectens plantas siccatas gramineas, 
cyperaceas et junceas Hungáriáé, Croa-
tiae et Dalmatiae. Hely és év n. Két 
füzet. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1827. I I . 16. SZ. 
— Status praesens r eg . l i ter. U n i v e r s . U n g a -
ricae. Budae, 1830. 17. 1. — Fejér, História 
A c a d e m i a e 159., 160. I. — Ujabbkori Ismeretek 
ľára VI. 159. 1. — Kunitz, V e r s u c h e i n e r 
Geschichte der Ungar. Botanik. Halle, 1865. 
155—157. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Va-
sárnapi Újság 1878. 44. s z . ( S i r k ö f e l i r a t a . ) — 
Pallas Nagy Lexikona X I V , 775. 1. — Bögyes 
E m l é k k ö n y v e 162. 1. F é n y n y o m . arczk. 

Sadler Richárd, gyárigazgató Buda-
pesten és a budapesti Humboldt szabad-
kőmíves páholy tagja, hol felolvasásokat 
tartott, így 1897-ben : Wie kann die Lage 
der arbeitenden Klasse verbessert wer-
den ? cz. — Munkája: Ein Wort zur 
Arbeiterfrage. Vorgetragen in der • 
Humboldt. Budapest, (1899.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából . 

Sáfár Ferencz, ev. ref. főtanító, Sáfár 
István egyházi szolga és Kiss Bebekka 
fia, szül. 1848. decz. 10. Karczagon; a 
négy gymnasiumi osztályt helyben, az 

V. és VI. osztályt, úgy a tanítói képzőt 
Debreczenben végezte, hol énekvezér is 
volt ; azután 1868. október 10. Csökmőre 
(Biharm.) ment segédtanítónak, honnét 
(időközben rendes tanító lett) Karczagra, 
majd 1877. ápr. 20. vissza Csökmőre 
hivatott, hol mint főtanító működik. — 
Munkája: Egyházi beszédekre alkalma-
zott énekversek. Bef. énekvezérek, rek-
torok s tanítóképezdei növendékek tem-
plomi használatára. Debreczen, 1872. — 
Kéziratban: Bibliai történetek, vallás-
történet, természetrajz, a bihari ref. egyh. 
megye által kiadott tanterv szerint isko-
lai használatra dolgozva, 50—70 füzet 
«Irka», saját módszer az ütenyírás gyors 
és biztos megtanulására. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Uj M. Athenás 348. 1. 

Sáfár Imre, jogi doktor, jogakadémiai 
t aná r ; a kassai akadémiához nevezték 
ki a politikai tudományoknak, a curialis 
stylus, a váltó- és kereskedelmi törvé-
nyek rendes tanárának ; közben a nagy-
váradi jogakadémia helyettes tanára is 
volt 1804—1806-ig. Meghalt 1823. jan. 
5. Kassán szélütés következtében 54. 
évében. — Munkái: 1. Positiones ex 
politia, quas in regia academiae Casso-
viensi ex institutionibus E. S. a. 1799. 
publice propugnandas susceperunt Caro-
lus Klobusitzky . . . Cassoviae. — 2. 
Positiones ex universo jure patrio, et 
universis scientiis politicis ac stylo curi-
ali politico. U. ott, 1808. — 3. Oratio 
funebris, qua domino Mauritio libero 
baroni Sahihausen in palatio regiae 
academiae Cassoviensis die 12. Nov. 
1811, parentavit. U. ott. — 4. Institutio-
ns juris cambialis. Budae, 1825. 
(Magyarul: Váltójog. Ford, és világosító 
jegyzetekkel bővítve és [Magyarországra 
alkalmazva kiadta Stettner György. Pest. 
1832). 

Hazai s Külf. Tudósítások 1823. I . 4. SZ. — 
Sí. Kurir 1823. I. 5. Sz. — Tudományos Gyűj-
temény 1823. I. 125. 1. — Bozóky Alajos, A 
nagyváradi kir. akadémia százados múltja. 
B p e s t , 1889. 76. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
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Sáfár László. — Munkái: 1. Tudni-
valók a képviselőválasztásra. A válasz-
tás és előkészületei, a kúriai bíráskodás-
ból vett törvénymagyarázatokkal. Bpest, 
1895. (Ism. Vasárnapi Újság 2. sz. 2. 
kiadás. U. ott. 1906.) — 2. A pesti vér-
tanúkról. U. ott, 1899. 

Corvina 1906. 17. sz. és a m. n. múzemi 
könyvtár példányáról. 

Safári János, orvosdoktor, kiskőrösi 
(Pestm.) származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medico-physiographica de 
hominis varietatibus. Vindobonae, 1838. 
(Ajánlja atyjának Safarik Pál József böl-
cseleti doktornak). 

Sztnnyei Könyvészete. 

Safarik Adalbert, prágai egyetemi tanár 
Safarik Pál József híres nyelvész legidő-
sebb fia, szül. 1829. okt. 26. Újvidéken 
(Bács-Bodrogm.); első neveltetését a szü-
lői házban nyerte, azután a prágai gym-
nasiumot látogatta, hol atyja felügyelete 
alatt nyelvészeti tanulmányokkal foglal-
kozott ; 1846—47-ben bölcseletet tanult ; 
azonban kiváltkép a természettudomá-
nyokat művelte. 1847—50-ben a Redten-
bacher laboratóriumában dolgozott; míg 
végre kizárólag a vegytanra szentelte 
idejét. Miután egy évig Quadrat Bernát 
brünni tanszéke mellett a technikai vegy-
tanban képezte ki magát, a prágai cseh 
reáliskolához nevezték ki tanárnak, hol 
1851—56-ig működött. 1856 nyarán állam-
segélylyel külföldre utazott és 1856—57-
ben Berlinben elméleti, 1858—59. Göttin-
gában gyakorlati vegytannal foglalkozott. 
Visszatértével 1859-ben a bécsi kereske-
delmi akadémiánál nyert tanári állást. 
Két év múlva betegsége miatt lemondott 
állásáról és 1861—62-ben egy Bécs melletti 
iparvállalathoz szegődött társnak. Innét 
is betegsége miatt távoznia kellett és az 
erdélyi fürdőkben keresett gyógyulást. 
Visszatérve, 1865-ben a prágai műegye-
temen nyert írnoki állást, melyet 1868-ig 
töltött be ; ekkor ugyanazon intézetnél a 
vegytan cseh tanszékénél alkalmazták, 

mely tanári állásában 1869-ben véglege-
sítették. Később a prágai egyetemen a 
vegytan rendes tanára lett. Tagja volt a 
cseh tudományos társaságnak és Fürsten-
berg herczeg könyvtárnoka. Meghalt 1892. 
jún. végén Prágában. — Több czikket 
írt a külföldi lapokba. — Munkája : 
Základové chemie öily luőby. Prága, 1860. 
(A vegytan alapvonalai). Két kötet. — 
Lefordította és kiadta csehül Humboldt 
Sándor Ansichten der Natur cz. munká-
ját. (Bécs, 1863.). 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XXVII. 49. 1. 

Safarik János, orvosdoktor, szerb tör-
ténetíró, előbbinek nagybátyja, S János 
jószágigazgatónak, a nyelvtudós S. Pál 
József idősb testvérének és Laucsek Zsu-
zsannának fia, szül. 1814. nov. 14. Kis-
Kőrösön; 1821-től az újvidéki német 
iskolában tanult. 1823-ban a szerb gym-
nasiumot, melynek igazgatója akkor nagy-
bátyja, S. Pál József volt, látogatta. 
1823-ban bevégezvén a gymnasiumot, 
Pozsonyba ment, hol bölcseleti és jogi 
tanulmányokat hallgatott és megismer-
kedett a szláv vezérférfiakkal (Hódža, 
Hurbán, Stur, Skultety és többekkel). 
1832-től a pesti egyetemen az orvos-
tudományokat hallgatta s Kollár János 
tót költő házát látogatta. 1834—37 dg 
Bécsben végezte orvosi tanulmányait és 
1838-ban orvosdoktorrá avatták. 1840-ben 
Újvidéken mint gyakorlóorvos telepedett 
le ; ekkor kezdte a régi délszláv nyelv-
emlékek ismertetését, így 1840. a Danica 
Ilirskában a régi glagolita iratokat ismer-
tette. 1843-ban Belgrádban a természettan 
és 1849. a történelem tanára lett és 
rendkívüli érdemeket szerzett a délszlávok 
régészete és régi történelme körül ; ok-
leveleket, régiségeket gyűjtött és ismer-
tetett. 1861. a belgrádi múzeum és fő-
iskola könyvtárának őre lett. Sok kitün-
tetést nyert ; a szerb tudós társaság 
elnöke és több külföldi tudós társaság 
tagja lett ; számos rendjellel is kitüntet-
ték. 1869-ben a szerb államtanács tagja 
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lett. Meghalt 1876-ban Prágában. — Főbb 
munkája : Acta archivi et reliquorum 
slavorum meridionali um. Belgrad, 1860. 

Slovník Nauen;/. P r á g a , 1859. I X . 13. 1. (F . 
L . R i e g e r . ) — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
775. 1. — Ottiiv Slovník Naučny. P r á g a , 1906. 
X X I V . 540 1. 

Safarik Pál József,\ bölcseleti doktor, 
a prágai egyetem könyvtárnoka, S. Pál 
ág. ev. lelkész és Káresz Katalin fia, 
szül. 1795. máj. 13. Fekete-Patakon 
(Csetnek mellett, Gömörm.). 1805-ben a 
rozsnyói gymnasiumba ment hol a 
három osztályt elvégezte és megtanult 
magyarul és németül. 1810-ben a kézs-
márki lyceumba került, hol S. német 
nyelvű önéletrajzában kegyelettel emlé-
kezik meg tanárairól, különösen Gener-
sich Jánosról, kitől életének irányát 
nyerte. Ekkor keletkezett benne a szláv 
nyelv és irodalom iránti ha j l am; a 
szerb és ruthén tanulótársaitól megtanulta 
a szerb és ruthén nyelvet és a cyrill 
írást. 1815. okt. 27. iratkozott be a jenai 
egyetemre; szabad idejét itt is a szláv 
nyelv és irodalom tanulmányozásának 
szentelte. Itt fordította szláv nyelvre 
Aristophanes Felhőit és Schiller Stuart 
Máriáját. 1817-ben bölcseleti doktorrá 
avatták. 1817. szept. nevelő lett Po-
zsonyban Kubinyi László mellett. 1819. 
máj. az újvidéki görög nem egyesült 
kath. szerb főgymnasium patronatusa 
megválasztá a humaniórák tanárának, 
egyszersmind a főgymnasium igazgatá-
sával is megbízta, hol 14 évet töltött 
mint tanár (az első 6 évben a gymnasium 
igazgatója is volt). Az új gymnasiumot 
szervezte és mint az egyedüli tanár, ki 
a magyar nyelvet bírta, ezt is tanította. 
Itt megnősült, neje zsédeni Ambrózy 
Julia haláláig hű társa volt. Cseh bará-
tainak meghívására, miután 1833. márcz. 
leköszönt újvidéki állásáról, Prágába köl-
tözött. Még újvidéki tartózkodása alatt 
átkutatta az újvidéki, karloviczi s fruska-
gorai zárdák könyv- és levéltárait. Prá-

gában leginkább a szláv nyelvekre és 
azok irodalmára, a szláv népek legrégibb 
történetére és régiségeire volt tekintettel. 
Két évig kizárólag tudományos kutatá-
sokkal foglalkozott. 1834—35-ben szer-
kesztette a Svétozor (Panorama) cz. nép-
szerű heti folyóiratot. 1835—37. a prágai 
magistratusnál a «translator in russico-
polonico» állomást töltötte be, 1837-ben 
kinevezték a szépirodalmi és vegyes tar-
talmú művek censorává, mely hivatalt 
1847-ig viselte. 1841-ben számfeletti 
custossá, 1844. valóságossá s 1848-ban 
könyvtárnokká nevezték ki a prágai cs. 
kir. egyetemi könyvtárhoz, mely utóbbi 
állásában 1860-ig megmaradt. A mint 
S. szláv régiségei megjelentek, a híre a 
külföldön is nőttön-nőtt, több tudós tár-
saság tagjává választotta. A porosz kor-
mány meghívta a berlini vagy a boroszlói 
egyetem szláv philologiai tanszékére, de 
ezek egyikét sem fogadta e l ; ekkor a 
porosz kormány «pour le mérite« renddel 
tisztelte meg. A bécsi tud. akadémia 
1847-ben választotta meg tagjának, hol 
székét 1848. febr. 2. tartott beszédjével fog-
lalta el: 1848. ápr. és máj. Bécsben tartóz-
kodott, midőn Sommaruga báró osztrák 
közoktatási minister meghívására a tanügy 
javítása ügyében tartott tanácskozásban 
részt vett. Ekkor a szláv nyelv szerepé-
ről a közép- és főiskolákban dolgozatot 
nyújtott be, melyet elfogadtak és meg-
kínálták tanácsosi ranggal a közoktatási 
minisztériumban; ő azonban inkább a 
könyvtárnoki állást (1848. ápr. 25.) fogadta 
el. Részt vett 1848. jún. 2. a prágai 
szláv congressuson, hol a magyarországi 
szlávok is megjelentek, melyet azonban az 
akkori zavarok miatt feloszlattak. Azután 
visszavonult a politika teréről és kizárólag 
hivatalának és tudományának élt. 1838-tól 
1843-ig a cseh nemzeti múzeum folyó-
iratának is szerkesztője volt. Eletének 
utolsó éveiben a glagolitica tanulmányo-
zásával foglalkozott. 1857-ben kiadta a 
glagoliticus töredékeket és 1858-ban a 
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glagolitismus eredetéről és hazájáról írt 
művét. 1856-tól kezdve gyakran nehéz 
beteg volt. 1860. okt. 30. saját kérelmére 
nyugdíjazták. Meghalt 1861. jún. 26. Prágá-
ban. Könyvtárából, mely a szláv irodal-
mat illetőleg nagybecsű volt, özvegye Cata-
logust adott ki. (Bécs, 1862.) — Munkái: 
1. Tatranská Musa s lýrou slovanskou. 
Lőcse, 1814. — 2. Počátkové keského 
básnistvi obzulášte prosodie. Pozsony, 
1818. (A cseh költészet, különösen a 
cseh prosodia alapelvei.) — 3. Pisne 
svetské lidu slovenského v Uhrich. Pest, 
1823. Két kötet. (A magyarországi szlovák 
nép világi dalai. Összegyűjtötték s kiadták 
többen. A II. kötet előszavát S. írta. 
A szlovák népdalokat magyarra fordí-
tották : Szeberényi Lajos és Lehoczky 
Tivadar.) — 4. Geschichte der slavischen 
Sprache und Literatur nach allen Mund-
arten. Ofen, .1816. — 5. Ueber die Ab-
kunft der Slaven nach L. Suroviecki. 
Ofen, 1828. — 6. Juridisch-politische 
Terminologie der slaw. Sprachen Oester-
reichs. Wien, 1850. — 7. Geschichte der 
südslawischen Literatur (Handschriftlicher 
Nachlass). Herausgegeben von Josef 
Jireőek. Prag, 1864—65. Három kötet. 
(Befejezetlen nagy művének részei.) — 
Több munkáiról, czikkeiről és kéziratai-
ról Wagner Lajos bőven megemlékezik. 
— S. nevét : Safáry, Schaffarik, Safarik, 
Šafárik, Schafarik, Saffarík, Schaffarik, 
Schaffaryk, Schafarzik és Schafarzyknak 
is írják. 

Haan, J e n a I lungarica . Gyulae, 1858. 138. 1. 
— Újabbkori Ismeretek Tára VI . 141. 1. — 
Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XXVIII . 53. 1. (Bö 
r e p e r t ó r i u m m a l ) . — Wagner Lajos, Sa far ik 
é le te é s m ü v e i . B u d a p e s t , 1878. — Századok 
1878. 685. 1. — Őernoknarnik 1895. 5. SZ. a r c z k . 
— Pallas Nagy Lexikona XIV. 775. 1. — Slovník 
Náučný. P r á g a . 1906. XXIV. 528. 1. 

Sáfrán Géza, m. kir. honvédszázados, 
szül. 1870. nov. 4. Bánfalván, (Borsodm.); 
hat gymnasialis osztály bevégzése után 
1886—96-ig a Ludovika akadémia tiszt-
képző tanfolyamát hallgatta. 1890. aug. 

18. honvéd hadapród-tiszthelyettessé ne-
veztetvén ki, e minőségben 1891. nov. 
l-ig s ez időtől 1894. szept. 15-ig mint 
hadnagy a miskolczi 10. honvédgyalog-
ezrednél, 1894. szept. 15-től 1896. aug. 
21-ig pedig a nagyszebeni 23. honvéd-
gyalogezrednél csapatszolgálatot teljesí-
tett, hol az élelmezési tiszti tanfolyamot 
is elvégezte. 1894. nov. 1. főhadnagygyá 
lépett elő. 1895—96. évben a felsőbb 
tiszti tanfolyamon volt. 1896. aug. 21-től 
1897. jan. 31-ig csapatszolgálatot végzett, 
1897. febr. 1-től fogva pedig mint ezred-
segédtiszt működik a 10. honvédgyalog-
ezrednél. 1902. máj. 1. II. oszt. századossá 
léptették elő. — Czikke a Ludovika Aka-
démia Közlönyében (1896. A testgyakor-
latokról.) — Munkája: Szent a zászló, 
szent az eskü. Olvasókönyv a honvéd-
legénység részére. Bpest, 1895. (II. kiadás 
1896v III. kiadás. Emlékkönyv ő cs. és 
ap. kir. felsége I. Ferencz József 50 évi 
uralkodása emlékére cz. Miskolcz 1898. 
IV. pót-kiadás. U. ott, 1898.). 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 688. 1. — 
— Honvédség Névkönyve 1905. é s a m . n . m ú -
zeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Sáfrány Károly, kegyes tanítórendi 
áldozópap és tanár, szül. 1864. jún. 9. 
Török-Becsén (Torontálm.); a rendbe 
beöltözött 1883. aug. 27., fölszentelték 
1889. máj. 19.; gymnas. tanár volt Vesz-
prémben, Váczon, jelenleg pedig a nagy-
kanizsai főgymnasium tanára, hol a latin 
és német nyelvet és irodalmat tanítja. — 
Költeményei a Veszprémi Közlönyben 
(1888. 52. sz. Burns, Télen, angolból 
ford., 53. sz. Schiller, Az elfátyolozott 
kép. ford., 1889. 3. sz. Longfellow, A híd, 
ford., 1891. 6. sz. Baratinszky, Mit akar-
tok napok, ford.). 

Vajda N é v k ö n y v e 230. 1. — A magyar kegyes-
tanítúrend Névtára 1907. 32. , 74. 1. 

Sáfrány Lajos, ev. ref. tanító, nőképző-
intézeti igazgató, szül. 1874. okt. 15. 
Tégláson (Hajdúm.), hol atyja lelkész 
volt, anyja Fodor Julianna. A gymna-
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siumot és theologiai tanfolyamot a deb-
reczeni kollégiumban, a bölcseletet Buda-
pesten és Münchenben végezte ; 1899— 
1900-ban helyettes tanár és docens volt a 
debreczeni ev. ref. főgymnasiumban, 
1900—1905-ig a paedagogia tanára u. 
ott a ref. tanítóképző-intézetben. 1905 
óta a nagyváradi ev. ref. tanítónőképző-
intézet igazgatója. — Az 1893—900. évek 
között verses és prózai szépirodalmi, 
aesthetikai s társadalmi czikkeket írt a 
Debreczeni Hírlap, Debreczeni Ellenőr, a 
Debreczen és az Uj Idők cz. hírlapokba ; 
egyéb hirlap-czikkei a Debreczeni Prot. 
Lapban (1905. 8. sz. A nő lelke, 17—25. 
sz. Szemlélődés tanügyi reformkérdések 
felett, 31. sz. A XIX. század mérlege egy 
franczia tudós szerint, 1896. 37. sz. A 
lelki élet gépezete és az akarat nevelése); 
a M. Paedagogiában (1905. A filozofia 
tanítása a középiskolában); a Debreczeni 
Lelkészi Tárban (1904—1905. Az okos és 
szelíd nő. Még nagy idő vagyon!) — 
Munkái: 1. Pheidiáš. Tanulmány az 
antik műtörténet köréből. Bpest, 1900. 
(Ism. Huszadik Század, M. Kritika IV. 
Arch. Értesítő). — 2. Isten házának 
látogatása. Debreczen, 1900. (Beszédek 
ifjúsági istentiszteletekre II.). — 3. A 
korszellem és a protestantism us kilátásai. 
Debreczen. U. ott, 1903. — 4. A szel-
lemi munkaképesség kisérleti mérése és 
a túlterhelés problémája. Bpest, 1903. 
(Különny. a Magy. Paedagogiából). — 
5. Kossuth emlékezete. A debreczeni ev. 
ref. felsőbb leányiskola s tanítónőképző-
intézetnek Kossuth születése 100-dik év-
fordulóján tartott emlékünnepen felol-
vasta. Debreczen, 1903. — 6. Emlékezés 
Spencer Herbertről. U. ott, 1904. — 
7. Neveléstan. II. rész. A lelki élet ismer-
tetése. Tankönyv tanítónőképző-intézetek 
számára. U. ott, 1906. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 77. 1. — Hl. Köny-
vésiet 1900., 1903., A m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól és önéletrajzi adatok. 

Sáfrány Péter (sajó-kazai), ev. ref. 

lyceumi tanár, szül. 1846. jún. 21. Tisza-
Dobon (Szabolcsm.), hol atyja községi 
jegyző volt. S. a gymnasiumot és böl-
cseletet Debreczenben végezte s ekkor 
sajátította el a német és franczia nyel-
vet. Szülei elhalálozván, 1864-ben kény-
telen volt nevelői állást vállalni a Bényi 
máramarosmegyei családnál, hol öt évig 
működött; időközben magánúton letette 
a jogi és az elméleti bírói vizsgát. 1869-
ben a máramaros-szigeti ev. ref. lýceum 
igazgatósága megválasztotta tanárának, 
hol 1890. márcz. 23. meghalt. — Czikkei 
a Néptanítók Lapjában (1868. Levele 
Ferenczvölgy tanügyéről); a Honban 
(1872. 31. sz. Emlékezés Darwinra); az 
Országos Tanáregylet Közlönyében (VIII. 
1874—75. Észrevételek: A vallás isko-
láinkban cz. czikkre); a M. Protestáns 
Egyh. és Isk. Figyelmezőben (V. 1874. 
Az 1605. nov. 5-ének emléke Angliában, 
VI. 1875. Luther mint nyelvreformátor 
és az ő méltatói); a máramaros-szigeti 
ev. ref. lýceum Értesítőjében (1875. A 
jellemfejlesztés, mint a nevelés eszmény-
képe) ; az Ellenőrben (1880. 449. sz. A 
hol Petőfi és Julia szerelme született). 
— Munkái: 1. A latin nyelv elemei. 
Olvasmányok, alaktan és szótár. írta 
Henneberg Ágoston. Ford. s bőv. ellátta... 
Máramaros-Sziget, 1877. — 2. A regény-
írás története rövid vázlatban. U. ott, 
1880. — Nevét Sáfránnak is írják. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 1 8 9 0 : Prot. 
Egyh. és Iskolai Lap 13. SZ., illáramaros 26., 
27. SZ. ( v é k o n y Antal) , Debreczeni Prot. Lap 
424. 1. A debreczeni helv. hitv. lýceum Ertesitöje 
1874. 72., 73., 1890. (Vékony Antal emlék-
beszéde) és gyászjelentés. 

Saftu Vazul, bölcseleti doktor, görög-
keleti vallású rumén lelkész, született 
1863-ban Brassóban, a hol középiskoláit 
az érseki rumén főgymnasiumban végezte ; 
a theologiát Nagyszebenben, a bölcse-
letet Lipcsében hallgatta. Tanulmányai-
nak befejezése után Bomániába ment, 
a hol gymnasiumi igazgató lett. 1898-ban 
a brassói érseki gymnasium hittanárának, 
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1899. ugyanott a szent Miklós hitközség 
plébánosának választották meg. — Czik-
keket írt a brassói rumén lapokba. — 
Munkája: Ein Vergleich der physischen 
Erziehung bei Locke und Rousseau. 
Leipzig, 1889. 

Barseanu, Istoria scólelor . . . Brassó, 1902. 
596. 1. és Zászló János jegyzetei . 

Ságh József, zenetanár, szül. 1852. 
márczius hó 13-án Pesten ; zeneelméleti 
tanulmányait idősb Ábrányi Kornél-
nál végezte. 1870 óta budapesti székes-
fővárosi népiskolai zenetanár. 1882-ben 
alapította az országos zenetanárok egye-
sületét, melynek tíz évnél tovább volt 
elnök-igazgatója. 1888—90. mint az or-
szágos magyar daláregyesület vezértit-
kára fejtett ki buzgó tevékenységet 
és ugyanazon évben az Erkel Ferenez 
50 éves jubileumára alakult országos 
nagybizottság jegyzője volt. 1873-ban 
nőül vette id. Ábrányi Kornél leányát, 
Jolánt. A zene terén szerzett érdemeinek 
elismeréseül több egyesület megválasz-
totta őt dísz-, illetve tiszteletbeli tagnak. 
1886-ban ő felsége a király az arany 
érdemkereszttel tüntette ki. Tanulmány-
útat tett Németországban, Svájczban, 
Francziaországban és Felső-Olaszország-
ban. Az első országos zenészeti con-
gresszust 1901-ben Budapesten létesí-
tette. — Eleintén a Zenészeti Lapok, a 
Kis Tükör, a Hasznos Mulattató és a 
Népnevelők Lapjának volt dolgozótársa ; 
később a napilapokban is, így a Honban, 
Egyetértésben, Magyarországban, Buda-
pestben (rendes zenereferens) és a Har-
móniában jelentek meg czikkei; a Zené-
szeti Lapoknak több évig volt munka-
társa, később segédszerkesztője. Czikkei 
a Zenelapban (1887. A játék és zenei 
hajlam sat.) * a Politikai Heti Szem-
lében (1895. Operát a vidéknek) stb. — 
Munkái: 1. Rövid vezérfonal az ének-
oktatás rendszeres előadásához a nép-
iskolákban. A «Népnevelők budapesti 
egylete» IV. (művészi) szakosztály meg-

bízásából Kothe után szabadon. Bpest, 
1876. — 2. Magyar Zenészeti Lexikon. 
A zenetudomány legszükségesebb isme-
retei a hazai s nálunk polgáriasult 
zenészek, zeneszerzők, hangszerkészítők, 
zeneírók stb. életrajzai, továbbá a hang-
szerek ismertetése és a zenében gyakran 
előforduló idegen szavak magyarázata. 
Szerk. u. ott, 1880. (2. kiadás. 1. füzet. 
U. ott, 1900. Általános zenészeti lexikon, 
melynek két vaskos kötetnyi kéziratát 
kiadásra készíti elő.) — Felolvasásokat 
tartott az iparosok körében: A táncz-
zene fejlődése; a zenetanárok országos 
egyesülete által rendezett nyilvános fel-
olvasó estélyein: A játék és a zenei 
hajlam, Emlékezés Liszt Ferenczre. — 
Szerkeszti a Zenelapot, mint kiadó-
tulajdonos, 1886. jan. 1-től, mely havon-
ként háromszor jelenik meg Ungarische 
Musikzeitung cz. német melléklettel. — 
Jegyei: gh., sgh. és (—). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — l'allas Nagy 
Lexikona X I V . 777. 1. — Vaday József, M a g y a r 
tanférfiak és tanítónők ezredéves Albuma. 
B.-Csaba, 1896. fénynyom. arczk. — Hl. 
Könyvészet 1900. — Budapesti Ilirlap 1903. 
335. SZ. 

Ság Manó, ügyvéd és országgyűlési 
képviselő, szül. 1852. jan. 20. Ivánkán 
(Nyitram.), hol atyja birtokos volt ; közép-
iskoláinak befejezése után a budapesti 
egyetemen jogot hallgatott. 1874-ben lett 
ügyvéd és ez idő óta Budapesten folytat 
ügyvédi gyakorlatot. Szaktanulmányai 
mellett állandóan foglalkozik közgazda-
sági tudományokkal. 1884 óta Apponyi 
Albert gróf híve, vele együtt lépett be 
1894-ben a függetlenségi pártba. Több 
ízben fellépett; így 1896-ban Kis-Becske-
reken, 1905. Maros-Ludason, de kisebb-
ségben maradt. Az 1809. általános vá-
lasztások alkalmával a zsolnai (Trencsén-
megye) kerületben választották meg 
függetlenségi és 48-as programmal. A 
közgazdasági bizottság tagja. — Több 
czikket írt a bankkérdésről a Budapester 
Tagblattba; a M. Hírlapban Horváth 
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Gyula idejében szintén jelentek meg 
czikkei; azonfelül sok czikket írt az 
Ügyvédek Lapjába-

Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1906—1911. 
B p e s t , 211. 1. 

Sághy Andor (sági és csukárpakai), a 
kir. tábla hites jegyzője, szül. 1804-ben 
Budán, hol atyja S. Ferencz a k. egye-
tem könyvnyomtató inrézetének pénz-
tárnoka volt ; tanulmányait Budán és 
Pesten végezte. Meghalt 1827. febr. 22. 
Budán 23. évében. — Munkája : Verseghy 
Ferencz élete. Buda, 1825. (Verseghy 
Ferencz maradványai és élete 139 — 2311. 
Ezen maradványokat összegyűjtötte és 
ő írta hozzá a jegyzeteket.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1826. I . 17. SZ. 
— Tudományos Gyűjtemény 1827. X I . 125. I. — 
Ferenczy é s Danielik, M a g y a r í r ó k I . 397. 1. 

Sághy Ferencz, pozsonyi tanuló, az 
egyházi pályára készült. — Munkája: 
Amor triumphans. Die siegende Liebe. 
Das is t : Kurtze Lob-Rede von der Aller-
heiligsten Dreifaltigkeit, welche in dessen 
hohen Fest-Tag, als an dem hohen 
Titular-Fest des Baarfüsser-Odens, in 
dessen Closter-Kirchen zu Pressburg 
vorgestellet wurde. Pressburg, 1751. 

Petrik B i b l i o g r . 

Sághy Ferencz (sági és csukárpakai), 
a budai egyetemi nyomda felügye-
lője, előbb az egyetem írnoka volt ; a 
magyar irodalom nevezetes féríiaival 
szoros baráti viszonyban volt; 1815-től 
levelezett Kazinczy Ferenczczel; 1818 
táján Bacsányival is sűrűn levelezett; 
minthogy a nyelvújításnak nagy ellen-
sége volt, Döbrentei Gáborhoz írt leve-
leiben kikelt Kazinczy és Helmeczy nyelv-
újításai ellen. — Munkái: 1. Posta-kocsi-
sok, avagy a menyasszony nélkül való 
lakodalom, vígj. 5 felv. Schikaneder után 
ford. Pest, (1793. Magyar Játékszín III. 
3. db. Ism. Bayer József, Nemzeti Játék-
szín Története. 1: 250—253. 1. és a M. 
Drámairodalom Története I. 187. 1.) — 
2. Kegyelmes és nagymélt. Zsadányi és 

törökszentmiklósi Almási Pál úrnak neve 
napja, mellyet legmélyebb és alázatosabb 
tisztelettel ül Boldog-asszony havának 
25-dik napján 1794. Pest, 1794. — Kiadta 
Verseghy Ferencz maradványai és élete. 
Buda, 1825. cz. munkát. — Színművei 
kéziratban: Czione és Liziás (előadták 
Debreczenben 1799. szept. 29.); a buda-
pesti nemzeti színház könyvtárában: Két 
úr szolgája, vígj. 3 felv. Goldoni után 
ford., előadták Debreczenben 1831. máj. 
1., Budán 1834. jan. 26., ápr. 20., 1837. 
jan. 11. és Pesten először 1841. márcz. 24. 

Honművész 1841. 24. SZ., 1837. 31 SZ. — 
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 . 
B p e s t , 1887. I . I I . — Petrik B i b l i o g r . — Iro-
dalomtörténeti Közlemények V I I I . 67. 1. — Ka-
zinczy Ferencz L e v e l e z é s e . V I I I . X I I — X I V . 

Sághy Gyula (nagy-sághi), jogi dok-
tor, egyetemi tanár, S. Lajos (a nemesi 
gárdából beállott honvéd, 1849. halálra, 
majd 12 évi várfogságra ítélve, az aradi 
várban 1852. meghalt) fia, szül. 1844. 
máj. 8. Edelényben (Borsodm.); közép-
iskoláit Egerben kezdte s folytatta Esz-
tergomban. A jogi tanfolyamot harmad-
fél évig a budapesti egyetemen, félévig 
a pozsonyi akadémián és egy évig a 
bécsi egyetemen hallgatta; majd kül-
földre ment és a heidelbergi egyetemnek 
egy évig volt hallgatója. 1866-ban letette 
az ügyvédi vizsgát. 1868-ban kinevezték 
a győri j ogakadémiához rendkívüli tanárrá, 
mely állását két évig viselte, a mikor is 
a pesti egyetemhez rendkívül tanárrá 
nevezték ki ; 1872-ben rendes tanár lett. 
Képviselővé először 1884-ben választották 
Dunaszerdahelyen ; az 1887. országgyű-
lésnek nem volt tagja ; 1889-ben a Széli-
kormány megalakulásakor belépett a 
szabadelvű-pártba; 1892. és 1896-ban a 
nemzetipárt programmja alapján a somor-
jai kerületben választatott meg. Az 1899. 
fúzió alkalmával a szabadelvű párt tagja 
lett és 1901. újra megválasztatott; ez év 
őszén ő felsége udvari tanácsossá nevezte 
ki. 1903. nov. végén a Tisza-kormány-
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megalakulásakor kilépett a szabadelvű 
pártból és az újra megalakult nemzeti 
pártnak lett tagja és alelnöke, 1905. ele-
jén pedig a párttal együtt belépett a 
függetlenségi és 48-as pártba. 1905-ben 
és 1906-ban a somorjai kerület újra kép-
viselővé választotta. A szövetkezett ellen-
zék vezérlő-bizottságának tagja lett. Az 
igazságügyi, pénzügyi s a közoktatásügyi 
bizottság tagja. — Czikkei a Jogtudo-
mányi Hetilapban (1867. Tanulmányok 
a kötelmi jog terén); a Jogtudományi 
Közlönyben (1867—69. Tanulmányok a 
kötelmi jog terén és könyvism., 1870. 
Az általános magánjogi törvénykönyv 
tervezetének bírálata, Irtványok, 1873. 
A házassági kötelék felbonthatóságának 
kérdése, 1874. Könyvism., 1875—76. A 
vagylagos kötelmek); írt még a Reformba 
(1871) és a Jog- és Államtudományi 
Folyóiratba. — Munkái: 1. A római ős-
alJcotmany. Jogtörténelmi jelentőségében 
tárgyalva. Pest, 1872. (Ism. Budapesti 
Közlöny 17. sz.). — 2. A kötelmi jog 
általános elmélete az ausztriai jog szem-
pontjából, tekintettel a római jogra s 
újabb törvényhozásokra. Bpest, 1877. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. A Fertő lecsapolásának kérdésében 
s egyéb gazdasági ügyekben egyik lelkes 
hirdetője volt. hogy Magyarország lét-
alapja, e nemzet felvirágzásának alap-
feltétele a föld. 

Ballagi Aladár, A m. kir . t e s t ő r s é g törté-
nete. Pest, 1872. 445.1.— Petrik Köny vészete. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Fővárosi 
Lapok 1894. 151. SZ. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 778. 1. II. Pótkötet 1904. 550. 1. — 
Agrár-Album 1902. 54. 1. a r c z k . — Sturm-féle 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1906. 211. 1. 

Sági János, bölcselethallgató a bécsi 
egyetemen. — Munkája : Violarum Ver-
nalium Fasciculus Poeticus. Nobili Prae-
stanti Ac Erudito Juveni Domino Eliae 
Schwartz . . . . Cum primam Lauream 
ex artibus Liberalibus & Philosophiae 
in antiquissimo Archigymnasio Viennensi 
a . . . Dno Petro Hoffmann . . Rectore, 

nec non pro tempore Inclytae Facultatis 
artisticae Decano . . . publice reportaret 
benevolentiae et amoris ergo oblatus & 
Joanne Sagio Yngaro . . . . Viennae, 
M.D.XC VI. (A czímlap hátlapján fametszet). 

Szabó-Helle b rant, Rég i M. K ö n y v t á r III . 1. 
rész 258. 1. 

Sághy fNep.J János, (sági), győri ka-
nonok, szül. 1774. jan. 23. Répcze-Sze-
merén (Sopronm.), fölszenteltetett 1797. 
jan. 29. Előbb (1813) alesperes-plébános 
volt Császáron (Komáromm.), majd szent 
Péter és Pál apostolok tatai apátja, a 
győri székesegyház kanonokja s székes fő-
esperese lett; volt országgyűlési követ 
és zsinati vizsgáló. Meghalt 1848. decz. 
3. Győrött életének 76., papságának 53. 
évében. — Munkája: Szent István apos-
toli király dicsérete. Hirdette Bécsben 
1813. Komárom, 1813. decz. 3. 

Ponori Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s -
napja i . P o z s o n y , 1846. 10. 1. — Schematismus 
dioec . J a u r i n e n s i s 1847. 40., 239. 1. — Némethy 
Lajos, D i c s b e s z é d e k . B p e s t , 1881. 11. 1 — 
Petrik B ib l iogr . és g y á s z j e l e n t é s . 

Sági János, telekkönyvi tisztviselő a 
keszthelyi kir.járásbíróságnál, Stegmüller 
Károly asztalos és mértékhitelesítő és 
Horváth Mária fia, szül. 1874. jún. 23. 
Keszthelyen, hol a polgári iskola hat 
osztályát végezve Regedébe ment a német 
nyelv elsajátítása végett, hol egy évig 
járt a polgári iskolába; ezután Keszt-
helyen az V. osztályból magánvizsgát 
tett. Ugyanott a telekkönyvi hivatalnál 
díjtalan irnok volt két és fél évig; 
ezután kinevezték a kanizsai kir. törvény-
székhez díjnoknak. Időközben telekkönyv-
vezetői vizsgát tett. 1894. jún. 25. a lete-
nyei járásbíróságnál irnok lett. 1900-ban 
Stegmüller családi nevét Ságira változ-
tatta. 1902-ben a keszthelyi balatoni 
múzeum-egyesület megválasztotta a nép-
rajzi osztályának vezetőjévé. 1897. jún. 
a keszthelyi kir. járásbírósághoz helyez-
ték át, hol telekkönyi irnok. 1892 óta 
a Keszthelyi Hirlap társszerkesztője, heti 
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czikkírója és hírrovat vezetője. Irodalmi 
munkásságát leginkább a Balaton-kultusz 
ügyeinek szenteli. — Az említett hírlapon 
kívül több czikket írt a többi zalai 
lapokba, a Telekkönyv és Telekkönyvi 
Szaklap rendes munkatársa. Czikkei a 
Keszthelyi Hírlapban (1904. 31—33. sz. 
A keszthelyvidéki népéletből. A keszthelyi 
és keszthelyvidéki regösök, betlehemesek, 
három király járás és apró szentek, 
Ethnograüához is mellékelve; 43. sz. 
Zalamegye néprajzi kincsei) sat . ; a 
Muzeumi Néprajzi Értesítőben (1905. Du-
nántuli népfestés); összesen közel ezer 
czikket írt a budapesti és vidéki lapokba. 
— Munkái: 1. Keszthely és balatoni 
fürdőjének ismertetése. Keszthely, 1902. 
— 2. Telekkönyvi mintatár. Az I. főrész : 
a magyarázó szöveg; a II. főrész: a 
végzések, a telekkönyvek, a névjegyzék, 
a részletlajstrom és a szőlőváltsági táblás 
előterjesztés mintái. Bírósági tisztviselők, 
telekkönyvi vizsgára készülők, kir. köz-
jegyzői, ügyvédi irodák, községi és kör-
jegyzők, valamint az utóbbiak segédei, 
pénzintézetek s általában mindazok ré-
szére, a kik a telekkönyvvel foglalkoznak. 
Kiadja a telekkönyvi tisztviselők országos 
egyesülete. Bpest, 1902. (Vajda Adolffal 
együtt. 2. jav. és bőv. kiadás két kötet-
ben. U. ott, 1904.27 darab melléklettel). 
— 3. A Balaton írásban és képben. A 
magyar tengernek és vidékének leírása. 
A balatoni fürdő- és nyaralóhelyek el-
fogulatlan és kimerítő ismertetése. Keszt-
hely, 1903. — 4. Néprajzi kincseink 
gyűjtése. Kiadja a «Balaton múzeum-
egyesület». U. ott, 1905. — 5. Reformo-
kat kérünk. Tanulmány Keszthely és 
Balaton-fürdőjének fölvirágoztatása érde-
kében, U. ott, 1906. — 6. A Tisza. 
Bpest, 1906. («Uránia» magyar tudomá-
nyos egyesület. Népszerű tudományos 
felolvasások 44. 63 képpel. Szalay 
Sándorral együtt.) — A Balaton cz. 
darabját 1903. decz. 5. az Urániában 
előadták 160 álló és 15 mozgó képpel. 

(Szalay Sándorral együtt). — Kéziratban : 
János bácsi a múzeumban 1903. 

31. Könyvészet 1902., 1904. — Budapesti Hír-
lap 1903. 335. s z . — Pesti Hirlap 1903. d e c z . 
6. és a in. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sági Károly. — Czikke a Pesti M. 
Társaság Kiadásainak I. darabjában (1892. 
Szókratész Mainomenosz avagy Diogenes 
beszélgetéseinek 36 drbja. Ford. 

Petrik Bibliogr. III. 598. /. és a m. n. mú-
zeumi hirlapkönyvtár példányából. 

Sághy Mihály, szombathelyi kanonok, 
répcze-szemerei (Sopronm.) származású. 
Meghalt 1849-ben. — Munkája: Első 
apostoli magyar király Szent Istvánnak 
országán és magán való dicsőséges ural-
kodását magasztalta és hirdette Bécs-
ben a nemzeti ünnep alkalmával a t. t. 
kapuczinusok templomában Kis-Asszony 
hava 22. 1830. Bécs, 1830. 

Petrik B i b l i o g r . — 31. Sión 1893. 854. 1. 

Sághy Mihály (sági), földbirtokos Ká-
monban (Vasm.), a némethoni méhész-
egyesület tagja. Meghalt 1875. decz. 5. 
Kámonban 55. évében. —- Czikkei a 
Gazdasági Lapokban (1854. Méhészeti 
mozgalmak, 1855. Szerény szózat a mé-
hészet köréből, 1857. Javaslat a méhé-
szet ügyében, 1858. Évszaki tudósítások 
Kámon vidékéről, A méhek ártalmasak-e 
a szőlőknek?, 1866. Vasmegyei gazdasági 
egyesület, 1873. Hogy lehet a búzaüszög-
től megmenekülni, 1874. Arató és kaszáló 
gépverseny); a Falusi Gazdában (1856. 
Néhány szó Pázmány és Reznek urak 
méhtenyésztése felett, 1857. A méhek 
teleltetéséről, Adalék a méhészethez, 1858. 
Adalék a méhek nemeihez, 1859. A kuko-
ricza sortermesztése vetőgép nélkül, 1862. 
Adalék a méhészethez, Alapszabályok, 
Rajbefogás, A rajzás előjelei, A gyümölcs-
fák korai virágzásának meggátlásáról, 
Szőlőszetünk, 1863. Melyik méhtenyész-
tési módszer a legjobb ?); a M. Gazdá-
ban (1860. A méhek első felébredése); 
a Kertész Gazdában (1866. Méhészeti # 

újabb tapasztalatok, 1873. A magyar 
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méhészeti egyletek képviselése a köz-
pontban) ; a Gyakorlati Mezőgazdában 
(1873. A rozsda, ausztráliai búza és a 
mezei egerek tárgyában, 1874. Arató- és 
kaszáló-gép versenyek Sárvárott). Az 
Egyetemes M. Encyclopaediának munka-
társa volt. — Munkája: Méhész-naptár. 
Dzierzon módszere s a bajorhoni mé-
hész újság után saját tapasztalataival 
igazolva s kibővítve. Szombathely, 1856. 

Síinnyei Könyvészete. — A m. n. múzeum 
hirlap-könyvtár példányaiból és gyász-
jelentés. 

Sághy Mihály, állami polgáriskolai 
tanár, S. József és Csikós Erzsébet föld-
mívelők fia, szül. 1870. szept. 18. Csong-
rádon ; a polgári iskola négy oszt. elvég-
zése után, a kiskúnfélegyházi állami 
tanítóképzőbe lépett. 16 éves korában, 
élete koczkáztatásával mentett ki egy 
8 éves leányt a tiszai habokból, a miért 
életmentési díjjal jutalmaztatott. 1891-ben 
tanítói oklevelet nyert és első állása 
Halason volt, míg pár hónap múlva 
szülővárosa iskolaszéke választotta meg 
tanyai tanítónak. 1893-ban a kiskún-
félegyházi tanyai iskolához választották 
meg. Közben katonáskodott Szegeden a 
46. gy.-ezredben. Katonáskodása után 
Csongrádon lett tanító s a Hegyi Antal 
lapjának, a Csongrádi Közlönynek munka-
társa ; 1898. a közoktatásügyi miniszter 
kinevezte a csongrádi állami polgári 
iskolához segédtanárnak ; négy év múlva 
vizsgáit Budapesten letevén, rendes tanár 
lett. 1902-ben a csongrádi iparostanoncz-
iskola igazgatójává választották. 1904. és 

1905. nyarán elvégezte Kézdivásárhelyt 
a kézügyességi tanfolyamot; az 1905. és 
1906. év szünidejében pedig Szegeden az 
iparostanoncz-iskolai rajztanítói tanfolya-
mot. Az iparosifjak önképzőkörének 
elnöke, jegyzője és könyvtárnoka a 
polgári körnek sat. — Czikkeket és szép-
irodalmi dolgozatokat írt a Nemzeti Isko-
lába (1893. elbeszélés sat.), a Néptanítók 
Lapja, a Csongrádi Lap, Pestmegyei 

Hirlap, Szarvas és Vidéke, Czegléd, 
Budapest, Ország-Világ, Szegedi Lapok, 
Tiszavidék czímű lapokba; a Peleskei 
Nótárius humorisztikus lapnak állandó 
munkatársa volt. — Munkái: 1. Szárny-
szegetten. Csongrád, 1896. — 2. Két férj, 
egy feleség. U. o., 1898. — 3. Csongrád-
megye földrajza. A polg. iskolák számára. 
U. o. (Többekkel együtt.) — 4. Pünkösd. U. 
ott, 1905. — 5. Verstan. A hangsúlyos 
verselés. Magánhasználatra. U. ott, 1905. 
— Szerkesztett egy Ifjúsági Könyvtárt 
(Csongrád, 1899. Blázsits Mihálylyal); 
kiadott Versek cz. alatt szemelvényeket 
és megírta a csongrádi polgári kör 32 éves 
történetét. — A Csongrádi Újság cz.'lapot 
alapította 1903-ben és azt 3 évig szer-
kesztette. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és önéletrajzi adatok. 

Sághy Vendel, róm. kath. plébános, 
szül. 1810. ápr. 24. Duna-Szerdahelyen ; 
a bölcseletet és theologiát 1829-től Nagy-
szombatban végezte. Fölszenteltetett 1834. 
aug. 29. Segédlelkész volt Ipolyságon, 
Drégely-Palánkon, Tardoskedden. 1846. 
szept. 12. plébános lett Üzbéghen, 1849. 
ápr. 13. elfogatott és 12 évi börtönre 
ítéltetett; de 1850. júl. 6. kiszabadult és 
fajkürthi helyettes lelkész lett. Öt hó 
múlva a politikai hatóság által innét is 
kizavartatott. Azután Tardoskedden a 
Juhász-családnál, Szeptenczujfalun pedig 
a Hegedűs-háznál nevelő, 1854. Kemen-
czén káplán, 1857. plébános-helyettes 
lett Érsekiélen. 1868-tól plébános volt 
Muzslán, hol 1890. márcz. 17. meghalt. 
— A m . tud. Akadémia Tudománytárá-
ban és az Új M. Múzeumban (1854.) 
mutatványokat közölt Cicero, De ofíiciis 
cz. könyve magyar fordításából; az Jstván 
bácsi Naptárába is több czikket írt. 
Czikkei a Tanodai Lapokban (1857. 
könyvism.); a M. Államban (1873. 1. sz. 
A lelkész mint néporvos). — Munkája: 

j Szent István király bölcsesége. Egyházi 
I beszéd, melyet első sz. királyunk szülő-
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városában és szent ünnepén mondott. 
Esztergom, 1868. 

Petrik Könyvészete. — Zelliger Alajos, Egy-
házi írók. Nagyszombat, 1893. 454. 1. — íVé-
methy, Ludovicus, Series Parochorum. Stri-
gonii, 1898. 905. 1. 

Sagittarius. L. Schütz Miksa. 
Ságody József,\ pozsonyi polgár. — 

Munkája: Die Schöpfung, der Tod, das 
Wiedersehen. Sensationelle Abhandlung 
über die Schöpfung des Weltalls und 
alle Lebensgebilde. Pressburg, 1897. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Saguly János, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár Eperjesen. — Czikke az eperjesi ág. 
ev. főgymnasium Értesítőjében (1883. 
Emlékbeszéd Ujházy József felett). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Saguna András báró, görögkeleti rumén 
metropolita, szül. 1809. jan. 1. Miskolczon 
(Borsodm.) macedon-rumén szülőktől; a 
bölcseletet és jogot Pesten végezte. Mani-
lovics verseczi szerb püspök rábeszélé-
sére az egyházi rendbe lépett és 1829-től 
Yerseczen a keleti theologia tanfolyamát 
elvégezvén, a püspök udvari papja és a 
verseczi theologiai intézet tanára lett. 
Minthogy a görögkeletiek egyházában 
csak szerzetes lehet püspökké és S. erre 
vágyott, 1833-ban belépett szerzetesként 
a lopovai zárdába, hol szerzetesi szokás 
szerint a keresztségben nyert Anasztáz 
nevét Andrásra változtatták. 1834. diakó-
nus, 1835. protodiaconus, 1837. sincellos, 
1838. protosincellos lett. A mint őt Strati-
mirovics szerbpatriárka megismerte, maga 
mellé vette titkárnak és a karlóczai semi-
nariumban tanárnak alkalmazta s szerzett 
érdemei alapján 1842. a dúsgazdag kovili 
zárda archimandritájává, apátjává tette. 
1845-ig theologiai tanár volt Verseczen és 
az ottani konsisztorium vikáriusa, 1845-től 
pedig a Kovil-zárda prépostja. 1846. 
jún. 27. az erdélyi rumén püspökség 
vikáriusa és 1847. decz. 2. püspök lett 
és 1848. Tamás-vasárnapján fölszentel-
ték. Bendes seminariumi és tanítóképző 

tanfolyamot nyitott Nagy-Szebenben ; az 
egyetemen saját költségén tanulókat tar-
tott fenn, hogy idővel azokat tanárokul 
alkalmazhassa; a községenkénti rumén 
iskolák felállítását pedig sürgette. A sza-
badságharcz alatt csatlakozott Stratimi-
rovics pátriárkához, illetőleg a szerbek-
nek magyarellenes mozgalmához és részt-
vett mindazon fondorlatokban, bécsi, 
olmützi deputácziókban, melyek mind a 
magyar érdekek ellen irányultak. 1850-ben 
«kitűnő szolgálataiért» a Lipót-rendet 
kapta; 1852-ben bárói rangra emeltetett 
és megkapta a belső titkos tanácsosi 
rangot. (1867-ben a vaskorona-rend I. osz-
tályát és 1867. a Lipót-rend nagy 
keresztjét kapta.) Egyháza érdekében 
hasznos és fontos tevékenységet fejtett 
k i : a rumén iskolaügyet rendezte, a 
tehetséges rumén ifjak kütföldi iskolázását 
előmozdította. A brassói rumén főgym-
nasium engedélyezését kieszközölte, mely 
1851-ben meg is nyilt. (1869-ben meg-
nyitotta a brádi gymnasiumot.) 1852-ben 
nyomdát alapított Nagy-Szebenben, iskolai 
s egyházi könyvek kiadására s 1853-ban 
a Telegraful Boman politikai napilapot 
alapította, mely a nagyszebeni érsek-
metropolita hivatalos lapja. Az egyházi 
ügyek rendezésére 1860. és 1864-ben 
zsinatokat tartott és 1864. decz. 24. 
keresztülvitte a görögkeleti rumén egy-
háznak a görögkeleti szerb egyháztól való 
teljes elválasztását, mely az utóbbinak 
anyagi hátrányával járt és mint a magyar-
országi és erdélyi összes rumének 
metropolitája ( = érsek) az «erdélyi 
rumének metropolitája» czímet nyerte. 
Ezzel is az erdélyi unió ellen de-
monstrált és ez a sérelmes czím ma 
is érvényben van. 1863-ban készsége-
sen bement a Beichsrathba. 1861-ben 
létesítette a rumén kultur-egyletet, mely 
1862-ben Brassóban az ő elnöklete 
alatt nyilt meg. 1864-ben papságának 
fizetés kiegészítését 24,000 frtra emeltette. 
1865-ben a kolozsvári gyűlésen részt vett 
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és kérte, hogy Erdély és Magyarország ; 
elkülöníttessék; ezért Dózsa indítványozta 
vád alá helyezését. Az 1867. és 68. fő-
rendiházi üléseken is részt vett és fel-
szólalt. 1871-ben a bukaresti rumén aka-
démia tiszteleti tagjává választotta. 1871-
ben végrendelkezett és teljes vagyonát 
egyházának hagyta; nyomdáját is egy-
házmegyéje örökölte. Meghalt 1881. jún. 
28. Nagy-Szebenben. — Levele híveihez 
1848. jún. 8. Pesten (Történeti Lapok 
1875. 46. 1.); Körlevele 1848. július 25. 
(Országos Honvéd Naptár 1868. 31. 1.). 
Az 1848. jún. 30. körlevelét magyarra 
ford. Trombitás Parthenius (megjelent 
Marosvásárhelyt 1887-ben). — Munkái: 
1. Anrede des . . . an die Geistlichkeit 
und National-Versammlung am 28. De-
zember 1848 zu Hermannstadt. Olmütz. 
— 2. Promemorie despre dreptul istoric, 
din 1849 al autonomiei bisericesci na-
tionale a romanilor de relegea resari-
teana in c. r. provincii ale Monarchiei 
austriace. U. ott, 1849. — 3. Elementele 
dreptuluj kanonik al Biseriéij dreptore-
dinčose reseritene spre entrebuincarea 
Preocimei, a clerului tiner si a creşti-
nilor întocmite prin . . . U. ott, 1854. — 
4. Cunostintie folositoare despre trebile 
casatoiilor, spre folosul Preotimei si al 
Scaunelor protopopesci. U. ott, 1854. — 
5. Teologia dogmatica, scoasa din ma-
nuscrisul. preacuviosului părinte archi-
mandrit loan. Raics, si prescurt intocmita 
spre intrebuintiare in scoalele clericale 
de legea greco-resariteana. U. ott, 1854. 
— 6. Manual de teologie morala creşti-
neasca pentru intrebuintiarea preotimei 
si aclericilor greco-resariteni revezut si 
retipărit sub priveghierea si cu binecu-
ventarea esc. sale doma. U. ott, 1855. — 
7. Contra lui Hiliad biblicist din 1858. 
U. ott, 1858. — 8. Memorial prin care 
se lămureşte cererea romanilor de reli-
giunea resariteanea in Austria pentru 
restaurarea mitropolieilor din punct de 
devere a ss. canoane. Asterunt c. r, ' 

ministeriu pentru cult si instrucţiune 
1851. U. ott, 1860. — 9. Istoria bisericei 
ortedocse resaritene universale, dela înte-
meierea ei pana in zilele noastre, compusa 
si aeum antaia oara data la lumina 
numai ea manuscript. U. ott, 1860. Két 
kötet. — 10. Compendiu de dreptulu 
canonicu alu unei sântei sobornicesci si 
apostolesci biserici. U. ott, 1868. (Ezen 
munkája előszavában közli az említette-
ken kivül többi, összesen 67 eredeti és for-
dított munkáinak és kiadásainak jegyzé-
két rövid czimekkel, melyek mind Nagy-
Szebenben nyomattak). — Nevét: Scha-
guna, Shaguna, Saghuna és a rumének 
Siagunanak irják. 

Vasárnapi Újság 1865. 4 1 . Sz . a r c z k . — 
Vechea m e t r o p o l i e o r t . r o m . N a g y - S z e b e n , 
1870 . — Hazánk és a Külföld 1871 . 37 . SZ. 
a r c z k . — 1873 : Telegraful Románu 4 9 — 6 0 . SZ., 
Federatiunea 4 7 — 5 7 . , Lumina 34—47. SZ., Gura 
Satulni 25. SZ., Gazeta Transilvaniei 48 — 50. SZ. 
— Slavici János, A . S a g u n a . S z e b e n , 1880. — 
Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
778 . ( M a r g a l i c s ) . — M. Állam 1902 . 208 . s z . 
( J a n c s ó B e n e d e k ) . 

Saiben István, a késmárki ág. ev. gym-
nasium taulója. —Munkái: 1. Pietatis do-
cumentum quo Dno Adamo Podkonitzky. 
cum natalem suum sanus die 24. 
Decembris recoleret. Leutschoviae, 1798. 
(Költ.) — 2. Carmen epithalamium hono-
riae meritis Dni Emerici Horváth Stansith 
de Gradecz. et Dnae Annae Mariae re-
lictae quondam Görgey de Görgő natae 
Doleviczeny dum sacro conjugii vinculo 
jungerentur debita reverentia dicatum 
a lycei ev. Kesmarkiensis artium & scien-
tiarum cultoribus anno quo PaVLoV 
Vnae aDVentV eXVLtat Pannónia teLLVs 
Deserlt en nltlDos sponsa benigna Lares. 
U. ott, 1800. — 3. Supremum pietatis mo-
numentum Dni Emerici Horváth Stansith 
de Gradecz, Calendis Marţii denati lugens 
posuit lýceum ev. Kesmarkiense anno 
quo DIVa potens Laetas fert HVnnls 
paCIs oLIVas eXVLant stirpes, HVngar-
Vs oMnls oVat. U. ott, 1801. (Költ.) 

Petrik B i b l i o g r . ( L . S a j b e n ) . 

1. iv sajtó alá adatott 1906. decx. 18. 
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Saidwart János Nep., leányiskolái 
tanító Budán a várban. — Munkái: 1. 
Gespräche über die besondere allgemeine 
Bestimmung des weiblichen Geschlech-
tes. Vorgetragen von 23 Schülerinnen 
aus der 2. Klasse der National-Mädchen-
schule in der Festung Ofen bei Gelegenheit 
der halbjährigen Haupt-Prüfung 1819. 
Ofen. — 2. Gespräch über die Haupt-
Erfordernisse der weiblichen Herzensgüte; 
nämlich Geduld,Sanftmuth, Nachgiebigkeit 
und Selbstbeherrschung. Vorgetragen von 
15 Schülerinnen aus der II. Klasse . . . 
in Ofen bei der im Sept. 1819. abgehalte-
nen Haupt-Prüf ung. U. ott. — 3. Wie 
soll man die Kinder beten lehren, damit 
dieses sie freue ? Gesprächsweise vorge-
tragen von neun Schülerinnen aus der 
I. und II. Klasse bei der am. 17. April 1820. 
abgehaltenen halbjährigen Prüfung. U. o t t 
— 4. Gespräch über die Reinlichkeit und 
Ordnungsliebe. Vorgetragen von 20 Schü-
lerinnen aus der II. Klasse derNational-
Mädchenschule in der Festung Ofen bei 
der im Sept. 1820. abgehaltenen Haupt-
Prüfung U. ott. — 5. Gespräch über Gottes 
herrliche Schöpfung und über das wahre 
Vergnügen. Vorgetragen von 5 Schüle-
rinnen aus der zweyten Klasse der 
National-Mädchenschule in der Festung 
O f e n . . . am 19. April 1822. U. ott. — 
6. Gespräch über die Nützlichkeit der 
Lehrschule und über die öffentliche 
Prüfung. Vorgetragen von 4 Schülerinnen 
aus der zweiten Klasse der National-
Mädchenschule in Ofen bei der im April 
1823. abgehaltenen halbjährigen Prüfung. 
U. ott. — 7. Gefühle der Dankbarkeit 
gegen ihre Eltern, Schul- und Religions-
Lehrer, und gegen ihre Schul- Obrigkeit. 
Vorgetragen von zehn Schülerinnen aus 
der 2. Classe der National-Mädchenschule 
in der Festung Ofen, bei der im Sep-
tember 1824. abgehaltenen Hauptprüfung. 
U. ott. — 8. Gespräch über den Fleiss 
und die Arbeitsamkeit. Vorgetragen von 
zehn Schülerinnen aus der zweyten 

I d . S z i u u y e i J . , Magyar írók. XIC. 

Klasse der National-Mädchenschule in 
der Festung Ofen bey der am 28. März 
1832. abgehaltenen Haupt-Prüfung. U. ott. 
— 9. Dank- und Abschiedsreden. Vorge-
tragen von 11 aus der Schule tretenden 
Schülerinnen der zweyten K la s se . . . in 
Ofen . . . nach der am 14. August 1832. 
abgehaltenen Haupt-Prüfung. Herausge-
geben von . . . Ofen, 1833. — 10. Gespräch 
über den entschiedenen Nutzen und die 
wohlthätigen Wirkungen des fleiszigen 
Schulbesuches. Vorgetragen von zehn 
Schülerinnen aus der National-Mädchen-
schule in der Festung Ofen nach der 
am 30. März 1833. abgehaltenen Haupt-
Prüfung. U. ott. — 11. Gespräch über 
die Nothwendigheit und Nutzen der 
frühen Erziehung und Bildung der Kinder 
mit Bezug auf die Schule. Vorgetragen 
von acht Schüle r innen . . . nach der am 
12 Aug.1835. abgehaltenen Haupt-Prüfung. 
U. ott. — 12. Gehorsam ist der Kinder 
Pflicht. Gesprächsweise vorgetragen von 
zehn Schülerinnen der National-Mädchen-
schule . . . nach der am 8. August 1837. 
abgehaltenen Haupt-Prüfung. U. ott. 

Petrik B i b l i o g r . I . 497 . , I I I . 266. 1. 

Saigó Ignácz. L. Sajgó. 
Sailer Armin, premontrei rendű kano-

nok és főgymnasiumi igazgató, szül. 
1829. nov. 15. Höfleinban (Sopronm); a 
gymnasium négy alsó osztályát Magyar-
Óvárt, a négy felsőt Győrött végezte. 
1851. aug. 19. a premontrei rendbe lépett; 
1855. okt. 2. szentelték fel. Ezt megelőző-
leg két évig a bécsi egyetemen hallgatta 
a természetrajzot és mennyiségtant. 1856-
ban mint rendes tanár alkalmaztatott a 
szombathelyi fŐgymnasiumnál, előadva 
említett tárgyait. Ezen idő alatt háromszor 
szenvedett lerakási agylobban; hogy ezen 
senyvesztő bajt enyhítse, 1869-ben a 
kiesebb és egészségesebb levegőjű Keszt-
helyre ment, hol 1874-től buzgalommal 
viselte az igazgatói tisztet. 1871-ben tette 
le a tanképesítési vizsgát és nyert ok-
levelet mint főgymnasiumi tanár. A bala-

2 
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toni fürdőintézetet szervezni törekedett; 
ő volt a keszthelyi fürdői részvénytársu-
lat elnöke és a takarékpénztár bizalmi 
férfia. Meghalt 1878. decz. 30. Keszthelyen. 
Programmértekezése a keszthelyi r. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1877. Alta-
lános nézetek a nevelés körül). 

Keszthely 1879, 41. SZ. — Országos Tanáregye-
sület K ö z l ö n y e XII. 286. 1. 

Sailer János, orvosdoktor, körmöcz-
bányai származású ; az 1751. nyári fél-
évben iratkozott be a jenai egyetemre. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
de suffocatione. Jenae, 1753. 

Szinnyci K ö n y v é s z e t e . (Sai l ler) . — Vj .« 
A t/ienas 584. 1. — Ábel- Mokos, M a g y a r o r s z á g i 
tanulók a jenai egyetemen. Bpest. 1890. 58. 
1. (Sailler). 

Sailer Károly Vilmos, bölcseleti és 
ovosdoktor, soproni származású, Halle -
ban 1728-ban nyert orvosdoktori okleve-
let. Komárommegye tiszti orvosa volt és 
katonai orvos ugyanott. — Munkái: 1. 
Dissertatio inaug. medica de pulmonum 
subsidentium experimenti prudenţi appli-
catione. Halae Magdeb. 1728. — 2. Az 
halálos dögleletnek a természeti és orvos-
tudomány szerint való megvizsgálása 
annak tulajdonságira, okaira és orvos-
lásának módjára nézve. Hely és év n. 
(1739.). 

YVeszprémi, B i o g r a p h i a med icorum. IV. 161. 
1. — Szinnyei K ö i i y v é s z e t e . — Maimer János. 
A magyar orvostudományi irodalom 1770-ig. 
Kolozsvár, 1885. 26. 1. 

Sailer Mihály. — Munkája: Cantate 
und Hymnen im Grundtexte entlehnt und 
für 4 Stimmen in Musik gesetzt von 
Thomas v. Gabrielli . . . . abgesungen 
Gründonnerstag und Charfreitag bei St. 
Joseph in Pest. Pest, 1827. 

Petrik B ib l iogr . 

Saissy Amadé, a Kisfaludy-Társaság 
levelezőtagja, a budapesti egyetem magán-
tanára, szül. 1844. jún. 11. Cannesban 
(Francziaország); a gymnasiumot Lyon-
ban, felsőbb tanulmányait a párSsi or-

bonneban és a Collége de Francéban 
végezte ; azután hírlapírással foglalkozott, 
az Echo de Paris, a Mot d'Ordre és 
Journal hírlapoknál. 1870—71-ben a 
német-franczia háborúban fegyvert fogott 
és mint önkéntes harczolt hazájáért. 
Atyja, ki az ő vagyonát is kezelte, tönkre 
jutván, a vagyontalan S. elhagyta hazáját 
és külföldön keresett munkakört és meg-
élhetést. Előbb Olaszországban és Svájcz-
ban tartózkodott, majd 1874-ben Magyar-
országba jött s itt mint a franczia nyelv 
és irodalom tanítója s mint franczia 
hírlapíró s a magyar és franczia irodalom-
nak mindkét irányban buzgó közvetítője 
nagy méltánylásban részesült. A művelt 
magyar közönségnek nyilvános felolva-
sásokat is tartott franczia nyelven nem-
zete irodalmáról s 1887-ben a buda-
pesti egyetem bölcseleti karán a franczia 
nyelv és irodalom oktatója lett. 1880—84-ig 
a Gazette de Hongrie czimű lapnak 
szerkesztője, majd lap vezére volt. 1888-ban 
visszatért Párisba, hol két évig a Párisi 
Magyar Értesítőt szerkesztette. Ugyanott 
szerkesztője lett a Paris Nouvelle kő-
nyomatos értesítőnek, a Mot d'Ordre 
tekintélyes politikai napilapnak pedig 
főmunkatársa. Az 1896. ezredéves kiállítás 
alkalmával, mint a franczia kormány 
kiküldötte, ismét huzamosabb időt töltött 
Budapesten. A magyar szépirodalmat 
nem csupán alapos czikkekben ismertette, 
hanem egyes művek francziára fordítá-
sával is. így Arany János, Petőfi, Gyulai 
Pál, Szász Károly, Greguss Ágost ás 
gr. Zichy Géza költeményeiből több jelent 
meg franczia nyelven S. fordításában. A 
Kisfaludy-Társaság 1879-ben választotta 
levelező tagjává. Meghalt 1901. ápr. 2. 
Párisban. 

Figyelő I — I I I . , VI . , V I I . — Havi Szemle 
1878—79. — Egyetemes Philologiai Közlöny 1878. 
(tíz magyar költemény verses franczia for-
d í t ó j a ) . — Magyarország és a Nagyvilág 1879. 
8. s z . a r c z k . — A Kisfa!udy-'I'árs. Évlapjai 
X X X V I . 115. 1. — Pallas Nagy Lexikona I I . 

Pótkötet 1904. 551. 1. 
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Saitz Leo. L. Széitz. 
Sajben István, iskolai conrector Osgyán-

ban (Gömörm.). — Munkája: Néhai 
Etsegi Konyha Juliána assszony, Füleki 
Pápai Farkas úr özvegye felett, Gömör-
Panyiton Szent-György havának 12-dik 
napján 1815. eszt. elmondott halotti ver-
sek. Lőcse. — Egy latin költeménye is 
van, melyet 1798-ban Podkonitzky rec-
torhoz intézett. (L. Saiben.) 

Zeitschrift von und für Ungarn VI. 1804. 
251. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Sajdenschwarz János Alajos, főmér-
nök, a gróf Festetich-féle uradalmaknak 
beltagja ésamathematikai szakok előadója 
a Georgikonban Keszthelyen, hol 1805. 
márcz. 21-től fogva először mint segéd, 
később mint rendes tanár két és fél évig 
működött, utóbbi két évben archon is 
volt. Ezután uradalmi főmérnök lett. — 
Munkája: Entwwrf eines Kornmagazins, 
welches in dem Keszthelyer Georgikon 
erbaut werden soll, womit zum Yortheile 
der Ökonomie-Verwaltung auch eine 
Heuwage, Schalwage und Holzkammer 
verbunden ist. Verfasset und bei dem 
ökonomischen May-Besuche vorgetragen 
1815. Mit 5 Kupiertafeln. Wien, 1816. 
(Ährenlese des Georgikons. Erster Jahr-
gang 2. Heft.). 

Deininger Imre, A kesz the ly i gazdasági tan-
intézet É v k ö n y v e . Keszthe ly , 1885. 48. 1. 
( N e v e Szajdenschwartznak írva). — Petrik 
Bibliogr. és Ruisz Gyula jegyzete ibő l . 

Sajgó Ignácz, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap és tanár, szül. 1713. 
szept. 28. Nagyszombatban, 1731. okt. 14. 
lépett a rendbe ; Nagyszombatban és Győ-
rött a rhetorikát tanította; a bölcseletet 
Nagyszombatban adta elő, de már 1754. 
ápr. 26. meghalt. — Munkái: 1. Panegyris 
S. Ladislao dicta. Viennae. — 2. Spectacula 
heroicae in Oriente Iuventutis . . . Tyrna-
viae, 1741. (Költ.). — 3. Panegyricus 
lustri militaris sub felicissimis Auspiciis 
M. Theresiae Augustae Hung, et Boh. 
Beginae. U. ott, 1741. és 1746. — 4. 

Elegiarum liber unicus honoribus . . . 
philosophiae magistrorum . . . in universi-
tate Tyrnav iens i . . . promotore. U. ott, 
1752. — Nevét Saigho-nak is írják. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 309. 1. — De Backer-
5ommerjJoge/,Bibliothéque Bibl iogr. VII. 37G. 1. 

Saji János, róm. kath. lelkész a győri 
püspökmegyében. — Munkája : Rede am 
hohen Titular-Fest der unter dem Schutze 
des heiligen Erzengel Michael stehenden 
Liebesversammlung,vorgetragen am eben 
den Festtage und in der Kirche dieses 
heiligen Erzengel Michael in der König-
lichen Freistadt Oedenburg. Oedenburg. 
(XVIII, század). 

Petrik Bibliogr. 

C Sajnovics János, (tordasi és kálozi), 
bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozó-
pap és egyetemi tanár, S. József bir-
tokos és Pejers (Horvát István szerint 
Pajtli) Erzsébet fia, szül. 1733. máj. 12. 
(kereszteltetett Válban) Tordason (Fehér-
megye) ; 1748. okt. 14. aTjézsuita rendbe 
lépett; már mint theologus hittudományi 
tanulmányai mellett kiváló előszeretettel 
foglalkozott a mathematikával és csillagá-
szattal. Egyetemi tanulmányainak elvég-
zése után két évig Bécsben az udvari 
csillagvizsgálóban volt alkalmazva Hell 
mellett. 1766-ban a nagyszombati csillag-
vizsgálóhoz Weisz Ferencz jezsuita mellé 
segédfelügyelőnek rendeltetett. Két évet 
töltött itt, midőn 1768-ban a gyengeelméjű 
VII. Keresztély dán király nevében 
Struensee átírt Mária Terézia kormányá-
hoz, hogy küldjön az éjszaki sarkhoz 
tudós csillagászokat, a kik Venus átkelését 
a nap korongja előtt megvizsgálják; 
Hell udvari csillagászt küldték k i ; ez 
barátját, Sajnovicsot vette maga mellé 
segédnek és 1768. ápr. 28. elindultak 
éjszak felé. Hosszabb viszontagságos uta-
zás után okt. 11. megérkeztek a Jeges-
tengerre, Vadő szigetére. Idejöket foly-
tonosan tudományos búvárkodásban töl-
tötték ; így foglalkoztatta őket: a Jeges-
tenger csillogása, az éjszaki fény, az 

2* 
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éjszaki oczeán fogyása s ennek folytán 
a szárazföldnek nagyobbodása, az egyen-
lítő átmérőjének viszonya a sarkéhoz 
és a föld horpadt alakja a sarkon, a 
delejtű nagy elhajlásai, a magaslatok 
meghatározása, az ár- és apály-váltako-
zások ; midőn pedig 1769. jan. 19. vilá-
gosodni kezdett és öt napig teljesen 
világos volt, ez idő alatt 70 csillag meg-
figyeléséből a pólus emelkedésének meg-
határozásán fáradoztak és a sugártörés 
erejét vizsgálták a 70. szélességi fok alatt. 
Ránk nézve azonban legfontosabb külö-
nösen Hellnek azon fáradozása, melyet 
az ott lakó finn és lapp népek történeté-
nek, vallásának, foglalkozásának, de leg-
kivált nyelvének tanulmányozására for-
dított Itt kezdődnek a Demonstratio 
forrásai. Hell már elindulásukkor azért 
vetette szemeit a magyarul jól tudó 
Sajnovicsra, hogy csillagászati, de nyelv-
tudományi megfigyeléseiben is fog neki 
segédkezni, a mi valóban sikerült is. 
S. ugyanis a magyar és lapp nyelv-
hasonlóságát illetőleg oly biztos volt, 
hogy e nyelvrokonságról egy teljesen 
kidolgozott munkában akarta meggyőzni 
a tudós világot. Már ethnographiai elő-
adásainál is kitört S.-ból a rokonság 
érzése, mert a lapp ruhadarabokat össze-
hasonlítja a magyar öltözékekkel: bocs-
korban, csizmában, gatyában és kalpagban 
járnak a lappok; hajukat nem nyírják. 
Jún. 3. teljesen látták, a mint a Venus 
elhagyta a nap tányérját. Dolgukat 
végezvén, jún. 27. megindultak Yardő 
szigetéről. Utjok czélja most Kopen-
hága volt ; azonban hajójukat a vihar 
Finnmarchia határára, Mauersund kikötő-
jébe vetette, hol huzamosabban időztek. 
Itt egy Karjaiából származó missionárius 
lapp beszédéből még jobban meggyőződ-
tek a nyelvrokonságról, azért Hell unszo-
lására S. még ott megkezdte munkájának 
írását. Ropenhágában hét hónapot töl-
töttek. S. munkáját itt befejezte s a dán 
tudóstársaság előtt felolvasta, sőt ugyan-

ott 1770-ben ki is nyomatta. 1770. aug. 12. 
több mint 27 havi távollét után Bécsbe 
érkeztek. Első dolga volt öcscsét, Mátyást 
meglátogatni Tordason, hol kipihente az 
út fáradalmait. Ekkor tette le szer-
zetében a szokásos négy fogadalmat; az 
egyetemen bölcseletdoktori oklevelet nyert 
és a hittudományok borostyán koszorú-
sává avatták. A kopenhágai és nidrosiai 
tudós társaságok őt még a Demonstratio 
megjelenése előtt tagjukká választották. 
Elfoglalta újból socius praefectusi állását 
Weisz. mellett Nagyszombatban és az 
1771—73. éveket itt töltötte. Ekkor történt 
a jezsuita-rend eltörlése és az egyetem-
nek Budára áthelyezése. 1773-ban a 
mennyiségtan tanára lett a budai egye-
temen és a kir. csillagász-igazgató társa. 
Hű fia volt szerzetének, azért nincs semmi 
nyoma, hogy valaha vissza vágyott volna 
abba a világba, a melyben oly dús 
vagyonról és szerencsés jövőről mondott 
le. Szerzetének eltörlése mélyen meg-
szomorította ; s hogy szelíd lelke vallásos 
érzését megtartotta, mutatja második mű-
vének utolsó fejezete, melyben hattyú-
dalként magasztalja az Isten mindenható-
ságát. Meghalt mintáz esztergomi főmegye 
papja 1785. márcz. 1. Budán. — Munkái : 
1. Demonstratio idioma ungarorum et 
lapponum idem esse. Regiae scientiarum 
societati danicae praelecta et typis excusa 
Hafniae. Anno MDCCLXX. (2. kiadása. 
Nagyszombat 1771.). — 2. Idea astro-
nomiae, honoribus regiae universitatis 
Budensis dicata. Budae, 1778. — Két 
latin levele maradt fenn, melyeket Vardö-
ből írt, az elsőt 1769. ápr. 5., a máso-
dikat jún. 6. (Ezek másolatát ismerteti 
Yass József az Uj M. Muzeum 1857. évf.). 

— Hellnek Ephemerides Astronomicae 
cz. folyóiratában is vannak följegyzései 
(1768., 1778.). 

Horányi S c r i p t o r e s I I I . 212. 1. — Katona, 
His tór ia Critica XXXIX. 999. 1. — Stoeger, 
Scr iptores 309. 1.— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Csa láda i X. 11. 1. — Athenaeum 1873. 23. SZ. 

— Szinnyei K Ô n y v é ä z e t e . — Figyelő I I . 335 . 
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I I I . 15., 94 1. — Budapesti Szemle X X I I . 1880. 
(Halász Ignácz, S. hatása a m. költészetre). 
— Egyetemes Philologiai Közlöny 1880. 344., 
1892. 780., 1896. 691. 1. — Hám Sándor, Sajno-
vics János élete és Demonstratiója. Eszter-
gom 1899. (Különny. a M. Sionból). — Petrik 
Bibliogr. — Zelliger Alajos, Egyház i irók 
Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 455. 1. — 
Irodalomtörténeti Közlemények V. 7. 1. ( D e -
m o n s t r a t i o j a ) . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
796. 1. — De fiacAer-íommeriioje/.Bibliothéque-
Bibliogr. VII. 408. h. és Horvát Is tván: 
Lexicon Eruditorum cz. kézirata a m. n. 
múzeumban. 

Sajnovics Mátyás (tordai és kalózi), 
ker. táblai elnök, előbbinek nagyatyja, 
előbb Győrvármegyének főjegyzője, majd 
alispánja, utóbb a kőszegi kerületi tábla 
elnöke volt. Temérdek birtokot szerzett 
főleg Fehérmegyében, összesen több mint 
20,000 holdat. Meghalt 1729-ben. Unokája 
S. Mátyás Fehérmegye főszolgabirája volt, 
ki 1780. decz. 31. meghalt és a budai 
várőrségi templomban van eltemetve; 
vele a S. család kihalt. — Két levele 
van 1713. és 1714-ből az Új M. Múzeum-
ban (1859. I. 538.). Tordas megtelepí-
téséről. 

i\'agy Icán, Magyarország Családai X. 11., 
12. 1. — Hazánk és a Külföld 1870. 31. SZ. a 
borítékon. (8. Mátyás koporsófelirata). 

Sajó. L. Jókai Mór. 

Sajó Aladár, hirlapíró, született 1869 
szept. 8. Váczon, a hol atyja orvos volt ; 
a gymnasiumot szülővárosában végezte ; 
azután a budapesti egyetemre iratkozott 
be ; már jogász korában írt a Váczi Hír-
lapba és a Váczi Közlönybe tárczaczikke-
ket és költeményeket, de igazi hírlapírói 
működését mint a Budapesti Hírlap váczi 
levelezője kezdte meg és ez időben né-
hány tárczaczikke is megjelent a lapban. 
Időközben leszolgálta egy éves önkénytesi 
évét és a cs. és kir. 23. zászlóalj tarta-
lékos hadnagyává neveztetett ki. Ebben 
a minőségben 1892-ben és 1894-ben lenn 
járt Boszniában és Herczegovinában, 
1896-ban pedig Erdélyt járta be. Katonai 
kötelezettségének teljesítése után ismét 

Váczra ment a szülői házba, hogy be-
fejezze jogi tanulmányait, de folytatta 
levelezését a Budapesti Hírlapban is. A 
jogi egyetem teljes befejezése után a 
Magyar Hírlaphoz, melyben több croquis-ja 
jelent meg, meghívást kapott és 1891. jan. 
belépett a lap munkatársai közé, két év 
múlva pedig a lap segédszerkesztője lett. 
1898. jan. megvált a lap szerkesztőségé-
től és belépett az akkoriban alakult Or-
szágos Hírlap szerkesztőségébe ; de még 
ugyanazon év aug. eleje óta a Budapesti 
Hirlap szerződtetett munkatársa. Az Otthon 
írók és hírlapírók köre 1897. közgyűlésén 
titkárává választotta, és ezen tisztséget 
1903-ig viselte. Szerkesztette a kör Ottho-
nunk cz. hivatalos Közlönyét, 1897. május-
tól 1903. májusig. A Vörösmarty-szobor-
bizottságnak jegyzője. Katonai tárgyú elbe-
szélései közül külföldi német lapok többet 
közöltek. — Munkái: 1. Katonáéknál. 
Bíró Árpád rajzaival. Bpest, 1893. (Tár-
czák. Ism. Nemzet 241. sz., Élet 413. 1.). 

— 2. De profundis. Rajzok. Jászai József 
rajzaival. U. ott, 1894. (A főváros leg-
szegényebb és legelhagyatottabb népréte-
geinek életét ismerteti, kapcsolatban az 
emberbaráti intézményekkel. Ism. Fő-
városi Lapok 144. szám, M. Géniusz 
18. szám.). — 3. Kaszárnyatitkok. El-
beszélések. Ugyanott, 1895. (Két kiadás 
Ism. A Hét 22., Élet 36., M. Hirlap 149. 
sz.) — 4. Regruták és más katonák. 
U. ott, 1897. (Tárczagyűjtemény. Ism. 
M. Hirlap 1896. 330., 1897. 66., P. 
Napló 52., M. Kritika 1898. 14. sz.) — 
5. Ezredes Boriska. U. ott, 1897. (Ism. 
M. Hirlap 343. sz.) — 6. A császár 
kenyerén. Történetek a kaszárnyából. 
U. ott, 1901. (Ism. Bécsi Közlöny 346. sz.) 
— 7. Az Újság. Újságírás, Újságkiadás. 
U. ott, 1902. (Róna Lajossal együtt.) 

Ország-Világ 1892. 13. SZ. arczk. — 
Könyvészet 1893—96., 1901., 1902. — Vasár-
napi Vjság 1894. 19. 8Z. — ľallas iVngy Lexi-
kona XIV. 797. 1. és Szabó László hirlapiró 
szíves közlése. 
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Sajó Jenő, szövetkezeti titkár, Sajó 
(Spitzer) József lókereskedő és Kann 
Róza fia, szül. 1877. aug. 6. Budapesten; 
17 éves korában a helybeli IX. k. felső 
kereskedelmi iskolában érettségi vizsgát 
tet t ; azután a bpesti pénzintézeteknél 
volt alkalmazva 1904-ig, legutóbb egy 
évig egy hitelszövetkezetnél ügyvezetői 
minőségben. Időközben egy évet (1898— 
1899.) a 32. gyalogezredben töltött mint 
egyéves önkéntes és hadnagyi rangra lé-
pett. 1901-ben a szövetkezeti tisztviselők 
egyesülete alapításában vett részt és annak 
előbb pénztárnoka, 1903 óta pedig tit-
kára. 1903-ban létesítette a magyar ló-
kereskedők és lóügynökök orsz. egyesü-
letét, melynek azóta szintén titkára. 
Ugyanezen évben alapította a Vásári 
Értesítő (Markt-Anzeiger) cz. hetilapot, 
melynek állatkereskedelmi és közgázda-
sági magyar és német czikkeit mind 
maga írja. — Néhány költeményt és 
elbeszélést í r t ; leginkább pénzügyi (külö-
nösen szövetkezeti) és közgazdasági czikke-
ket írt még a Közletek, Mercur, M. Hitel 
st b. lapokba. Idődözben Spitzer családi 
nevét Sajóra változtatta. 

Önéletrajzi adatok. 

Sajó Károly, nyug. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1851-ben Győrött; gymn. 
tanulmányait ugyanott, az egyetemet B.-
pesten végezte. 1877—88-ig rendes tanár 
volt az ungvári kir. kath. főgymnasium-
ban ; azután még néhány évig az állami 
rovartani állomáson működött Buda-
pesten, jelenleg pedig nyugalomban él 
Orszentmiklóson (azelőtti neve Kúnszent-
miklós volt, Pestm.) birtokán, hol 1895 
óta természettudományi tanulmányokkal, 
gazdálkodással és kertészetteljoglalkozik. 
— Czikkei a Természettud. Közlönyben 
(1875.Aphosphátrétegek jelentősége, 1884. 
Megfigyelések a rovarvilág köréből, 1886. 
A hímek és nőstények számaránya a 
rovarok között, 1888. A szilfapusztító 
bogárról, 1889. A péczel-maglódi sáska 
irtása, Az Anomala vitis nevű káros 

bogár, A tyúkpoloska vagy ovantag, 
A Phytoptus vitis, 1890. A marokkói 
sáska Magyarországon, A házi tücsökről 
és irtásáról, A szőlőlevél nemezbeteg-
ségéről s a Phytoptus vitis nevű atkáról. 
A zabpusztító Lema melanopáról, Az árpa 
és zabvetést pusztító Lema melanopa 
nevű bogár a kukoriczán, Az Anisophia 
Austriaca nevű búzaszipolyról, 1891. 
A szőlővenyigében élő darázsról, Phy-
toptus vitis Veszprémben, A tölgyfán élő 
Kermes reniformis paizstetűről, A szőlő-
szemen levő aranyszemecskéről, 1892. 
A dongóméhek Új-Zelandban, A trágyázás 
hatása a filloxerára, Az amerikai és a 
hazánkbeli vadszőlő, A filloxera invázió 
hatása a homoki rovarfauna megválto-
zására, A luczernapusztító bogárról, Goni-
octena és az újabb rovarirtó anyagokról, 
A szőlőtőke kiveszéséről, A Peronospora 
viticola és a Phytoptus vitis, A rézgálicz-
oldattal permetezett szőlőből készült must 
és bor hatása az egészségre, A gyökérbe 
oltott rózsatövek károsító atkákról, 1893. 
A vetés elfehéredése, A talaj, és a fil-
loxera, Gazdasági növényeink védelme, 
Néhány érdekes magyarországi rovarfaj, 
A Hilotoma rosae rózsarontó rovarról, 
A Coccinella septempunctata, hétpöttyös 
böde álczáiról, A zabon élősködő Toxo-
ptera graminum nevű levéltetűről, A bükk-
rongáló Aphis papaveris levéltetű, A mák-
pusztító Mamestra brassicae nevű hernyó-
ról, Tolláról ismeri megamadár a madarat, 
A Leinweber-féle keverék, Rovarfaunánk 
változásairól, 1894. A hesszeni légy, 
A rovarok és rokonaik, mint a beteg-
ségek terjesztői, A kengurúk meghono-
sítása Európában, A vaj zamata, A 
Phytoptus vitis Laud, nevű atka és a 
Cecidomya oenophila Haimh. szőlő-
gubacslégy, A nyers osztriga evése ve-
szedelmes, A hesszeni légy és a csíkos-
lábú búzalégy közti különbségről, 1895. 
A «koromharmatról», A betegségek ter-
jesztése, A házi legyek irtása. Észre-
vételek «A magyarországi rovarkárok 
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és a juhtenyésztés» cz. közleményre, 
A gabonának új rovarellensége, 1896. 
A legnagyobb fekete gyémánt, A termé-
szettudományok és az emberi nem töké-
letesedése,-Új csapás burgonyatermeszté-
sünkre, A vér megtisztulásának kérdé-
séhez, A napraforgó mint gyógyító növény, 
A rovarok alvása, A kaliforniai szőlő-
betegségről,Eleven barometrumok, A hód-
nak utolsó európai maradványai, 1897. 
A kutyák igazi és álveszettsége, A sün-
disznó és a kigyóméreg); az Entomo-
logische Nachrichtenben (1880. Die bisher 
unbekannte makroptere Form von Blissus 
Doriae Terr. Putbus, Weitere Funde von 
makropteren Exemplaren des Plintisus 
convexus Fieb. und die Larven dieser 
Art, Die bisher unbekannte makroptere 
Form von Plintisus Convexus, Entomo-
logische Bilder aus den ungarischen 
Flugsandsteppen, Beiträge zu Weise's 
Bestimmungs-Tabellen der europäischen 
Coccinelliden); az ungvári kir. főgymna-
sium Értesítőjében (1881. Ungmegyé-
nek egy egészségtelen vidéke: Blata- és 
Szenna-mocsárok vidéke, térképpel); a 
Rovarászati Lapokban (1884 Rovarászati 
képek a magyar Alföld futóhomok-pusz-
táiról, Néhány kártékony bogárról, Még 
egyszer a kártékony művészméhekről); 
a berlini Prométheuszba is írt, melynek 
még most is egyik főbb munkatársa. — 
Munkái: 1. Peronospora viticola. Bpest, 
1890. — 2. A szÖlőlevélsodró pille. (Tortrix 
Pilleriana). U. ott, 1891. — 3. A vetés-
fehérítő bogár. U. ott, 1894. (Közlemé-
nyek I. 10.) — 4. Az afrikai czecze-légy 
és a nagana-betegség. U. ott, 1898. (Külön-
nyomat a Term. Közlönyből.) 

;»/. Könyvészet 1890—92., 1904. és önéletrajzi 
adatok. 

Sajó Sándor, elemi iskolai igazgató; 

szül. 1856. márczius 12-én Gyalányban 
(Somogym.), hol atyja S. (Schäfťer) János 
kántortanító volt, anyja Polmer Anna ; 
iskolai tanulását Törökkoppányban kezdte 
és Szorosadon folytatta, hol németül is 

megtanult. 1H70. május 1. N.-Kikindán 
a IV. elemi osztályba lépett, hol Stein-
bach Antal tanító (később tanfélügyelő) 
magához vette a fiút és tanította, így 
jutott az ottani magánreáliskolába, később 
Temesvárra, hol elvégezvén az állami 
reáliskola alsó osztályait, innét az aradi 
tanítóképzőbe jutott, melynek elvégezté-
vel 1877. szeptember végén Gsősztelekre 
(Torontélm.) került tanítónak, hol a tisz-
tán német község iskolájában már a má-
sodik évben magyarul tanított. 1879-ben 
Bndapesten megszerezte a tornatanári 
képesítést; azután belépett a polgári isko-
lai tanárképző nyelv- és töriénettudo-
mányi szakcsoportjába. 1880-ban a szé-
kesfőváros tanácsa rendes tanítóul alkal-
mazta. 1897. végén Schäffer családi nevét 
Sajóra változtatta. A népnevelők buda-
pesti egyesületében kezdetben mint jegyző, 
később könyvtárnok, majd alelnök lett, 
míg 1897. jan. 1-től az egyesület kiadá-
sában megjelenő Népnevelők Lapja szer-
kesztőjévé választották és azt 1897. és 
1898-ban szerkesztette. A szent István-
társulat tankönyvbiráló bizottságának is 
tagja. 1901-ben a székesfőváros tanácsa 
iskolai igazgatóvá léptette elő s a III. 
vörösvári-úti közs. elemi iskola vezeté-
sével bízta meg; hol társadalmi segít-
séggel napközi gyermekotthont tart fenn 
és 250—300 kellő gondozást nélkülöző 
gyermek részesül meleg ebéd jótétemé-
nyében. — Irodalmi munkálkodását a 
Komlóssy Ferencz szerkesztésében meg-
jelent Népnevelő cz. tanügyi folyóiratban 
kezdte, írt ezenkívül a Népnevelők Lap-
jába, a Néptanítók Lapjába és a Kisded-
nevelésbe, többnyire tanügytársadalmi 
kérdéseket fejtegetve. O adta ki a Nép-
tanítók Lapjában az első felhívást egy 
tanítói árvaház létesítése érdekében ; a 
Népnevelők Lapjában pedig «Nyilt levél 
Sennyei Ferenczhez» cz. a magyar taní-
tók otthona alapítása ügyében, melynek 
létrejöttekor kartársai annak egyik igaz-
gatójává választották. — Munkája : Ada-
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tok a dohdny-utczai elemi és iparos-
tanuló iskola történetéhez. 1880—1901. 
Bpest, 1901. — Álnevei: Bülei, Sólyom 
és Juhász. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és önéletrajzi adatok. 

Sajó Sándor, állami főgymnasiumi ta-
nár, Heringer János, szabóiparos és Ross-
nagel Teréz fia,- szül. 1868. nov. 12-én 
Ipolyságon (Hontmegye); középiskoláit a 
selmeczbányai ev. lyceumban végezte. 
Ezután a budapesti egyetem bölcseleti 
karára iratkozott be. Katonai kötelezett-
ségének is eleget tevén, tartalékos had-
nagy lett; 1891—93-ig a nyitrai polgári 
és középkereskedelmi iskolában tanított. 
Innét az új-verbászi községi gymnasium-
hoz hívták meg helyettes tanárnak. 1895-
ben nyert tanári oklevelet a magyar és 
latin nyelvből és irodalomból; ekkor 
Verbász és Vidéke cz. hírlapot is indított 
a magyar szellem erősítésére, de a lap 
szerkesztésétől csakhamar visszalépett. 
1897-től kezdve állami kir. főgymnasiumi 
tanár volt Jászberényben ; az 1903. nyár 
óta a budapesti III. ker. állami főgym-
nasium tanára. Időközben Heringer csa-
ládi nevét Sajó-ra változtatta. — Költe-
ményeket írt a Képes Családi Lapokba 
(1885—90. költ.); a M. Szalonba (XIII. 
1890. Logau két költ. ford.); a Vasárnapi 
Újságba (1898—99., 1904. A tarpataki 
völgyben, lyrai költemény, a Vigyázó-
pályázaton 300 korona díjat nyert, 1905. 
A Petőfi-társaság által a Vigyázó-díjjal 
jutalmazott költem.); az Ország-Világba, 
Háziasszony, Uj Idők, Jászberényi Hírlap, 
Honti Lapok és más hírlapokba is ; to-
vábbá a Hontmegyei Almanachba (1893 — 
1894) és a Honti Naptár évfolyamaiba. 
1896. a budapesti kath. kör millenniumi 
óda-pályázatának díját, 1899-ben a Petőfi-
társaság ítélete alapján a nyíregyházi 
szobor felavatására hirdetett ódapályázat 
díját nyerte el. Az orsz. középiskolai 
tanáregyesület megbízásából írta a buda-
pesti Szarvas Gábor-szobrot felavató köl-

teményt, A Petőfi-társaság Vigyázó-diját 
háromszor nyerte e l : Apró sírhalmok, 
A tarpataki völgyben és André cz. költe-
ményeivel. — Czikkei az újverbászi al-
gymnasium Értesítőjében (1894. Hazafias 
nevelés az iskolában, 1896. Katona és 
Grillparczer, ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1897.); a Budapesti Hírlapban (1896. 
febr. 20. Nyelv és tudomány); a jász-
berényi áll. főgymnasium Értesítőjében 
(1899. A stílusról, ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1900.; 1901. Erzsébet királyné 
emlékezete); Hontmegye ismertetése (az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben cz. vállalatban); Beszéd október 
6-án (Ó-Buda—Újlak 1905. okt. 15. sz.). 
— Munkái: 1. Három év alatt. Ifjúkori 
kísérletek. Selmeczbánya, 1886. — 2. 
Fiatal szívvel. Bpest, 1898. (Költemények. 
Ism. Honti Lapok 19., Vasárnapi Újság 
18., M. Kritika 1899. 13. sz.) — 3. Út-
közben. Ujabb költemények. U. ott, 1904. 
(Ism. Budapesti Szemle CXX1I. k. 1905.). 
— 4. Zrínyi György házassága. Tör-
téneti vígjáték 3 felv. U. ott, 1906. (Sajtó 
alatt, 1902-ben a Teleki-díjat nyerte.) — 
Kéziratban : A gyáva, társadalmi színmű 
(dicsérettel emelték ki a nemzeti színház 
1904. pályázatán; 1906. jan. kerül színre 
u. ott). 

Ujabb magyar írok 1899. 1. Sz. a r c z k é p . — 
Vajda Emil N é v k ö n y v e 107. sz . — Uj Idökl903. 
14. sz. arezk. — Honti Naptár 1904. arczk. 
— Vasárnapi Újság 1904. 18., 37. SZ. — Debre-
czen 1905. (Kardos Alberttől) és önéletrajzi 
adatok. 

Sajóhelyi Béla, fő- és székvárosi ipar-
iskolai igazgató, S. Frigyes csemegeke-
reskedő és Lipták Anna fia, szül. 1855. 
ápr. 26. Budapesten, a hol gvmnasiumi 
és egyetemi tanulmányait végezte s 
1877-ben középiskolai tanári képesítést 
nyert a természetrajzból és vagytanból; 
még ugyanazon év szept. az ó-budai pol-
gári fiú-iskolában nyert alkalmazást, majd 
a II. ker. reáliskolában tanárkodott s 
1882-ben véglegesen a főváros tanügyei-

' nek szentelte működését. Jelenleg az I. 
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ker. felsőbb leány-iskola tanára. Néhány 
év előtt ünnepelték a felsőbb leányisko-
lában, melynek ekkor helyettes igazgatója 
volt, 25 éves tanári jubileumát. 1895-
ben a kereskedelmi árúisméből, 1896. a 
földrajzból nyert képesítést. 1902 óta az 
iparostanoncziskola igazgatója. — írt a 
napilapokba: A filloxeráról, Az aquincumi 
romok, A tanügyi kiállítás, Az iparisko-
lákról, Néhány lap a vegytan történeté-
ből, Az aranycsinálók és a bölcsek köve, 
Az égésről sat. — Munkái: 1. Háztar-
tástan. Polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. Bpest, 1883. (2. kiadás. Gaz-
daságtan és háztartástan cz. Szecskay 
Istvánnal együtt. U. ott, 1888. 3. kiadás. 
Gazdaságtan. Háztartástan cz. Kohaut 
Rezsővel és Tiborcz Idával együtt. U. 
ott, 1901., 4. kiadás. U. ott. 1905. Pol-
gáriskolai Tankönyvek Tára). — 2. Vegy-
tan kapcsolatban az ásványtannal és a 
földtan rövid vázlatával. Leányiskolák 
számára. U. ott, 1888. (Szecskay Istvánnal 
együtt). — 3. Vegytan polgári leányisko-
lák számára. U. ott, 1891. — 4. Fotografá-
lás. Pozsony, 1902. (Tudományos Zseb-
könyvtár 106. 2. kiadás. U. ott, 1906.) 
— 5. Természettan polgári és felsőbb 
leányiskolák számára. U. ott, 1905. (2. 
kiadás. Erdődy Imrével együtt). — 6. 
Természettan polgári fiúiskolák számára. 
U. ott, 1905. (2. kiadás). — Szerkesztette 
a Polgári Iskola cz. paedagogiai közlönyt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1891., 1900., 1902., 1904. és önéletrajzi adatok. 

Sajóhelyi Frigyes, főreáliskolai tanár, 
szül. 1848. febr. 16. Ácsán (Pestm.); gymn. 
tanulmányait Pesten végezte s 1867-ben 
érettségi vizsgálatot tett ; a pesti egyetem 
hallgatója és 1870-ben a középiskolai 
tanárképző rendes tagja volt. 1872. jún. 
3. tanári vizsgát tett a természetrajzból, 
de kiválóan az ásvány- és földtanból; 
azon év nov. 15. a budapesti belvárosi 
reáliskolához nevezték ki póttanárnak, 
1871. aug. 9. a józsefvárosi községi fő-
reáliskolához helyettes és 1872. júl. 31. 

rendes tanárnak. A magyarhoni földtani 
társulat első titkára volt. — Czikkei a 
Földtani Közlönyben (III. 1873. Erdély 
földrajzi sótelepeinek földismei és sóbá-
nyászata művelési viszonyainak rövid 
vázlata, 8 átnézettel, IV. 1874. Trans-
lajtana talajszerkezete, V. 1875. Jelentés 
a társulat ez évi erdélyi kirándulásairól) ; 
az Országos Tanáregylet Közlönyében 
(VI. 1872—73. Könyvism.); a budapesti 
VIII. ker. főgymnasium Értesítőjében 
(1880. Budapest ásványforrásai és a vá-
rosligeti ártézi kút); a Természettudo-
mányi Közlönyben (1895. Kőszénkori 
rovarok, 1896. Az ásványok és drága-
kövek könnyű felismerése, A németor-
szági borostyánkő-termés, A villám és a 
nyárfa, Formosa kámfortermése, Devon 
korszakbeli pánczélos halak, Kőszén-
füst és füstkárok. A Galopagus szigetek-
ről, A kőszénkorszak rovarvilágáról, 1897. 
A gyöngyökről, Az európai bölény vég-
pusztulása, Új platinatelep, Fosszil-tojás, 
1899. Új gyújtó, A réteges kőzetek ke-
letkezése, 1900. A gömbvillámok, Sötét 
villám, A képzelődés ereje, A rovarok 
talajalkotó munkássága, A táplálékválto-
zás, Az ágyúdörej hatása a hallásra, A 
nemes gyöngy képződése, A rovarok 
számláló tehetsége, Az ég és a tengerek 
kék színe, 1901. Az északamerikai indián 
házikutyája, A növényzet és az arany-
területek, 1902. A téli fagyok hatása a 
növényekre). — Munkái: 1. A vegytan 
elemei középtanodai és polgári iskolai 
használatra. Bpest, 1875. — 2. Az ópium. 
(J. ott, 1898. (Különnyomat a Termé-
szettud. Közlönyből). — 3. A gyíkoknak 
egy ma élő ősalakja. U. ott, 1899. Egy 
rajzzal. (Különny. a Term. Közlönyből). 
— 4. Geologia. I. Altalános rész. Dina-
mikai geologia és petrografia. II. A föld 
története. Sztratigrafia és palaeontologia. 
Pozsony, 1903. (Tudományos Zsebkönyv-
tár 152—155.). — Szerkesztette a Föld-
tani Közlönyt 1872—1876-ig másokkal 
együtt Budapesten. 
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Szinnyci Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — Kiízlingstein Könyvészete. — Vajda 
Névkönyve 71. 1. - M. Könyvésiet 1903. 

Sajósy Béla, a gyógyszerészi tanfolyam 
elvégzése után öngyilkos lett Budapesten. 
— Munkája: Analytikai tanulmányok 
néhány fémhydroxidnak és earbonátnak 
a szénsavval telített vízben való oldható-
ságáról. Bpest, 1895. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Loczka József szives közlése. 

Sajóssy János, róm. kath. plébános, 
szül. 1824-ben Gyöngyösön (Borsodm.); 
iskoláinak végzése után 1842-ben az egri 
papnevelő-intézetbe lépett és 1848-ban 
áldozópappá szentelték. Káplán volt 
Arióban és Várkonyban. 1852-ben a 
szatmári püspökség kegyurasága alá tar-
tozó kömlői plébániára neveztetett ki 
lelkésznek. -Meghalt 1877. szeptember 8. 
Kömlőn. — Művészettel foglalkozott; 
tapasztalatait, különösen a régi festé-
szetre vonatkozólag le is í r ta ; életírója J 

azonban nem írja, hogy hol jelentek 
meg, valószínűen kéziratban maradtak. 

h'oncz A kos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 21M. 1. és gyász-
jelentés. 

Sajó-Szentpéteri István, ev. ref. lel-
kész, a debreczeni főiskolában tanult, 
hol 1670. máj. 3. lépett a felső osztályba 
(subscribált); az ottani grammatikai osz-
tály tanítója és contrascriba volt; 1676. 
április Becskerekre ment tanítónak és 
1677—78-ban a frankfurti egyetem hall-
gatója volt. — Munkái: 1. Disputatio 
theologica, De Aeterna Hominum Elec-
tione, . . . Praeside . . . Johanne Simonis 
. . . Publice de fend i t . . . Author & Resp : 
Die VI. Decembris . . . Francofurti ad 
Viadrum, 1677. — 2. Dissertatio Theo-
logica, De Sorte Piorum In Via, Quam... 
Sub Praesidio . . . Johannis Risselmanni 
. . . Publico Eruditorum Examini subjicit 
. . . Author & Resp. Die 22. Április . . . 
U. ott, 1678. 

Irodalomtörténeti Közlemények 1898. 410. 1. 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 98., 131. 1. 

Sakrak Ninics Szergiusz, levéltár- és-
könyvtár-igazgató, szül. 1860-ban Lőrén 
(Pestmegye); a gymnasiumot Kun-Szent-
Miklóson, Karlóczán és Budapesten vé-
gezte, a theologiai tanfolyamot Karlóczán 
hallgatta és ennek végeztével szerzetes 
lett Bezdinben. 1888-ban áldozópappá 
szenteltetett Temesvárott s Aradon mint 
segédlelkész és hitoktató működött 1889-
ben Brankovics püspök Temesvárra hívta 
és szentszéki jegyzővé nevezte ki, mely 
minőségben két évig működött. 1891-ben 
Brankovics patriarka, mint az újvidéki 
püspökség adminisztrátora Újvidékre ne-
vezte ki szentszéki jegyzővé. Jelenleg a 
patriarkális levéltár és könyvtár igazga-
tója Karlóczán. Tagja a szerb Matica 
irodalmi osztályának és választmányának. 
— Irodalmi téren növendék korában kez-
dett működni, midőn a Neven és Szrpcse 
ifjúsági lapokba írt czikkeket; írt több 
évig a Glasz Isztine cz. egyházi folyó-
iratba ; 1888-ban Buvarac Dömével polé-
miát kezdett liturgikus kérdésekben, mely 
majdnem két évig tartott és ezzel alapí-
totta meg irodalmi nevét. 1888—90. több 
újvidéki szerb lapba (Glasz Isztine, Nase 
Doba, Branik) történelmi czikkeket í r t ; 
több könyvismertetése jelent meg a 
Letopiszben (1892—93). — Munkái: 1. 
Polazsenik. Újvidék, 1886. (Betlehemező. 
Két társával együtt.) — 2. Poucsni raz-
govori. U. ott, 1889. (Bloch Móricznak 
nemzetgazdaságtana, melyet a szerb 
Matica adott ki.) — 1892-ben átvette a 
Szrpszki Szion szerb egyházi lap szer-
kesztését, a melyet Petrovics Szávával 
együtt szerkeszt. 

Érdujhelyi Menyhért szives közlése (ön-
életrajzi adatok nyomán). 

Sal Ferencz, nyug. polgármester, kir. 
tanácsos, szül. 1835. márcz. 25. Gyulán 
(Békésm.); a gymnasiumi tanfolyamot 
Nagyváradon végezte. 1854-ben Pestre 
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jött és az itteni egyetem rendes joghall-
gatója lett. Egyideig a Divatcsarnoknál, ké-
sőbb mint a Hölgyfutár segédszerkesztője 
működött. 1860 végén Biharmegye meg-
választotta bizottmányi tagnak és Mis-
kolczy Lajos első alispán mellett mint 
írnok kezdte pályáját; csakhamar a megye 
jegyzőjévé választották meg. 1862. febr. 
ügyvéd lett Nagyváradon. A provisorium 
alatt a megyei központi választmány 
jegyzője volt. Ennek elmultával megvá-
lasztották a megye t. aljegyzőjévé. 1875. 
nov. 13.'Nagyvárad polgármesterévé. Pol-
gármestersége alatt a város pénzügyei tel-
jesen megjavultak és a földesúri javadal-
mak megváltása, az egészségügy, szépítés, 
tisztaság és népnevelés tekintetében sokat 
köszönhet neki a város. 1886-ban királyi 
tanácsos lett, 1892-ben a III. oszt. vas-
korona-rendet kapta. 1895-ben Nagyvárad 
közönsége fényesen ünnepelte meg pol-
gármesterségének 20. évfordulóját. 1898 
körül nyugalomba vonult. A nagyváradi 
jogakadémia állam vizsgálati bizottságának 
tagja ; a délmagyarországi magyar köz-
művelődési egylet egyik fiókosztályának 
alelnöke. — Költeményei a következő 
hírlapokban, folyóiratokban és évköny-
vekben jelentek meg : Hölgyfutár (1853— 
1860), Családi Lapok (1854—57), Divat-
csarnok (1855—1860. és czikke: 1856. 
Hölgyöltözék hajdan és most), Szépiro-
dalmi Album (1856), Fáncsy - Album 
(1855), Kalauz (1857), Nővilág (1857—60), 
Erdélyi Múzeum (1857), Szépirodalmi 
Közlöny (1858), Vasárnapi Újság (1858— 
1859). Színházi Emlény (1859), Szépiro-
dalmi Album (I860), Szigeti Album 
(1860) stb. 

Danielik, M. í r ó k II . 274. 1. — Valkai Imre, 
Irodalmi é8 művészeti Daguerreotypek. 
Bécs, 1858. 73. 1. — Nagyvarad 1878. 167—188. 
Sz. (Márki S.) — Bállaszéki Lajos, Alföldi 
Képes Emlékkönyv. Arad, 1888. 45. 1, arczk. 
— Magyarorszáy Vármegyéi és Városai. Bihar-
megye és Nagyvárad. Bpest, 1901. 206., 208., 
350., 385. 1. és Márki Sándor szives közlése 
(önéletrajzi jegyzetekből) . 

Sala Mihály (trincsényi), evang. refor-
mátus lelkész Déván (Hunyadmegye). — 
— Munkái r 1. Égy század idejének 
utolsó napján mondandó keresztény em-
bernek könyörgése. Bécs, 1800. (M. Kurir 
1800. II. 53. sz. Toldalékja.) — 2. Sátoros 
ünnepekre és más nevezetesebb napokra 
alkalmaztatott közönséges könyörgések. 
Magának és más ezekkel élni szeretőknek 
számára készítette s közönségessé is tette. 
Vácz, 1801. — 3. Egy dicsérendő asz-
szonynakékes képe. Az.az: ollyan halotti 
szent tanítás, mellyel néhai méltsgos 
Harsányi Klára dicsérendő ur aszszony-
nak, Malomvízi idősbb méltsgs Kendefíi 
József ur uri élete párjának érdemlett 
utolsó tisztességét meg adta . . . aprilis-
nek 21. napján 1806. eszt. Kolozsvár, 
1806. — 4. Nagybartsai mélt. Bartsai 
Ábrahám úr ő nagyságának, a cs. kir. 
felség egyik nagy érdemű obersterének 
véletlen halálán esett szomorú siralma 
az ő nagysága egyik alázatos tisztelő-
jének és szolgájának. Bécs, 1806. (Költ. 
M. Kurir 1806. I. Toldalék.) 

ľetrik Bibliogr. 

Salacz Gyula (endrődi), nyug. polgár-
mester, szül. 1832. jan. 31. Gyulán 
(Békésm.); a gymnasium I. és II. osztályát 
mint magántanuló, a III—VI. Aradon 
végezte. Az 1848—49. szabadságharczban 
mint hadnagy vett részt. 1849-től a jogi 
tanfolyamot Nagyváradon, Pesten és 
Bécsben végezte. A politikai államvizsga 
letétele után 1855—60-ig a bíróságnál 
szolgált. 1861. nov. 21. az ügyvédi vizsgát 
letevén, mint gyakorló ügyvéd Aradon 
telepedett le. 1872—75-ig Arad sz. kir. 
város tiszti főügyésze, 1875. márcz. 10-től 
1901-ig pedig polgármestere volt. Köz-
szolgálati érdemeinek elismeréseül 1900. 
okt. 24. a III. oszt. vaskoronarendet, 
majd kir. tanácsosi czímet s végre 
«endrődi» előnévvel magyar nemességet 
nyert. Képviselővé az 1901—1906. ország-
gyűlésre Arad sz. kir. város választotta 
meg. — Havi jelentései, az aradmegyei 



55 Salacz—Salamin 56 

és városi gyűléseket megelőzőleg az aradi 
Alföldben jelentek meg (1873—85); az 
1876. évi VI. t.-cz. mint törvényjavaslat 
ellen cz. czikksorozat szintén az Alföld-
ben jelent meg. — Programmbeszédei a 
helyi lapokban, országgyűlési beszédei 
pedig a Naplókban vannak. — Kiadta 
nejének irodalmi műveit (Arad, 1888). 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
81. 1. — Aradi Képes Naptár 1887. 50. 1. a r c z k . 
— 11. Könyvészet 1888. — Aradi Hiradó 1897. 
42. sz. arczk. — Báitaszéki, E m l é k k ö n y v . 
A r a d , 1887. 48. 1. a r c z k . — Sturm Albert, 
Országgyűlés i A lmanach . Bpest , 1901.352.1. 

Salacz Gyuláné (endrődi), előbbinek 
neje. Meghalt 1887. decz. 9. Aradon, 
élete 38., házasságának 17. évében. — Irt 
a Kölcsey-egyesület Evkönyvébe. (1887. 
A természet zenéje) sat. —• Munkája: 
Ilonám emlékezete. Szemelvények Salacz 
Gyuláné szül. Keller Ilona irodalmi mű-
veiből. Arad, 1888. (Kiadta férje, Salacz 
Gyula). 

Aradi Közlöny 1887. 336. Sz. — il. Könyvészet 
1888. és gyász je lentés . 

Salacz Lajos. —• Költeményeket írt a 
Szépliteraturai Ajándékba (1824—25., 
1827.). — Munkája: Bánatos könny-
cseppek a barátság sírja felett. (Pák 
Miklós elhunytára). Nagyvárad, 1825. 

Petrik Bibl iogr. 

Salagianu János Szilviusz, görög kath. 
gymnasiumi tanár, szül. 1836-ban Szat-
mármegyében görög kath. rumén szülők-
től; a theologiát Berlinben, a bölcseletet 
Pesten végezte; 1858-ban pappá szen-
teltetett és 1860-ban Belényesre nevezték 
ki gymnasiumi tanárnak. Később Vereden 
plébános, érmelléki esperes és consisto-
riumi ülnök lett. [Meghalt 1896. április 8. 
Kis-Májtényban. — Munkája: Manualu 
de geografia pentru tineri mea romana. 
Viena, 1871. — Nevét Selagianu János-
nak is írják. 

Familia 1896. 14. s z . — Enciclopedia Ro-
mana III. 870. 1. és Zászló J á n o s jegyzete i . 

Salagius István, bölcseleti és theo-
logiai doktor, pécsi kanonok és könyv-

tárnok, szül. 1730. decz. 22. Mohácson ref. 
szülőktől; a theologiát Rómában tanulta ; 
honnét mint bölcseleti és theologiai dok-
tor tért vissza; egy ideig tanár volt Pé-
sett. Meghalt 1796. okt. 27. Pécsett. Nevét 
Salagynak és Szalagyinak is írták. — 
Czikke az Ungarisches Magazin-ben (II. 
2.1782. Untersuchung über die Ismaeliter 
in Ungarn). — Munkái: 1. De statu eccle-
siae Pannonicae libri VII. Quinque-
Ecclesiis,1777—84. (1. De statu civili Pan-
noniae, II. De initiis religionis christianae 
in Pannónia 1777., III. De antiquis 
episcopatibus in Pannónia 1778., IV. De 
antiquis metropolitanis per Pannoniam 
1780., V. De antiquis primatibus per 
Pannoniam 1781., VI. De antiquo ecclesiae 
Pannonicae patriarcha 1780., VII. De 
initiis religionis christianae inter hun-
garos. Opus posthumum. Cui adjunctus 
est instar supplementi Josephi Koller . . . 
de sacra regni Hungáriáé corona com-
mentarius 1780.) — 2. De columna ro-
mana milliaria ad Budam nuper reperta 
dissertatio. U. ott, 1780. 

Petrik B i b l i o g r . — Vúrady Ferencz, B á r á n y i 
v á r m e g y a . I. 406. ). 

Salamin Endre, m. kir. belügyminisz-
teri számtiszt. Meghalt pár év előtt. —* 
Munkája: Versenylovaink papírformája 
az 1903. évben. (Chronologikus handicap-
könyv.) Budapest, 1903—1904. Két rész. 
(I. A kétévesek. II. A hároméves és idő-
sebb lovak.) 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r pé ldányáról . 

Salamin Kelemen, főreáliskolai tanár, 
S. Márton, franczia nyelv-tanító fia, 
szül. 1833. szept. 15. Chippisben (Svájcz); 
1863-ban tanári képesítést nyert a termé-
szettanból és vegytanból, magyar és né-
met nyelvből és kineveztetett a körmöcz-
bányai kir. alreáliskolához rendes tanár-
nak és helyettes igazgatónak, hol mint 
tanár működött 1893. deczember végéig ; 
ekkor nyugalomba vonult és Körmöcz-
bányán él. — Czikkei a Gyógyszerészi 
Hetilapban (1863. A «resica mare»-i föld-
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pát vegyi elemzése); a Természettudom. 
Közlönyben (IV. 1864—5. a «Resica-
mare»-i földpát vegyi elemzése); a kör-
möczbányai főreáliskola Értesítőjében 
(1868. A vegytan fogalma s történeti fej-
lődésének rövid vázlata, 1873. A kén és 
legfontosabb vegyei). 

Tanodái Lapok 1833. 41. 8Z. — Felsmann 
Névkönyve . Pest, 1869. 114. 1. — Rajner F. 
Névkönyve . Bpest, 1893. 73. 1. — A kiirmöcz-
bányai állami főreáliskola Értesítője 1895. 
208. lap. 

Salamin Leó, állami főreáliskola igaz-
gató, előbbinek testvérbátyja, szül. 1832. 
jún. 17. Chippisben (Svájcz), 1861-ben 
tett tanári vizsgát és Lőcsén lett gymna-
siumi helyettes, 1863. rendes tanár és a 
budai reáliskolához helyeztetett át. 1868-
ban a soproni állami főreáliskola tanárá-
nak, 1872. szept. 30. igazgatónak nevez-
tetett ki, hol a franczia nyelvet, mennyi-
ségtant és természettant tanította. Nyu-
galomba vonulása után 1903. auguszt. 
Budapesten meghalt. — Munkái: 1. 
Ollendorf ff. G. Uj rendszere, mely sze-
rint mindenki egy nyelvet hat hónap 
alatt írni és beszélni megtanulhat. A 
franczia nyelvtanuláshoz alkalmazva, 
magán- és nyilvános tanításra átdolgoz-
ták Salamin testvérek. Pest, 1862. (3. 
kiadás. Bpest, 1879.) — 2. Kulcs . . . 
Uj rendszerhez . . . Salamin testvérektől. 
U. ott, 1863. (3. kiadás. Bpest, 1885.) — 
3. A fajsúly meghatározása. Lőcse, 1867. 
(Különny. a lőcsei állami főgymnasium 
Értesítőjéből.) — 4. A mennyiség- és 
természettani földrajz vezérfonala. Közép-
tanodák használatára. Pest, 1^70—71. 
Két rész. (Linkess Miksával együtt. Öt 
táblarajzzal és szövegbe nyomott ábrák-
kal.) — 5. Természettan algymnasiumok 
számára. Irta Pisko F. J. A 4. jav. és bőv. 
kiadás után magyarílá. 313 fametszettel. 
Bpest, 1873. — 6. Franczia olvasókönyv 
reáltanodák és gymnasiumok használa-
ára . Bpest, 1875. Két rész. — 7. Fran-
czia olvasmányok a reáliskolák II., III. 

és IV. oszt. számára, értelmező magya-
rázatokkal és szótárral ellátva. Sopron, 
1877. (Leupin Jánossal együtt. 2. bőv. 
kiadás a reáliskolák II—V. oszt., úgy 
gymnasiumok és kereskedelmi iskolák 
számára. U. ott, 1882.) — 8. Elemi fran-
czia nyelvtan reál-, kereskedelmi, vala-
mint felső leányiskolák számára. Ploetz 
Károly után magyarosította. Bpest, 1889. 
(2. bőv. és jav. kiadás. Ism. Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1888—1889.) — 9. 
Franczia nyelvtan gymnasiumok, keres-
kedelmi-, felsőbb leányiskolák számára 
és magánhasználatra. Ploetz Károly után 
átdolgozta. Bpest, 1893. 

Uartl-Felsmann Névkönyve. Pest, 1870. 39. 
lap. — Sopronvárosi főreáliskola Értesítője. 
1870. 34. I. — Síinnyei I t ö n y v é s z e t e . — Petrik 
Könyvészete. — Kiszlingstein Könyvószete. 
M. Könyvészet 1886. — Rajner Ferencz, N é v -
könyve . Bpest, 1893. 113. 1. 

Salamon Béla, kath. kántortanító, 
született 1852. január 19. Kalocsán, hol 
négy oszt. gymnasiumot és tanítóképzőt 
végzett; 1869-ben nyert tanítói oklevelet 
és azóta tanító Miskén, Pestm. — Mun-
kája : Van-e része a kath. iskolának is 
a családi nevelés elvallástalanodásának 
bűnében ? Kalocsa (1899. Nagy Piroská-
val együtt). 

Schematismus cleriarchi-dioec. Colocensis. 
1885. 55. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Salamon Elek, könyvtárnok a polgári 
körben Kecskeméten. — Munkája: A 
kecskeméti polgári kör könyvjegyzéke. 
Kecskemét, 1899. 

A m. D. múzeumi köny vtár -példányáról. 

Salamon Ferencz, egyetemi tanár, a 
m. tudom. Akadémia és a Kisfaludy-
társaság rendes tagja, S. István ref. esp.-
lelkész és Sala Klára fia, született 1825. 
aug. 29. Déván (ott keresztelték meg 
szept. 4., mely nap legtöbb életrajzában 
születésideje gyanánt szerepel); gyermek-
éveit a szülői háznál töltötte. 1836-ban 
atyja a nagy-enyedi kollégiumba vitte 
barátjához Szász Károly tanárhoz, a 



59 Salamon 60 

ki nagy befolyással volt az iíjú S.-ra. 
Itt ismerkedett meg az öreg Zeyk Mik-
lóssal s bejutott laboratóriumába. Ekkor 
mondta S., hogy tanár fog lenni, mint 
Szász, tudós mint Zeyk és író, erre a 
pályára kezdett már a kollégiumban ké-
szülni. Az iskolai fegyelem terhére volt, 
azért az eminensek közé sohasem emel-
kedett. Egyenesen és biztosan haladt a 
siker felé. Atyja kora halála (1843. decz. 
27.) megfosztotta attól a csekély segély-
től, mit hazulról kapott. Egészen magára 
maradt és naponkénti két czipójából, 
melyet mint pap-fiú kapott, és száz bankó 
forintnyi ösztöndíjából kellett fentartania 
magát ; nem óraadásra fordította a drága 
időt, hanem a kitűzött pályájához elő-
készületre : nyelveket tanult. Óhajtott 
világot látni, s midőn a «tengerre magyar» 
jelszó felhangzott, elindult egy barátjá-
val Fiume felé, gyalog, hogy a tengeré-
szeti akadémiába beiratkozzanak. De 
Zombornál nem jutottak tovább, barátja 
megbetegedett és vissza kellett térniök 
Enyedre. Aztán másodéves deák korában 
báró Kemény Simonné meghívta udva-
rába nevelőnek. 1847 nyarán megvált a 
kollégiumtól, mint végzett jurista. Zeyk 
Miklóstól tanulta meg a gyorsírásnak általa 
készített rendszerét, mely nem hasonlí-
tott a Hajnikéhoz. S. is törte fejét problé-
mák megoldásán: készített táblázatokat 
a 7-es és 12-ős rendszer logarithmusai-
ról. 1848. januárban Tordán volt és innét 
később Kolozsvárra tette át lakását; azon 
év szept. 20. beállott honvédnek. Részt 
vett a csatákban a csúcsai visszavonu-
lásig, hol egy ágyúkerék átment lába 
fején. Ekkor már hadnagy volt. Gyó-
gyulni Elesdre szállították. Midőn már 
javulni kezdett sebe, szállásadó gazdájá-
nak süketnéma fiát saját módszere sze-
rint beszélni és olvasni tanította ; rövid 
idő alatt már 7—8 gyermek járt isko-
lájába. Kolozsvár visszavétele után itt 
gyógyították a kórházban. A muszkák 
beütése ismét a harcztérre szólította, 

Borgó-Prundra. A fegyverletétel s néhány 
havi bujdosás után Nagyváradra mene-
kült s itt ismét süket-néma gyermekek 
tanításával kezdett foglalkozni. De hát ez 
nem volt nekivaló pálya, azért elhatározta, 
hogy orvos lesz és feljött Pestre, hol 
óraadással tartotta fenn magát. 1854-ben 
gymnasiumi tanár lett Nagy-Kőrösön; 
de a Bonitz-Chrysar-féle Entwurf nem 
illett be az ő rendszerébe. Egy év múlva 
visszatért Pestre, látszólag szakítva a 
paedagogiai pályával. Azonban a kiegye-
zés létrejötte után tanügyi kérdésekről 
czikkeket írt a Reformba; sőt 1873-ban 
munkája is jelent meg Közoktatásunk 
reformjáról, melyet a szakemberek nem 
tartottak praktikusnak. Munkája megjele-
nésekor már egyetemi tanár volt 1870-től; 
kidolgozta előadásait s úgy olvasta fel. Egy 
cyklus (tíz előadás) kéziratban maradt. 
Kőrösről azzal a szándékkal tért vissza 
Pestre, hogy az irodalomból fog meg-
élni. Szilágyi Ferencz a Magyar Hirlap 
szerkesztője a lap tárczáját bízta reá, 
mely munkát két évig teljesen függetle-
nül folytatott. Azon kis írói körnek, 
melyet ő Pákh körének nevez, tagja volt. 
Ez időben a Vasárnapi Újság által ki-
tűzött pályadíjat elbeszélésével (Csak 
lassan a testtel) nyerte el. S. bírálatai s 
tanulmányai azon kor irodalmának hű 
tükrét tárják fel. A rettegett és sokszor 
megtámadott műkritikus dolgozatainak 
tekintélyét emelte az, hogy a Pesti Napló-
ban jelentek meg, hol S. a belmunka-
társak közé tartozott: az irodalmi s 
ujdonsági rovatokat vezette. A szerkesz-
tővel b. Keménynyel s azzal az irodalmi 
táborkarral, mely Deákkal élén a «passiv 
ellenállást» szervezte, állandó érintkezés-
ben kellett lennie. Ennek a táborkarnak, 
mint mondja: «meggyőződésből, gondol-
kodásánál fogva hálából is híve és mili-
tans közkatonája» volt ő, s haláláig híven 
kitartott mellette. Az októberi diploma 
kiadása után az actuális kérdések kiszo-
rították a Pesti Naplóból a tüzetesebb 
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irodalmi tárgyakat; ekkor S. átvette a 
Lajtán túli rovat vezetését: vezérczikke-
ket, politikai fejtegetéseket írt. Ezen 
idővel esnek össze S. első történetírói 
sikerei. 1859. decz. 16. a m. tudom. 
Akadémia levelező tagjának választotta 
(1863. jan. 13. áttétette magát a II. böl-
cseleti és történelmi osztályba, 1871. 
máj. 17. rendes taggá lett) ; a Kisfaludy-
társaság 1860. júl. 15. választotta rendes 
tagjának. 1867. márcz. 7. a miniszter-
tanács a hivatalos lap szerkesztőjévé 
nevezte ki. Egymásután dolgozott a 
Reformban, Pesti Naplóban (1857—67-ig 
rendes munkatársa), Nemzeti Hírlapban, 
Honban, Budapesti Hírlapban, Nemzet-
ben ; nem ritkán éles szatírával ostorozta 
a chauvinismust, a nyegleséget. Ebből 
az időből kiadatlanul, kéziratban, egy 
jókora kötetre menő polemikus czikk-
sorozat maradt utána. Történetírói elveit 
akadémiai székfoglalója bevezetésében 
körvonalozta, politikai programmjáról egy 
valóban remek nyilt levélben számolt be, 
melyet a tordai Deák-párthoz intézett, 
mely a képviselői mandátumot felaján-
lotta neki (1872. máj. 21.), s hogy mit 
tart a journalistikai pályáról, egy aReform 
számára készült hírlapi czikkben mondja 
el, mely azonban csak hátrahagyott iratai 
közt maradt fenn s a Skriblerek czímet 
viseli, azzal a tendentiával írva, hogy a 
hírlapíróknak az igazság keresését kösse 
szívükre. Pest város közönsége 1876-
ban Csengery Antal indítványára meg-
bízta Pest városa történetének meg-
írásával és nem sokkal utóbb b. Eötvös 
József az egyetemen a magyar nyelv 
tanárává nevezte ki, később pedig a 
középkor történetének előadásával bízatott 
meg. A millennium megünneplésének kér-
dése napirendre tűzetvén (1882. őszén); 
S. álláspontja védelmére Pauler Gyula és 
Szabó Károly ellenében egy tanulmányt 
adott ki a Nemzetben s utóbb önálló 
röpiratban. Megállapíttatván az időpont, 
az előkészítés és a munka megkezdése, í 

az Akadémia elhatározta, hogy az ünne-
pélyben a honfoglalás összes forrásainak 
kritikai kiadásával fog résztvenni s a 
millenniumi bizottság, melynek ő is tagja 
volt, elhatározta Leo és Constantinus 
kiadását s ezek commentálására őt 
kérte fel. Budapest története befejezetlen 
maradt. Igaz, hogy a megjelent három 
kötetben a legérdekesebb kort, a főváros 
fénykorának történetét bírjuk tőle s hogy 
a következő kötetek tervével megismer-
kedünk abból a vázlatból, melyet az 
«Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben» cz. vállalat számára írt, de ez 
nem kárpótol azért, a mi elmaradt. 
Leginkább történetírói működésének kö-
szönhette azt a legmagasabb elismerést, 
mely 1887. aug. 18. érte, midőn ő felsége 
a «Pro Literis et artibus» éremmel fel-
díszítettek első sorozatába őt is bevette. 
A m. történ, társulatnak 1868-tól igazgató 
választmányi tagja és az országos tanár-
vizsgáló-bizottságnak is tagja volt. Meg-
halt 1892. okt. 9. Budapesten. A m. tudom. 
Akadémiában 1894. nov. 26. Szilágyi 
Sándor tartott fölötte emlékbeszédet. 
Mellszobrát, melyet Jankovics Gyula ké-
szített bronzból, az Akadémia előtti kertben 
állították fel és 1902. nov. 9. leplezték 
le. Déván a szülőháza helyén épült ref. 
papi ház falába illesztett emléktáblát, 
melyet a hunyadmegyei történelmi és 
régészeti társulat készíttetett, 1903. jún. 11. 
nagy ünnepélylyel leplezték le. Arczképét 
az egyetem számára Zilzer Antal, az 
Akadémia képes termében levőt pedig 
1895-ben Balló Ede festette. — Munká-
latai a Hölgyfutárban (1853—54. franczia 
népballadák ford.); a Budapesti Hírlap-
ban (1853. 288—304. sz. Az éjszaki sark 
fölfedezése, 297—300. Hudson Lowe em-
lékirataiból 1854. 385. Fegyverek, Angol 
hírlapok, 418., 420., 421., 427., 437., 
444. A képek, 495—514. Egy rajnai le-
genda, satyrikus regény Thackeraytól, no-
vella Portmartintól, lapok bírálata és 

S szemléje, 1855. 556—605. Az élet har-
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«za, kis regény Dickenstől, 858., 866. 
869—872. A jelenkor irodalmai, 877., 
Vörösmarty Mihály 903. Karácsonyfa, 
1856. 15. Könyism., 20., 23. Orosz iro-
dalom, 33. Az időszaki sajtó Oroszország-
ban, 151., 152. Drámánk a nemzeti 
színházban, 159—162. Arany János és 
a «népszerűség», 165. Hornyik, Kecske-
méttörténete, 176—177., 182., 183. Arany 
«Toldi»-járól, 227., 228. Nemzetközi jóté-
konysági első congressus Brüsselben 
szept. 15—10., 325. A megyék kérdé-
séhez, Bertha, regény angolból ford., 
színbirálatok és könyvismertetések, Jelen-
tések az Akadémia üléseiből, 1857. 7—73. 
sz. A család gyémántja, regény Thackeray 
után angolból ford.); a Pesti Naplóban 
(1853. Beecher Stowetól angolból és 
Müsset Alfrédtól francziából ford., 1857. 
6. sz. Csengery, Tört. tanulmányok, 12., 
13., 15. sz. A Falusi Gazda gazdálko-
dása, 76—91. A jelen franczia szép-
irodalomról, 210., 211. A színházi ren-
dezők és azok legjelesbike, 237., 238. A 
kritika és Szigligeti motívumai, 244. Szig-
ligeti úrnak, 252., 253. A drámai motí-
vumokról, 246. Mi a kérdés ? Szigligeti 
úrnak, 1858.12.,19.Könyvism., 37., 40. Ira 
Aldridge vendégszereplései, 86. Színi 
kritika, 95. Válasz P. Kis Sándornak, 
Bajza József emlékezete, Aesthetikai és 
vegyes czikkek, 1859. Penarvan-nemzet-
ség Sandeau Gyulától, ford., 1860. 59. A 
m. Akadémia külön feladata, 233. A Kis-
faludy-társaságról, 297. Szózat megyei 
ás városi levéltáraink ügyében, 1862. 30., 
31. A Kisfaludy-társaság közülése, 244., 
251., 262. Révész Imre, Erdősi János és 
Dévai Bíró Mátyás és A nemzeti szín-
háznál eszközölhető reformok cz. czikk-
sorozat, 281—283. könyvism., 1863. 148. 
könyvism., 1864. 69., 73., 75. Arany, 
Buda halála, 90. Magyarország a török 
hódoltság korában, 209., 211. Egy kirán-
dulás Horvátországba, 1870. 249. Följegy-
zések Pest történetéhez, 1876. 5. Kemény 
Zs. báró emlékezete, 55. A főváros 

1838. és 1876-ban); a Vasárnapi Újság-
ban (1856. Lassan a testtel, víg beszély tíz 
arany pályadíjjal jutalmazva, 1867. Mária 
Therezia megkoronáztatása 1741-ben, 
1875. Budapest földje, 1879. Jánosi 
Ferencz); a Színházi Naptárban (1857. 
Rövid ismertetése a nemzeti színházban 
1855. évi aug. elejétől 1856. júniusig adott 
eredeti daraboknak); a Pesti Napló Albu-
mában (1858. Legújabb regényeink cz. 
aesthetikai analysis); a Protestáns Naptár-
ban (1858. Incze Dániel élete); a Buda-
pesti Szemlében (1858—59. Balsac összes 
munkái, Poitou után, Planche Gusztáv 
jellemrajza, Montegut után, Petőfi Sándor 
újabb költeményei, 1859—60. Török 
uralkodásról Magyarországon, tört. rajz, 
1860. Petőfi Sándor bemutatása a fran-
cziáknál, 1862. könyvism., 1863—64. A 
brebiri grófok, 1873. A történelmi vizs-
gálatról, 1875. Budapest földje, 1876. Az 
1737-iki szerb hadjáratról, 1877. A római 
hódítás Magyarországon, 1881. A közös 
ügyek és a forradalom. 1883. Kútfő-
kritika és a millenium írója, 1885. Mátyás 
király egyeteme, 1886. Halotti beszéd 
gróf Zrínyi Miklós fölött 1664., 1887. Pau-
ler Gyula mint kritikus, Glossák Pauler 
Gyula nyilt levelére, 1888. A halhatatlan 
és párisi erkölcsök, Daudet könyve 
ism., 1890. Nemzeti őrseregről); a Szép-
irodalmi Figyelőben (1861—62. Az ember 
és író. Csokonai Dorottyája, Nyilt levél 
Szemere Miklóshoz); az Akadémiai Érte-
sítőben (1861—62. Bizottmányi jelentés 
az 1861. évi Teleki-féle drámai pályá-
zatról, 1869. Rendi országgyűléseink 
jellemzéséhez, 1873. Bölcs Leo görög 
császár «Taktika» czímű munkájáról); 
az Ország Tükrében (1862. Arany, 
Daliás idők, Szalay László, Budapesti 
redoute, 1864. Az erdélyi fejedelmek 
kora); a Koszorúban (1863—64. Zrínyi 
Miklós a költő, Shakspere); a Politikai 
Hetilapban (1865. 19. Az első Zrínyiek); 
a Magyarországban és a Nagyvilágban 
(1866. Gaal József); a Budapesti Köz-

2. iv sajtó alá adatott 1.906. dectember 24. 
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lönyben (1867. 4. Szerkesztői bevezetés, 
53. Megyei és városi levéltáraink, 56., 
74. Az 1741. koronázó országgyűlés, 
117. Szultáni látogatások Budán, 195. A 
régi budai könyvtár holléte, 1868. 9—17. 
A megyék törvénykezési tekintetben, 
1869. 148., 218. Harcz és háború); a 
Honvédben (1869. 41., 42., 45., 47. 
Magyarország térképéről a törökök benn-
lakta idején); a Reformban (1870. 320. 
Magyarország őskorából); a Századokban 
(1875. Pest város történetéből, 1876. A 
magyar hadi történethez a vezérek korá-
ban, B. Kemény Zsigmond emlékezete, 
1877. Könyvism., Pótlék a magyar hadi-
történethez a vezérek korában, különösen 
a kútfők bővebb ismertetéseül, 1881. Hol 
volt Attila főszállása, A rómaiak el-
enyészte Pannoniában s különösen Aquin-
cum vidékén, 1882. Alsó-Pannonia a 
góth és longobárd megszállás alatt, Mosa-
burg és megyéje, A húnok és Pannónia 
380—440-ig); a Honban (1876. 89. Nem-
zeti múzeum fali képei és az ősi magyar 
jellem, 1879. 177. sz. Városi könyvtárak); 
az Akadémia Évkönyvében (1880. Emlék-
beszéd Horváth Mihály fölött); a Nemzet-
ben (1882. 35. sz. Kell-e még keresniArpád 
sírját? 55. sz. Szobrot állítsunk-e most 
Aranynak? 115. sz. A németség és magyar-
ság'küzdelme ötödfélszáz évvel ezelőtt, 1889 
11. sz. A középiskolai nyelvtanításról); 
a Budapesti Hírlapban (1888. 355. sz. 
Levél a szépről). — Munkái: 1. Pon-
tanges marquis. írta Girardin Emiiné, 
francziából ford. Kiadja Szilágyi Ferencz. 
Pest, 1854. (Különny. a Budapesti Hírlap-
ból.) — 2. Találmányok könyve, a leg-
újabb adatok és források után. I. füzet. 
Gőzhajó. Gőzkocsi. Gazdasági gépek. 
U. ott, 1857. (Jánosi Ferenczczel együtt.) 
— 3. Egy szegény i f j ú története. A kis 
grófné. írta Feuillet Octave. Francziából 
ford. U. ott, 1859. (Különny. a Budapesti 
Hírlapból. 2. kiadás Budapest, 1873. 
3. kiad. U. ott, 1882. A M. Nemzet 
Családi Könyvtára 15—17. és IV. kötet.) 

Id. S z i n n y e i J „ Magyar írók XII. 

— 4. Magyarország és szerepe Európa 
élelmezésében. Bontoux Jenő után fran-
cziából ford. Pest, 1861. Térképpel. — 
5. Bede Ádám. Regény. Eliot György 
után angolból ford. Kiadja a Kisfaludy-
társaság. U. ott, 1862. Négy kötet. — 
6. Magyarország a török hódítás korában. 
U. ott, 1864. (Ism. P. Napló 89., 90., 
92. sz., Koszorú, P.Lloyd 1865. 10. sz., 
2. javított és bőv. kiadás. U. ott, 1886. 
Ism. Századok, Budapesti Szemle. Né-
metreford. Jurány Gusztáv. Lipcse, 1887.) 
— 7. Az első Zrínyiek. U. ott, 1865. 
(Ism. Hon 240. sz., Budapesti Szemle 
Uj F. III.) — 8. A magyar kir. szék be-
töltése és a pragmatica sanctio története. 
U. ott, 1866. (Ism. P. Napló 149., 152., 
Bud. Szemle VI. 2. kiadás. Bpest, 1881.) 
— 9. Két magyar diplomata a XVII. szá-
zadból. Pest, 1867. (Ism. Bud. Szemle 
VIII., 1868. P. Napló 199., 201. sz. 
2. kiadás. Bpest, 1878. Czímkiadás. U. 
ott, 1884.) — 10. Magyarország 1849-ben 
és 1866. után. Pest, 1869. — 11. Rendi 
országgyűléseink jellemzéséhez. U. ott, 
1869. (Értekezések a tört. tud. kör. I. 11.) 
— 12. Közoktatásunk reformja. U. ott, 
1873. — 13. Salamon Ferencz kisebb tör-
ténelmi dolgozatai. Bpest, 1875. (S. F. 
összegyűjtött kisebb művei I. A reformatio 
történetéhez Magyarországon, Az 1741-iki 
koronázó országgyűlés, Magyarország vég-
pusztulása, A megyék kérdéséhez, Megyei 
és városi levéltárainkról, Kecskemét vá-
rosa történetéből, Zrínyi Miklós a költő 
hat levele, Magyarország térképéről a 
törökök bennlakta idején, Bethlen Gábor 
udvara, Báthory Gábor erdélyi fejedelem 
története Szilágyi Sándortól, A velenczei 
követek Magyarországról, Zrínyi Miklós 
ifjúsága, korrajz, Tököly naplója, Rendi 
országgyűléseink jellemzéséhez. Ism. P. 
Napló 298. sz. esti kiadás. 2. kiadás. U. 
ott, 1878. Új czímkiadás. U. ott, 1889., 
M. Nemzet Családi Könyvtára LXVII. 
Ism. Századok, Bud. Szemle 1876., 1886.) 

— 14. A magyar hadi történethez a 
3 
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vezérek korában. Javított kiadás a Szá-
zadokból. U. ott, 1877. (Ism. Bud. Szemle 
XX. 1879. Egyet. Philol. Közlöny 1881.) 
— 15. Budapest története. U. ott, 1878., 
1880., 1885. Három kötet. (I. Budapest 
az ó-korban, II. Budavár 1458—1470-iki 
képével, III. Kútfőbirálatok, a város 1687. 
tervrajzával. Ism. Fővárosi Lapok 1879. 
269. sz., Pesti Napló 1879. 203. sz., 
Századok 1880., 1887., Budapesti Szemle 
1880.) — 16. A honfoglalás éve. U. 
ott, 1883. — 17. Irodalmi tanulmá-
nyok. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Kas-
selik Jenő alapítványából. U. ott, 1889. 
Két kötet. (Ism. Főv. Lapok 1888. 352. sz., 
Vasárnapi Újság 49. sz., 1889: Egyet. 
Philol. Közlöny, Nemzeti Nőnevelés.) — 
18. Salamon Ferencz történeti munkái-
ból. Szemelvények. A gymnasium és reál-
iskola felsőbb osztályai számára. U. ott, 
1904. (Jeles írók iskolai tára 89. k. 
Ism. Tanáregylet Közlönye 1905.) — Ki-
adta : Eszterházy Miklós, Magyarország 
nádora II. köt. 2. felét és a III. kötetét. 
(Pest, 1866—70.) — Szerkesztette a Török-
magyarhoni történelmi Emlékek I. és II. 
kötetét (1863); a Bp esti Közlöny cz. hiva-
talos lapot 1867. márcz. 12-től haláláig. 

— Arczképe: Kőnyomat, Maszák Hugó 
r a j za : A Pesti Napló főmunkatársainak 
arczképcsarnoka cz. műlapon. (A Hölgy-
futár 1861. 1. számához mellékelve.) 

Ország Tükre 1863. 17. sz. arczk. (Marastoni.) 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — P. Hirlap 1879. 
247. sz. (Magyar írók és művészek pongyo-
lában 1.) — Vasárnapi Újság 1879.11. SZ. arczk., 
1892. 42. sz. arczk., 1893. 36. sz. (Emlék-
táblája, gyermek- és ifjúkora.) — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1880. 19. s z . a r c z k . — 
Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Hl. Köny-
vészet 1886., 1888—89., 1904. — Kiszlingstein 
Könyvészete . — 1892: Századok. (Ballagi 
A l a d á r ) , Prot. Egyházi és Isk. lap 46. SZ. 
Budapesti Hirlap 281. Sz . , M. Genius 42. Sz. 
a r c z k . , Ország-Világ 42 . SZ., P. Lloyd 243. SZ. 
(Heinrich G.) és minden hazai hirlap. — 
Fővárosi Lapok 1893. 159. s z . ( E r d é l y i P á l . ) 
Szadeczky L., Salamon F. Emlékézete Kolozs-
v á r , 1893. —Nemzeti Újság 1894. 163. SZ. (8 . m i n t 
h i r l a p i r ó . ) — Irodalomtörténeti Közlemények V. 

1895 . 332. 1. (S. családja) 1896., 1903.— Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 808. 1. é s II . P ó t l é k -
kötet 1904. — Szilágyi Sándor, Salamon 
Ferencz emlékezete. Bpest, 1905. — Bayer 
József, M. drámairodalom története. Bpest, 
1897. I I . k . — Ádám Gerzson, N a g y k ö r ö s i 
Athenás. Nagykörös , 1904. 217. 1. — Athe-
naeum Nagy Naptára 1904. ( S z o b r a . ) 

Salamon Ferencz, a tordai daloskör 
titkára. — Munkája: A tordai daloskör 
Emléklapja. Kiadta 25 éves fennállásá-
nak emlékére a tordai daloskör. Szerk. 
Torda, 1897. arczképekkel. (Kovács Dáni-
ellel együtt). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
Salamon Henrik, orvosdoktor, fog-

orvos, S. Lipót kereskedő és Pollák Rozá-
lia fia, szül. 1865-ben Högyészen (Tolnám.); 
középiskoláit Budapesten a IV. ker. fő-
reáliskolában, egyetemi tanulmányait a 
budapesti egyetem orvosi karán végezte. 
Jelenleg stomatologus (fogorvos) és tanár-
segéd a budapesti egyetemi fogászati 
klinikán. — Czikkei a Dentistaban 
(1892—93. A fogászat a régi zsidóknál, 
Az új franczia fogászati törvény); a The 
British Journal of Dental Science (1893. 
Dentistry in Hungary); a ĽOdontologie-
ban (1896. Lettre de Hongrie); a Fogá-
szati Szemlében (1901. Határpontok a 
fogászat történetében); az Oest.-Ung.-
Vierteljahrschrift f. Zahnheilkundeban 
(1903. Plastische Protesen, Prof. Dr. Jos. 
Iszlay, nekr.) — Munkái: 1. Állcsont-
műtétek és állcsontpótlások. Bpest, 1905. 
(Különny. a Stomatologiai Közlönyből, 
magyar és német szöveg.) —• 2. A fog-
szabályozás alapelvei és módszerei. U. 
ott, 1896. (Különny. a Stomatologiai 
Közlönyből, magyar és német szöveg.) 
— 3. A stomatologia tanításának tör-
ténete Magyarországon 1906-ig. Kiadatott 
a m. kir,. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter támogatásával. U. ott, 1906. — 
4. Atlas der stomatologischen Brücken-
und Regulierungsarbeiten. Leipzig. (Sajtó 
alatt, német és angol szöveggel és 2000 
rajzzal.) — Szerkesztette és kiadta a 
Stomatologiai Közlönyt, a stomatologusok 
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(fogorvosok) országos egyesületének hiva-
talos közlönyét 1902. januártól 1903. 
deczemberig; 1902-ben németül is meg-
jelent. (Dr. Madzsar Józseffel együtt; 
-ebben is több czikke jelent meg.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és önéletrajzi adatok. 

Salamon István (alapi), m. kir. posta-
főtiszt, S. Miklós, földbirtokos és salonvári 
Vizy Ilona fia, szül. 1868-ban Csepreg-
ben (Sopronm.); középiskoláit Sopron-
ban végezte. 1887-ben a posta- és táv-
író-intézet szolgálatába állott és mint 
gyakornok Szombathelyre ment. Pár év 
múlva, miután katonai kötelezettségének 
eleget tett és a tartalékos tiszti rang-
fokozatot megszerezte, a soproni posta-
l s táviró-igazgatósághoz rendelték be elő-
adónak, onnét pedig hasonló minőségben 
Budapestre a kereskedelemügyi minisz-
térium postaszakosztályába került, a hol 
jelenleg mint főtiszt működik. — Verse-
ket írt a 80-as években a Sopron czímű 
lapba; Szombathelyt a Vasmegyei Lapok-
nak és a rövid életet élt Torma cz. élcz-
lapnak dolgozott. A millennium évében 
a Pesti Naplóban jelentek meg: A köz-
lekedésügyi kiállításról, A magyar posta 
ós távíró fejlődése, Posta-múzeum, A 
távíró és teléfon a hadsereg szolgálatá-
ban stb. — Munkája: Telefonkönyv. B.-
pest, 1904. 1905. Két kötet. (I. A magán-
használatra szánt telefonokról és egyéb 
villamos berendezésekről. II. A közhasz-
nálatra szánt állami telefonokról.) — 

Vasárnapi Újság 1904. 50. s z . é s Ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Salamon József Vazul, bölcseleti dok-
tor, kegyestanítórendi áldozópap és tanár, 
szül. 1782. júl. 3. Váczon, 1796-ban 
lépett a rendbe, miután tanulmányait 
folytatta s ideiglenesen tanított; 1802-ben 
a pesti egyetemen bölcseletdoktori ok-
levelet nyer t ; a theologiát Veszprémben 
végezte. Mint jeles hitszónok nemsokára 
-elhíresedett. Házfőnök volt Tatán és 
Veszprémben. Tanár volt a szegedi 

lyceumban, hol a magyar- és világtörté-
nelmet adta e lő; 1811. márcz. 22-től 
pedig a pozsonyi akadémián ugyanazon 
tárgyakat tanította 1813. júl. 28. történt 
haláláig. — Költeményei a M. Kurírban 
(1799. I. 13. sz. Ode ad castissimam 
Virginem Tatensium patronam, II. 15. 
sz. Ode quam ill. com. Nicolao Ester-
házy connubii foedere inclyto scripsit.. . 
Anno 1799.)— Munkái: 1. Tiszt. Salamon 
János urat, a váczi megyének felszentelt 
papját öröme napján, az a z : midőn 
elsőben bemutatta volna a seregek urának 
a dicséret áldozattyát testvér öcscse . . . 
igaz buzgóságából élő nyelven így tisz-
telte Váczon Mind-Szent havának 20. nap-
ján 1799. Vácz. — 2. Ode Exc. 111. D. 
Francisco e Com. Eszterházy de Galantha 
. . . 1801. — 3. Az Istennek külső tisz-
töletéről. A keresztjáró hétnek második 
napján így szóllott . . . Veszprém (1804.). 

— 4. A papi személynek szoros hivata-
sárúl Zirczen első szent mise szolgálta-
tásának alkalmatosságáról így szóllott. . . 
1805. Pünkösd napján. U. ott. — 5. Jam-
bus rev. ac magn. Dno Michaeli Ant. 
Paintner renunciatio per districtum litte-
rarium Jaurinensem studiorum directori 
scriptus a J. B. S. 1805. U. ott. — 6. A 
keresztény hitvallásnak bé-folyásáról a 
polgári társaság boldogságára. A kereszt-
jaró hétnek második napján. így szóllott... 
1805. U. ott. — 7. Az Isten akarattyán 
való megnyugvásról a keresztjáró hétnek 
második napján így szóllott .. . . 1806. 
U. ott. — 8. Az új testamentomi áldo-
zatnak érdeméről. Első szent mise szol-
gáltatása alkalmával . . . Adándon. U. 
ott, 1806. — 9. Az oltári szentségről. 
(Úr-napján) így szóllott . . . 1806. U. ott. 
— 10. Insignis adhortatio patrio idiomate 
ad nobilem militiam hungaram adversus 
hostem proficiscentem, sereniss. archiduci 
et pro-regi oblata in provincia Cson-
gradiensi. Szegedini, 1809. — 11. Az 
1809. eszt. October 14. napján lett békes-
ségkötés után, a közönséges háladás 

3* 
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alkalmatosságával Szegeden mondatott 
prédikátzió. U. ott. — 12. Steph. Vedres, 
Dissertatio de fundo publico, in com-
modum Regni Hungáriáé et provinciarum 
eidem adnexarum erigendo, ex Hungarico 
latine reddita et animadversionibus il-
lustrata. U. ott, 1809. — 13. Az imád-
kozó keresztény . . . U. ott. — 14. In-
troductio ad historiarum institutiones in 
usum auditorum suorum. Posonii, 1812. 
— 15. Ad Excell. ac lllustr. Dnum Jose-
phum e com. Szapáry conjugi sui caris-
simi Joanne e com. Gatterburg justa 
persolventem 1812. U. ott. 

Horányi Scriptores Piarum Scholarum II. 
612. 1. — Hazai s Külföldi Tudósítások 1811. 
6. sz. — Katona, História Critica XLII. 
589. 1. — Vaterländische Blätter. W i e n , 1813. 
I I . 425. 1. — Oesterr. National-Encyclopädie. 
W i e n , 1836. I V . 468. 1. — Ferenczy é s Danielik, 
M a g y a r í r o k I. 398. 1. — Ortvay Tivadar, 
Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 
1884. 159. 1. — Petiik B i b l i o g r . - Karcsú 
Antal Arzén, V á c z v á r o s tör ténete . Vácz, 
1888. I X . 275. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
809. 1. 

Salamon József, theologiai doktor, 
nyug. iskolai tanácsos, S. Antal szűcs-
mester és Vilhelm Borbála fia, szül. 1790. 
aug. 30. Zilahon (Szilágym.); tanulását 
a zilahi iskolában kezdte, 1806-ban Nagy-
Enyeden lett tanuló ; később nevelője 
volt felső-csernátoni Bod Péter unokájá-
nak Barthos Sándornak, majd az enyedi 
ref. főtanodában osztálytanító lett, mely 
után 1814-ben külföldre ment és a göt-
tingai egyetemen tanult. 1815 tavaszán 
tért vissza Erdélybe, hol báró Dániel 
Istvánné gróf Mikes Anna meghívta 
Kolozsvárra udvari papnak; ezen hiva-
talát négy hónapig .viselte. Ekkor meg-
választották Zilahra tanárnak, hol 1815. 
szept. 17. tartotta beköszöntő beszédét. 
Gróf Teleki Sámueltől kért 1000 frt ado-
mánynyal tette le 1816-ban az új iskola 
alapját. Időközben Szászvárosra s Debre-
czenbe hívták tanárnak, de ezen meg-
hívásokat nem fogadta el; egyszersmind 
1821. «Jurassor», 1822. közép-szolnok-

megyei táblabiró lett ; 1826. egyházme-
gyei levéltárnoknak, 1827. aljegyzőnek 
választották meg. 1830-ban Kolozsvárt 
theol. tanár lett, 1836-ban ő hozta be 
legelőbb a protestáns egyházjog tanítását 
tantárgyul; 1837-ben, midőn a göttingai 
egyetem első százados ünnepét tartá, 
theologiai doktori oklevéllel tisztelték meg, 
1848-ban az összes superintendentiák 
közös conventjére Erdélyből küldött kép-
viselők egyike volt. 1850. júl. Nagy-Sze-
benben az erdélyi ref. iskolák ügyében 
tartott gyűlésen hathatós védelmére kelt 
az iskolák érdekeinek. 1856. febr. 12. az 
erdélyi összes protestáns iskolák felügye-
letével bízatott meg, mint kinevezett 
iskolatanácsos, s azon év máj. átköltö-
zött Nagy-Szebenbe, hol tiszteleti első 
papnak választatott meg. 1860-ban Kolozs-
várra költözött, a pátens következtébea 
hivatala megszűnvén, két évig fizetés 
nélkül volt, majd 1862-ben nyugdíjat 
nyert. Ekkor Zilahra költözött és az er-
délyi egyházfőtanács által a zilahi iskola 
algondnokává neveztetett ki. Meghalt 
1871. márcz. 19. Zilahon. —• Czikke az 
általa szerkesztett Erdélyi Prédikátori 
Tárban (1833—39. A Lancaster-tanmód-
szerről, A prot. egyház igazgatásáról 
általában s különösen az erdélyi ev. ref. 
egyház igazgatása formájáról, Bod Péter 
életrajza, Benkőről, Bodoláról); írt még 
az Erdélyi Híradóba s a Hon és Kül-
földbe (1845. A «Successio» kérdésében 
polémia). — Munkái: 1. A magyar 
Izrael siratja a maga Sámuelét. Egy 
halotti tanítás, melyet gróf Széki Teleki 
Sámuel úr ő excell. utolsó tiszteletére a 
zilahi ref. templomban 1822. nov. 17. 
elmondott. Hely n. — 2. Halotti beszéd 
br. Wesselényi József felett. 1826. Hely 
n. — 3. A tehetős és hasznos hazafi és 
buzgó keresztény egy halotti beszédben, 
m e l y e t . . . id. zilahi nemes Kiss Ferencz 
városi e s k ü d t . . . végtisztességén mon-
dott Zilahon nov. 1. 1827. Hely n. — 4. 
Polgári koszorú néhai mélt. Zilahi Las-
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kai Sámuel cs. kir. tanácsos . . . Szolnok 
várm. v. ispany úrnak végtiszteletére 
szentelve egy halotti beszédben, mellyet 
Zálnokon júl. 15. 1827. eszt. elmondott, 
Kolozsvár, 1828. (Veres György gyász-
beszédével együtt). — 5. Gyászbeszéd 
Tunyogi Miklósné Éltető Anna felett. 
1828. Hely n. — 6. Gyászbeszéd br. 
Bánffi Pál felett 1828. — 7. Emlékbeszéd, 
melyet néhai losonczi 1. báró Bánffy 
László úrnak, a kolozsvári ev. ref. fő-
iskola . . . fő curátorának hálás tisztele-
tére a fő-oskola nagyobb termében 
1840. jún. 27. tartott. Kolozsvár, 1840. 
— 8. De statu ecelesiae evangelico-refor-
matae in Transsilvania commentatio 
theologico-historica, quam pro summis 
in theologia honoribus inter sacra sae-
cularia celeberrimae academiae Georgiae 
Augustae die XIX. Sept. anni M.DCCC. 
XXXVII, consequendis, summae vene-
rando theologorum in eadem academia 
Georgia Augusta ordini obtulit. Clau-
diopoli, 1840. — 9. Suceessio és kép-
viselet az erdélyi ev. ref. superintenden-
tiában. Pest, 1861. (Névtelenül). — Fő-
munkása voltaz erdélyi énekeskönyv 1833. 
kezdődő megújításának s abban a 30. 
dicséretet szerzette. Pótlékokkal ellátta 
Bod, Synopsis juris connubialis cz. mun-
kájának Benkő László által 1836. kiadott 
magyar fordítását. Számos munkája 
maradt kéziratban, melyek közül önélet-
rajzát Török István tette közzé (Erdélyi 
Prot. Közlöny 1877). — Szerkesztette az 
Erdélyi Prédikátori Tárt 1833—37. Kolozs-
várt, 9 füzetben (ebben vannak papi 
dolgozatai). 

Erdélyi Hiradú 1845. 76. SZ. — Jelenkor. E n -
c y c l o p a e d Í9. Pest , 1858. 86. 1. — Szilágyi 
Ferencz. Zi lah tör ténetéből . Bpes t , 1869. (Ér-
tekezések a tört. tud. köréből I. 12.) 112., 
113. 1. — Vasárnapi Vjság 1870. 19. s z . a r c z k . 
— Prot. Új Képes Naptár 1874. 49. 1. a r c z k . 
— Balogh F e r e n c z , M. Prot. Egyháztörténet 
irodalma. D e b r e c z e n , 1879. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e és B ib l iogr . — Uj M, Athenás 348. 1. 
— Pallas Hagy Lexikona X I V . 809. 1. — Pallós 
Albert, Marostorda vármegye és Marosvásár-

hely népoktatási intézeteinek története. 
Masosvásárhely, 1896. 35. 1. Fényny . arczk. 
— Theologiai Ismeretek Tára I I I . 168. 1. 

Salamon József, orvosdoktor, gya-
korlóorvos és Kolozsvár tiszteleti fő-
orvosa, szül. 1831-ben Abafáján (Maros-
Tordam.); középiskolai tanulmányait a 
kolozsvári piarista gymnasiumban vé-
gezte s a szabadságharcz után a pesti 
egyetem orvoshallgatója volt. A 60-as 
években hosszabb ideig a kolozsvári Ka-
rolina-kórháznál assistens volt; később a 
kolozsvári volt orvos-sebészi tanintézet-
nél, azután pedig a jogakadémiánál tar-
tott mint helyettes tanár előadásokat a 
törvényszéki orvostanból és közegészség-
tanból ; később a keleti vasút alkal-
mazottainak is ; a sebészeti kórház és a 
kórbonczolatok vezetője, végül a ko-
lozsvári országos nemzeti színház rendes 
orvosa, a róm. kath. egyházközség iskola-
széki tagja, az iparos ifjak önképző- és 
betegsegélyző-egylete és a tornaintézet 
orvosa és u. ott a tornatanár-vizsgáló-
bizottság tagja volt. Meghalt 1896. szept. 
20. Kolozsvárt. — Czikke a kolozsvári 
Orvos - természettudományi Értesítőben 
(1882. I. Jegenye-fürdő ismertetése); a 
70-es években a Keletbe, később az 
Ellenzékbe írt. — Munkái: 1 .Kolozsvár 
népesedésének akadályai és javaslatok 
ezek elhárítására. Kolozsvár, 1880. — 
2. Milyen levegőben alszunk és milyen-
ben kellene aludni, hogy egészségünkre, 
nem pedig betegségünkre szolgáljon. A 
dr. Oidtmann hasontárgyú (22 kiadást 
ért) röpirata fölhasználásával. U. ott, 
1882. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Budapesti 
Hirlap 1896. 261. SZ. — Vasárnapi Vjság 1896. 
39. SZ. (Nekr.) . — Kolozsvár 1896. 214. Sz. és 
gyászjelentés. 

Salamon József, kir. tanfelügyelő és 
kir. tanácsos, szül. 1840. júl. 22. Csur-
gón (Somogym.); középiskoláit ugyanott 
végezte, mely után szülővárosában két 
évig gyakornokoskodott. Ezután Pécsre 
ment a püspöki tanítóképzőbe, hol ok-
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levelet nyert és 1860. okt. pécsbelvárosi 
tanítónak választatott. Itt töltött tíz évi 
működés alatt tevékeny részt vett a pécsi 
tanítóegylet megalakításában, melynek 
több évig elnöke volt ; megalapította az 
egyleti szakközlönyt a Néptanodát. 1871. 
szept. Nagy László tanfelügyelő maga 
mellé vette segédtanfelügyelőnek. 1876. 
júl. 24. Baranyamegye első tanfelügyelő-
jévé neveztetett ki. A millennáris évben 
ülte meg tanfelügyelőségének negyed-
százados évfordulóját. 1897-ben királyi 
tanácsosi czímet nyert. — Szerkesztette 
a Néptanodát 1868. okt. 1-től 1873-ig 
Pécsett. 

Néptanítók Lapja 1871. 653. 1. — Várady Fe-
renci, Baranya múltja és je lenje . Pécs , 1896. 
I. 42s. 1. — Vaday József, Magyar tanféríiak 
és tanítónők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 
1896. f é n y n y o m . arczk. 

Salamon Lajos (alapi), S. Ignácz és 
Vörös Kata fia, országgyűlési képviselő 
és birtokos, született 1812-ben Székes-
Fejérvárt ; a gymnasiumi éveket szülő-
városában, a bölcseleti és jogi tanfolya-
mot pedig a pesti egyetemen végezte. 
1838-ban jurátusnak esküdött fel Po-
zsonyban és az akkori ifjúsági szabad-
elvű mozgalmakban élénk részt vett. A 
politikai élet nyilvános terére 1837-ben 
lépett, midőn igen erős állást foglalt el 
megyéjében az ó-konservativek ellené-
ben. Ellenfelei minden erejüket kifejtet-
ték czéljainak meghiúsítására, így már 
1839-ben egy igen zajos jelenetet idéz-
tek elő ellene és pártja ellen a megye 
bizottmányi ülésében. Megkezdődtek az 
üldözések, vizsgálatok, elfogatások. S. is 
«poena infamiae» a kir. táblán meg-
actióztatott, azonban az 1841. ország-
gyűlés ez actio alól felmentette, ő pedig 
tovább erélyes kitartással működött a 
megkezdett irányban. Pártja 1843-ban 
alispánnak léptette föl ; azonban Cziráky 
Antal gróf jónak látta a candidatióból őt 
kihagyni. 1848-ban Fehérmegye vaáli 
választókerületében egyhangúlag ország-

gyűlési képviselőnek választatott s 1849-
ben ő -volt egyike a legelső kormány-
biztosoknak, kiket az akkori kormány a 
horvátok beütésekor a haza védelmére 
teljhatalommal kiküldött A szabadság-
harczban törvényhozói állása mellett 
mint a szabadcsapatok vezére küzdött a 
betörő ellenség ellen és az ozorai üt-
közetben ő fegyverezte le Roth és Filip-
povics seregeit. Később megbízatásából 
visszatérve az országgyűléssel és a kor-
mánynyal együtt ment Debreczenbe, Sze-
gedre és Aradra ; ezen útjain és későbbi 
bujdosásában is neje Horváth Flóra min-
denütt híven követte, karján akkor még 
csecsemő fiával Zoltánnal. A fegyverle-
tétel után bujdokolt, többnyire alapi bir-
tokán és az 1850. amnestia kihirdetése 
után is 1861-ig u.-ott tartózkodott. 1861. 
a vaáli kerület ismét őt választotta kép-
viselőnek, hol a határozati párt híve 
volt ; ugyanekkor Fehérmegye első Jal-
ispáni székébe is őt helyezték. 1863-ban 
az Almásy-féle ügyben ő îs elfogatott és 
101 napig volt a Károly-kaszárnyába 
zá rva ; azonban egyszer csak minden 
ítélet nélkül szabadon bocsáttatott. 1865.. 
1869. és 1872-ben ismételten a vaáli 
kerület választotta meg országgyűlési kép-
viselőnek és a szabadelvű ellenzék sorai-
ban foglalt helyet. Mint gyakorlott tör-
vényhozó a nyilvános üléseken is gyak-
ran felszólalt; a vallásügyi vita alkal-
mával az ő beszéde egyike volt azok-
nak, melyek a katholikus autonomiai 
ügyre világot vetettek. Meghalt 1888. okt. 
11. Alsó-Alapon. — Czikkei az ellenzéki 
lapokban, országgyűlési és programm-
beszédei a Naplókban és az egykorú hír-
lapokban jelentek meg. 

Nagy Irán, Magyarország Családai X. 14. 
lap. — Igazmondó 1870. 18. SZ. arczképpel 
és gyászje lentés . 

Salamon Norbert, bölcseleti doktor, 
prémontrei áldozópap és tanár, kurovai 
(Sárosm.) származású ; a kassai akadé-
miában volt rendes tanár, hol 1794, 
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aug. 13. meghalt 49 éves korában. — 
Munkája: Dissertatio historico-juridica 
de statu Monachorum et Canonicorum 
Regularium. Viennae, 1773. (Stanzel 
Ágostonnal együtt.) 

Schematismus C a n o n i c o r u m R e g u l a r i u m 
Ord. Praemonstratensis de Castro 
Jászó. Cassoviae, 1891. 151., 166. 1. 

Salamon Ödön, hírlapíró, szül. 1864. 
febr. 17. Érsekújváron; a középiskolát 
Bpesten végezte s a technikusi pályára 
készült, vonzalma azonban csakhamar a 
hírlapírói pályára vitte. 1888-ban kiutazott 
Párisba, a hol három évet töttött, mint 
a Vasárnapi Újság és az Egyetértés levele-
zője. A párisi magyar egyesület meg-
bízásából megírta annak történetét. 1891. 
visszatérve Budapestre, itt folytatta hírlap-
írói munkásságát s főkép tárczaczikkei 
és interviewjei tették ismertté nevét. 
A m. kir. operaháznál két és fél évig 
mint intendánsi titkár működött és a 
sűrűn adott Korrigán cz. ballet szöveg-
magyarázatát ő írta meg. Meghalt 1903. 
nov. 6. Budapesten. — Czikkei a Buda-
pesti Hirlapban (1901. 6. sz. Zichy Géza, 
1902. 76. sz. Hugó Viktor és a magyarok); 
a P. Naplóban (1903. 305. sz. Braun 
Sándor) sat. — Munkái: 1. Józan sze-
relmesek. Bpest, 1893. (Elbeszélések. Ism. 
Élet 111. 1., Vasárnapi Újság 2. sz.) — 
2. A párbajhös. U. ott, 1897. (Monologok 
65.) — 3. Kocsin és gyalog. U. ott, 1897. 
(Ism. M. Hirlap 343. sz., Hét 50., Vasár-
napi Lapok 37.r M. Kritika 1898. 8. sz.) 
— 4. Szervusz! Magánjelenet. U. ott, 1897. 
(Monologok 68.) — 5. A hosszú ruha. 
U. ott, 1898. és 1901. (Monologok gyűj-
teménye 5. és 96.) — 6. Vjjrös és fekete. 
(Monte-Carlo és a Riviera.) U. ott, 1900. 
(Az Uránia látványos darabja 2000 péld. 
nyom. Ism. Vasárnapi Újság 44. sz.). — 
7. Egyetlen szó miatt. U. ott, 1903. (Mo-
nologok 111.). — 8. Gondolatok és ötle-
tek. Az előszót írta Bródy Sándor. U. 
ott, 1904. — A Hipnotizmus cz. egy fel-
vonásos színművét, melyet Bethlen Mik-

lós gróffal írt, 1894-ben a kolozsvári 
nemzeti színházban adták elő. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 809. 1. I I . P ó t l é k -
k ö t e t 1904. 554. 1. — II. Könyvészet 1897—98., 
1900., 1901., 1903. 1904. — Budapesti Hirlap 
1904. 304. sz. 

Salamon Sámuel, izraelita tanító, szül. 
1857. jan. 1. Nagypaczalon (Szilágym.); 
iskolai pályáját szülőföldén, Tasnádon, 
Szilágy-Somlyón és Budapesten végezte; 
elemi iskolai oklevelet Zilahon 1878-ban, 
polgár-iskolaitBudapesten 1892-ben nyert; 
1880—83-ig Beregszászon volt tanító, 
1883. szept. 1. óta Nagy-Kőrösön tanít. 
— Czikke: A nagy-kőrösi zsidó, vagy 
izraelita hitközség (Nagy-Kőrös Mono-
graphiája 460—466. 1.). 

Ádám Gerzson, N a g y k ö r ö s i A t h e n á s . N a g y -
körös, 1904. 219, 1. 

Salánki György. — Munkája: Histó-
ria cladis turcicae ad Naduduar, nec 
non victoriae vngarorum, duce Magni-
fico domino domino Francisco Geszti 
A. D. 1. 5. 80. 19. Julij. Ad. notam 
Arpád vala fő az Kapitánságban. Nyom-
tattot Colosvarat, Heltaj Gáspárné mű-
hellyében, 1. 5. 81. Esztendőben, 4rét ^ 

3 ív, 12 sztlan levél. (Czímlevele felső 
lapján 12 sor latin distichon van Geszti 
Ferenczhez G. S. = Georgius Salánki 
aláírással. Végső verse: Ezer öt száz és 
az felet nyoltzuanban. Ez dolgokat kic 
ezen Esztendőben, Törtentenec, nagy 
szép rendel versekben, Be foglalac az 
Bársonyos mentében. Finis. (Egyetlen pél-
dánya a M. n. Múzeumban. Ism. Eötvös 
Lajos, Budapesti Közlöny 1870. 48. sz.). 

Danielik, M a g y a r í rók II . 274. 1. — Toldy 
Ferencz, M. K ö l t é s z e t tör ténete . 2. k i a d á s . 
160. 1. — Sárospataki Füzetek 1865. 168 . 1. — 
Erdélyi Múzeumegylet Evkönyve V. 68. 1. — 
Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 94. 1. 

Salánki György, ref. lelkész és tanár, 
I. Rákóczi György pártfogásával 1624-től 
öt évig külföldön tanult, főleg Leidenben. 
1629-től a sárospataki kollégiumnak egyik 
társigazgatója lett; 1633. febr. 19-től pedig 
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az első igazgatói állomást foglalta el. 
1635-ig. — Munkája: Rotterodami Réz-
mánnak Az keresztyen vitézségét tanito 
Kezben Viseleo Ko'nyvecskeie Mellyet 
mostan uyonnan Deakbul Magiarra for-
ditot, es hazaiahozvalo szeretetibúl közön-
ségessé töt. Lvgdvnomban, 1627. (Ajánlja 
Rákóczi Györgynek, Borsod vármegye 
ispánjának.). 

Bod, M. Athenas 233. 1. — Horányi, Memo-
I ria III. 193. 1. — Katona, História Critica 

XXXI. 833. 1. — Toldy F., M. költészet tör-
ténete. 2. kiadás 159., 160. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 251. 1. — Pallas Nagy 
lexikona X I V . 811. 1. 

Salánki József (nagy-enyedi), aljegyző 
volt 1787-ben Belső-Szolnokmegyében, 
S. József megyei táblabiró s ország-
gyűlési követ és Makrai Zsuzsa f ia ; 
1786-ban még élt és leányában, S. Katában, 
ki czegői Balogh Ferencz neje volt és 
1858-ban meghalt, a S.-család leányága 
is kihalt. — Munkája: Exercitatio juri-
dica super Deer. Trip. Part. I. Titulus 
XCIII., XCV, XCVI., CUI—CVI., CIX. 
De dotaliciis quam . . . sub praesidio 
Michaelis Tsomos, in ill. collegio ref. 
Claudiopolitano . . . . publico examini 
submittit deinceps foro judiciario sese 
mancipaturus . . . 1764. A. D. 16. Oc-
tobris. Claudiopoli, 1764. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 16. i. 
— Petrik Bibliogr. 

Salánky Mihály. — Munkája: Tavasz 
és nyár, mind kettő zöldellő és virágos 
érdem koszorút fűz méltóságos, főtiszt, 
tek.'nemes nemzetes férfiaknak szent hiva-
taljukba lett beiktatásokra Szent-Iván 
havának 17-ik napján 1808, Pécs, 1808. 

Petrik Bibliogr. 

Salbeck Ferencz (petrisi), Jézustársa-
sági áldozópap, S. Máté sószállító biztos 
fia, szül. 1703. decz. 2. Galaczon, 1721. 
decz. 17. lépett a rendbe s lelkészi szol-
gálatot teljesített; tanított a kolozsvári 
r. kath. gymnasiumban is. Meghalt 1770. 
deczember 19. Udvarhelyt. — Munkája: 
Virtus heroica Francisci Astrauti in 

propaganda religione catholica. Claudi-
opoli, 1730. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 309. l a p . — Nagy Iván, 
Magyarország Családai X. 17.1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliotliéque Bibliogr. 

Salbeck Károly (petrisi), theologiai 
doktor, szepesi püspök, előbbinek testvér-
öcscse, a római Collegium Hungaricum 
növendéke; erdélyi egyházmegyei pap 
volt, 1751—76-ig kalocsai kanonok, ercsi 
apát, nemesiai fölszentelt püspök és 
váczi nagy-prépost; 1776—87-ig első 
szepesi püspök, val. b. titkos tanácsos 
és a szent István-rend vitéze. Meghalt 
1787. jún. 15. — Munkája: Sermo sacer 
. . . habitus Jaurini die XV. Aug. 1774. 
in alteris sacerdotii soleniis exc., ill. ac. 
rev. dni Francisci e com. Zichy de Vá-
sonkő episeopi Jaurinensi. Vacii. 

Nagy Irán, Magyarország Családai X. 17., 
18. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — Hl. Sion 1893. 
553. 1. 

Salbeck Mihály (petrisi), bölcseleti 
doktor, Jézus-társasági áldozópap és ta-
nár, előbbinek testvérbátyja, szül. 1709. 
május 9. Jassyban, 1726-ban lépett a 
rendbe; tanította a humaniorákat, böl-
cseletet és a theologiát Kolozsvárt és 
Gyulafehérvárt, hol 1758. febr. 25. meg-
halt. — Munkái: 1. Septi-collis Dacia in 
octavo colle beata, gesti Haller de Hallerkő 
devoto. Honoribus . . . Neo-baccalaureo-
rum . . . 1735. Claudiopoli. — 2. Prima 
quinque Saecula Regni Mariani Aposto-
lici ethice a d u m b r a t a . . . U. ott, 1746. 
— 3. Vera apostolicorum virorum idea. 
Dicata honoribus spectabilium . . . domi-
norum dum in . . . S. J. academia 
Claudiopolitana suprema aa. 11. & philo-
sophiae laurea insignirentur . . . anno 
1746. U. ott. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 309. l a p . — Nagy Iván, 
Magyarország Családai X. 17., 18. 1. — De 
B acker-Sommer vogel, BibliothSque - Bibliogr. 
VII. 458. h. 

Salíeld A., bölcseleti doktor, az erdélyi 
szász gazdasági intézet igazgatója Med-
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gyesen. — Munkája: Leitfaden der Volks-
wirthschaftslehre für landwir tschaf t -
liche Mittelschulen. Hermannstadt, 1878. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Salgó Ernő, orvosdoktor, szül. 1874-
ben Zalamegyében. A királyszinháznak 
1903-ban titkára volt, most pedig rendes 
színházi orvosa. A Független Magyar-
ország szerkesztőségének tagja. — Czik-
kei az Ország-Világban (1895. Timár 
Szaniszló); az Egyetértésben (1895. 330. 
sz. A téli műtárlat, 93. Fordítás és után-
zás, 113. A nagyképű irodalom, 273., 
294., 343., 350. Vázlatok a modern iro-
dalom lélektanához, 1897. 36. sz. Mikes 
Kelemen Törökországi levelei, 355. Sym-
bolum és allegória: Hannele és Szőke 
Katalin és könyvismertetések, 1898. 206. 
sz. A versek alkonya, 307. Kisfaludy-
Társaság kiadványai, 173. A modern 
kritika fejedelme : Saint-Beuve és könyv-
ism.; a lapnak 1895—1900-ig egyik 
könyvkritikusa és tárczaírója volt) ; 
a Jelenkorban (1896. A kameliás hölgy, 
34. Nora és a kameliás hölgy); a 
Budapesti Szemlében (87. k. A két 
Goncourt); a Természettud. Közlönyben 
(1897. Természettudományi állapotok szá-
zadunk elején Henry Smith V/, után); a 
M. Kritikában (1898. 22. A művészet 
ellen); az Egyenlőségben (1898. Anti-
semitismus a modern franczia irodalom-
ban) ; az Ellenzékben (1899. 289. szám. 
Karácsonyi szokások); az Uj M. Szemlé-
ben (1900. Irodalom és újságírás, Papp 
Dániel, 1905. Szinészek, szerepek); a 
Jövendőben (1903. A bohózat körül, A 
mai színpad, Ibsen, 1904. Az ezüst pa-
pucs és az angol operette, A színjáték); 
a Szerdában (1906. A lélektan válsága). 
— Munkái: 1. A természettudományi 
megismerés alapjai. Analízis. Mechanika. 
Irta C. de Freycinet, ford. Bpest, 1898. 
(Természettudományi Könykiadó Vállalat 
LXI.) — 2. Goethe, Egmont, szomj. 5. 
felv., ford. U. ott, 1902. (M. Könytár 
308., 309.) — 3. Neiv-York szépe. Szöve-

gét írta Morton Hugh, ford. (Makay E.-lel 
együtt.) Összes énekszámai. Arad, (1901.) 
— Kéziratban : A válás útjai, vígj. 3 felv. 
Irta Gavault Pál, ford. Először adták a 
Vígszínházban 1906. decz. 1. (Ism. P. 
Hirlap 332. sz. és a többi hírlapok.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból 
és Szabó László szives közlése. 

Salgó Jakab, orvosdoktor, a lipót-
mezei tébolyda főorvosa, egyet, magán-
tanár, szül. 1849. aug. 16. Budapesten; 
orvosi tanulmányait a pesti, bécsi és 
göttingai egyetemen végezte ; 1874. Bécs-
ben orvosdoktorrá avatták. Ezután egy 
évig a bécsi közkórház elmebeteg osztá-
lyán mint másodorvos, majd négy évig 
Leidesdorf tanár elmekórtani klinikáján 
mint tanársegéd működött. 1879. a bécsi 
egyetemen az elmekórtanból magántanári 
képesítést nyert. 1880—82-ben a Swetlin-
féle bécsi magán-elmegyógyintézet vezető 
orvosa volt. 1884-ben a lipótmezei orszá-
gos tébolyda főorvosává neveztetett ki, 
1890—91-ben pedig a budapesti egyete-
men is megkapta a magántanári képesí-
tést. Rendkívüli tagja az országos köz-
egészségügyi orvosi tanácsnak, a buda-
pesti kir. orvosegyletnek, a Société de 
médecine mentale de Belgique, a párisi 
Société médico-psychologique és más 
tudós társaságoknak. — Czikkei a Wiener 
med. Wochenschriftben (1876. Die epi-
leptische Geistesstörung, Symptomatolo-
gie und Verlauf des Delirium alcoholi-
cum, 1877. Zur Pathologie der Gehirn-
tumoren, 1883. Der Selbstmord der 
Geisteskranken, Der Schwachsinn, Die 
Prodrome der paralytischen Geistesstö-
rung, 1884. Die Nahrungsverweigerung 
des Geisteskranken, 1887. Die unregel-
mässige Reaktion der Pupillen, 1888. 
Hyoscin und Sulfonal); a Med. Jahr-
bücherben (1878. Die Wucherungen der 
Kammerwände des Gehirns); a Wiener 
med. Presseben (1880. Die Psychosen des 
Seniums); a Pester med.-chir. Presseben 
(1879. Die klinische Bedeutung der 
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Krampfanfälle in der Pathologie der 
Psychosen); a Mittheil. d. Yer. d. Aerzte 
in Niederösterreich (1881. Die klinischen 
Erscheinungen des Hirndruckes); a Wie-
ner Klinikben (1884. Über Epilepsie und 
deren Behandlung); az Orvosi Hetilap-
ban (1884. A gyermekkorban előforduló 
hysteria és ennek kezelése, 1886. Adatok 
az elmekórtani diagnostikához, 1888. A 
pubertás kóroki jelentősége); a Zeit-
schrift für Psychiatrieban (38. k. Die 
krankhaften Bewusstseinszustände); a 
Centralblatt f. d. ges. Therapie (1885. 
Das Cloralhydrat in der psychiatrischen 
Praxis); az Archiv f. Kinderheilkunde-
ban (V. köt. Die Myelitis Paralytica, 
Haematomyelie, Die infantile Hysterie); 
a Jogtudományi Közlönyben (1889. Elme-
kórtani szakvélemények); a Budapesti 
Szemlében (1890. Politikai psychiatria és 
Nyilt levél); a Bulletin de la soc. de 
med. ment. de Belgiqueben (1891. Atro-
phie partielle symmetrique des hémis-
phéres et porencéphalie du lobe fron-
tale droit); a Gyógyászatban (1892. A 
chronikus tébolyodottság, 1893. Ideg- és 
elmebajok balneotherapiája, 1894. Elme-
betegségeink, 1895. Sikeres simulatio 
esete); a Természettudományi Közlöny-
ben (1896. A hipnoszisról); a Pallas 
Nagy Lexikonának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Werth und Bedeutung 
der Reformbestrebungen in der Psychi-
atrie. Stuttgart, 1877. — 2. Die cerebralen 
Grundzustände der Psychosen. U. ott, 
1877. — 3. Compendium der Psychi-
atrie, für praktische Aerzte und Studie-
rende. Wien, 1889. (2. verb, und sehr 
verm. Auflage von J. Weiss' Compen-
dium). — 4. Az alkoholizmus törvény-
széki jelentősége. Bpest, . . . — 5. Az 
elmekórtan tankönyve; orvosok, birák 
és ügyvédek számára. Bpest, 1890. (2. jav. 
és bőv. kiadás. U. ott, 1899.) — 6. Kétes 
elmeállapotok a törvényszék előtt. U. o., 
1893. (M. Jogászegyleti Értekezések. X. 
1., 10. és Klinikai füzetek III. évf.) — 

7. Az anthropologiai jelek értéke az elme-
kórtanban. U. ott, 1895. (M. Jogász-
egyleti Értekezések XI. 3.) — 8. A gyer-
mekkorban levő bűnösök. U. ott, 1896. 
(Fekete Gyulával együtt.) — 9. A. szesz-
mérgezés és nehéz kórság kórtani viszo-
nya. U. ott, 1899. (Különny. a Gyógyá-
szatból.) — 10. Az elmebetegségek prophyl-
axisa. U. ott, 1903. (A budapesti Orvosi 
Újság tudom. Közleményei.) — 11. Té-
bolydai balesetek és szerencsétlenségek. 
U. ott, 1900. (Különny. a Gyógyászatból.) 
— 12. Az elmebetegség elmekórtani fo-
galma. U. ott, 1900. (Különny, a Gyó-
gyászatból.) — 13. A szellemi élet 
hygieniája. A népszerű főiskolán (Uni-
versity Extension) tartott előadásai nyo-
mán. U. ott, 1905. (Népszerű főiskola 
Könyvtára 2.) 

M. Könyvészet 1890., 1896., 1899. — Hü gyes 
E m l é k k ö n y v e . 412. , 810. l a p . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 815. 1. — Vasárnapi Újság 1904. 
44. s z . a r c z k . 

Salgó János, róm. kath. alesperes-
plébános, szül. 1828. máj. 25. Udvardon 
(Komáromm.); a gymnasiumot Eszter-
gomban és Komáromban, a bölcseletet 
1847-től Nagyszombatban, a theologiát 
Pesten végezte. Fölszenteltetett 1854. 
márcz. 12., káplán volt Gután, 1856. 
márcz. Kéménden, 1857. Esztergomban; 
1866. jún. 12. plébános lett Felső-Thúron, 
majd Karancsságon, egyúttal a szécsényi 
kerület alesperese is volt. 1888. aug. 
10-től plébános Nagy-Sallón és a lekéri 
kerület alesperese. Meghalt 1893. jún. 1. 
Nagy-Sallón (Barsmegye). — Czikkei a 
Pesti növendékpapság Munkálataiban 
(1852. Az egyház külhatása az ital és 
saj tó vészre); a Kath. Néplapban (1852. 
A szegény zenész és pajtása); a M. 
Államban (1870. 22., 23. sz. Kölcsönzött 
eszmék Horváth Mihály püspök tárczá-
jából, Szerény kérdés a nm. belügyminisz-
terhez, 75. Botokkal előadott argumentum 
az egyetem kath. jellege mellett, 1871. 
218. Egy pár szó a placetumról; 1873. 
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78., 197., 202., 212. sz. Hogyan oldhat-
juk meg a káplánkérdést ? 1883. 61. 
Nyilt levél a szerkesztőhöz, 130. Jakobey 
Károly); a Mátyás Diákban (297. A 
kath. sajtó emelkedésének okai); írt 'még 
a Tanodai Lapokba s a Borászati Lapok-
nak 1883—86-ig', munkatársa volt; több-
nyire álnevek alatt írt. — Munkái: 1. 
Tavaszvirág. Imakönyv sz. Alajos tisz-
teletére. Pest, 1852. (Ford. három társá-
val együtt). — 2. A teremtés hat kor-
szaka Mózes cosmogóniájának védelme 
a földtanból és a héber nyelvből vett 
érvekkel. U. ott, 1853. (A pesti növen-
dékpapság Munkálatai). — 3. A papi 
nőtlenség fölénye előnyösebb volta a nős 
állapot fölött. De Maistre után. U. ott, 
1854. (A pesti növendékpapság Munká-
latai). — 4. Atala. Vallásos regény. 
Chateaubriand után. Esztergom, 1854. — 
5. Árpádházi szent Erzsébet életrajza. 
Montalembert után, a magyar történetből 
vett fölvilágosításokkal. Eger, 1859. (Nem 
az ő műve, de sokat igazított rajta). — 
6. Had lássuk őket! A szabad kőműve-
sek mifélék, mit művelnek és mire 
törekszenek. Segur után francziából ford. 
Pest, 1871. (Különny. a M. Államból). 
— 7. Szentkuti emlék. A B. Szűz mátra-
verebélyi kegyhelyéről. Az ájtatos hívek 
lelki hasznára szerkesztette. Léva, 1889. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Zelliger 
Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszomr 
hat, 1893. 455.1. — Némethy, ludovUus. Series 
Parochorum 906. 1. 

Salgó Jenő. — Munkája : Vallomások. 
Bpest, 1899. (Költemények. Ism. Hét 45., 
Zólyomvármegyei Hirlap 43. sz. Vasár-
napi Újság 1900. 22. sz.). 

M. Könyvészet 1899. 

Salgó F. László. — Munkái: 1. A 
bűn és egyéb históriák. (Modern Deca-
meron). Bpest, 1901. — 2. Egy fogyasz-
ási szövetkezet története. U. ott, (1902. 

Magyar Zsidó-Könyvtár 2). — 3. Záto-
nyon. A «Képes Családi Lapok» eredeti 
regénye. U. ott, 1904. (Képes Családi 

Lapok Könyvtára 20.). — 4. Asszony-
szerelem. Elbeszélések. U. ott, 1904. — 
Álneve: Salló. 

31. Könyvészet 1901., 1903. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 

Salgó Vincze. — Munkája: Oktató 
képek a kisdedek számára. Magyarázó 
versekkel. Bpest, (1889. 12 képpel). 

31. Könyvészet 1887. 

Salgovics Ádám, esztergomi kanonok, 
szül. Modorfalván (Pozsonym.); több 
évi lelkészkedés után lett esztergomi 
kanonok 1649. november hó 7-én, 
1667-ben pedig komáromi főesperessé 
lépett elő. Születési helyén szép tem-
plomot építtetett. Meghalt 1672-ben. — 
Munkája: Annus Morientium . . . 1650. 

Zeliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. 
Nagyszombat , 1893. 456.1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
265. 1. 

Sáling Géza. — Munkája: Szentes 
város rövid ismertetése, egybekapcsolva 
a határ, a járás, a megye földrajzi leírá-
sával, népiskolai használatra. Szentes, 
1885. A város és Csongrádmegye tér-
képével. 

Kiszlingstein Könyvészete. 

Salkovich Károly, nyug. m. kir. kincs-
tári mérnök. Az 1848—49. szabadság-
harczban mint honvédtüzér-főhadnagy 
küzdött és mint technikus több erősség-
nek és a komáromi ideiglenes sán-
czoknak kiépítésében is részt vett. Több 
ütközetben harczolt. A szerencsétlen 
moóri csata után ütegétől elszakadva 
menekült, egy szabómesterhez futott be, 
hamarosan átöltözött s mire az üldöző 
osztrák katonaság jött, már polgári ruhá-
ban a kapuban pipázgatva nézte őket. 
Néhány nap múlva aztán ismét vissza 
jutott csapatához. Rokona volt Petőfi 
Sándornak, a kivel még a szabadság-
harcz előtt Ostíi-Asszonyfán (Vasm.) talál-
kozott. A zalamegyei gazd. egylet titkárja 
is volt. Meghalt 1902. febr. 26. Buda-
pesten 78 éves korában. — Czikkei a 
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Kertész Gazdában (1869. I. 1. sz. Zala-
megyei gazdasági egyesület); a Néptanítók 
Lapjában (1870. Részes kiírás a zala-
megyei gazdasági egyesület által Zala-
Egerszegen tartott ülésének jegyzőköny-
véből.) 

Ferencii Zoltán, Petőfi életrajza. Bpest, 
1896 I . k ö t e t . — Budapesti Hírlap 1902. 58. SZ. 

Sallai István, róm. kath. plébános 
Püspökiben (Pozsonym.). Megh. 1634-ben. 
— Munkája: Io nemes Varadnak gyenge 
orvoslasa. Mellyel... gyógyitgattya, Farkas-
marásból esett sebeit Bihar-Vár-megyének. 
És oltalmazza A1 Szent Irásrúl és Ecclesia-
rúl írt Könyvét az Esztergami Érseknek. 
Nyomtatták Posomban. MDCXXX. Eszt. 
(Ezen munkát, mely Pécsváradi Péternek 
Pázmány Péter «A Szent írásról és anya-
szentegyházról» cz. könyve ellen írt s 
Debreczenben 1629-ben megjelent fele-
letét czáfolja, több bel- és külföldi író a 
legújabb korig Pázmánynak tulajdoní-
totta, a Sallai nevet álnévnek vélvén, 
mely alá Pázmány rejtőzött. Danielik, 
M. írók és Franki Vilmos, Pázmány 
Péter és kora II. 402., 421. 1. Sallai 
munkájának tartják, ki Pozsonyban 1630-
ban három latin hittani munkát adott 
ki ; annyit azonban Franki is kétség-
telennek tart, hogy Sallai munkáját Páz-
mány gondosan átjavította, talán egészen 
átdolgozta.) 

Danielik, M. í r ó k I I , 274 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 264. 1. 

Sallay János költeményeiről í r t : Poli-
tikai nótafák cz. Iritz Dávid a Pesti 
Hirlap 1880., 181. sz. tárczájában. 

A m. n. múzeumi liirlapkönyvtár példá-
nyairól. 

Sallay Jeno ($.), zsebelyi jegyző, Temes-
megye bizottsági tagja. Meghalt 1895. 
decz. — Szerkesztette a Temesi Lapok 
cz. politikai és közgazdasági napilapot 
1878. decz. 1-től 1880. okt. 16-ig. 

Vasárnapi Ujsag 18^5. 50 . SZ. ( N e k r . ) — 
Berkeszi István, A temesvári könyvnyom-
dászat és hírlapirodalom története. Temes-
vár, 1900. 119. 1. 

Sallai (H.J Pál, ev. ref. lelkész, 
Debreczenben tanult, hol 1658 körül 
lépett a kollégium felső osztályába ; itteni 
tanulmányainak végeztével külföldi aka-
démiákra ment, nevezetesen a leidenit 
látogatta. Hazájába visszatérve, lelkész 
volt Létán (1679.) és Szent-Imrén (1687.). 
A debreczeni iskolának kitűnő pártfogója 
s a tanulóknak valódi atyja volt, a mint 
ezt a debreczeni egyházi jegyzőkönyvekbe 
följegyezték. — Latin verseket írt a 
debreczeni Brabeumba és a Hedera Poe-
ticaba (1686.) — Munkája: Disputatio 
Theologica Textualis, Ex Num. 23. &24. 
De Prophetia Balaam. Quam . . . Sub 
Praesidio . . . Johannis Cocceji . . , . 
Publice ventillandam proponit . . . Lug-
duni Batavorum, MDCLXIX. Három rész. 

Szabó-Hellebrant, Eégi M. Könyvtár III. 
I . r é s z , 779. 1. — Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 1898. 461. 1. 

Salmen Jenő báró, nyug. miniszteri 
tanácsos, szül. 1828-ban Nagy-Szeben-
ben ; iskolai tanulmányait Kolozsvárt a 
ref. kollégiumban, Nagy-Szebenben az 
ev. gymnasiumban és a jogakadémián 
végezte. 1847-ben államszolgálatba lépett 
az erdélyi kormányszéknél, 1851-ben a 
pénzügyi szakosztályhoz ment át, 1858-
ban a pénzügyminisztériumhoz helyez-
tetett át, hol főleg a magyar állam-
jószágok birtokviszonyainak rendezése 
tartozott teendőihez. 1867. a magyar 
pénzügyminisztériumba lépett át, 1870. 
osztály-, 1881. miniszteri tanácsos lett. 
1878-ban a III. oszt. vaskoronarendet, 
1887. nyugalomba lépése alkalmából a 
Lipót-rend lovagkeresztjét kapta. 1863— 
1864. és 1887—96-ig országgyűlési kép-
viselő is volt. — 1853-ban munkát írt ,az 
erdélyi katonai határőrvidék katonai 
vagyoni viszonyairól. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1892. 303. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 821. 1. — Tratisch-Schuller, Schriftsteller-
Lex ikon IV. 549. 1. 
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Saiten Felix, hírlapíró és szerkesztő, 
szül. 1869. szept. 6. Budapesten; 1887. 
óta hírlapíró Bécsben ; 1890—92-ig szer-
kesztője volt az Alig. Kunst-Chroniknak, 
melybe az irodalmi rovatot is írta; 
azután a Wiener Allgemeine Zeitung 
szerkesztőségébe lépett. Ezeken kívül 
munkatársa a Frankfurter Zeitung, N. 
Illustrirte Zeitung, a Gartenlaube és a 
Freie Bühnenek. 

Eisenbery Ludwig, Das geist ige Wien, 189i). 
I. 471. 1. 

Salva Károly, ág. evang. tanító volt 
1885-ig Liptó-Szjelniczen, 1886 óta Kle-
nóczon(Gömörm.) — Munkái: Madarskej 
reči. Budapest, 1881. (Samarjay Károly 
Magyar nyelvtanának tót fordítása.) — 
2. Gustav Adolf. Rózsahegy, 1904. (2. ki-
adás. U. ott, 1897.) — 3. Obrazy z 
prírody. U. ott, 1894. Két füzet. (Képek 
a természetből.) — 4. Slovnik. Ü. ott, 
1896. (Tót-cseh és cseh-tót szótár.) — 
5. Nezabudky. U. ott, 1897. Két füzet. 
(Emlék. Költemények.) — 6. Narodni 
spevnik. U. ott, 1897. (Nemzeti dalkönyv. 
Összegyűjtötte.) — Szerkesztette és ki-
adta : Lacné Knižky. U. ott, 1895. (Olcsó 
könyvek, füzetekben); Slovenské divadló. 
U. ott, 1902. (Tót színház, szintén több 
füzet); Slovensky Domovy Kalendar U. 
ott. (Házi naptár 1884—94-ig); Dom a 
skola (Ház és iskola, havi folyóirat) 
1885—97-ig, U. ott; Priatel dietok (Gyer-
mekek barátja, havi folyóirat) 1887—89. 
U. ott. — Álneve : Čebratský. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Salvadori Károly, bölcseleti doktor. 
— Szerkesztette 1871-ben a Giornale di 
Fiume cz. politikai lapot Fiúméban, 
melyet az «urak pártja» támogatott, de 
csak egy évig élt. 

Magyarország vármegyéi és városai. Fiume. 
Bpest, (1897.) 134. 1. 

Saly Ákos (Sándor), szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, S. László 
kovácsmester és Kis Julianna fia, szül. 
1822. júl. 29. Asszonyfán (Vasm.); 

1841. szept. 15. lépett a rendbe; a böl-
cseletet Győrött, a tanári képzőt Bakony-
bélben, theologiai tanulmányait Pannon-
halmán bevégezte, 1849. szept. 16. 
fölszentelték; azon évtől kezdve tanár 
volt a komáromi gymnasiumban, hol 
1862. ápr. 15. meghalt. — Czikkei a 
komáromi gymnasium Értesítőjében (1856. 
Értekezés a természettan köréből, 1860. 
Földrengések magyar hazánk határain, 
különösen városunkban, történeti adatok 
és kéziratok nyomán); a Képes Újságban 
(1859. Xantus János); írt még a Religio 
és Nevelés, a Tanodai Lapok, Religio» 
Divatcsarnok, Hetilap, Pesti Napló, Pesti 
Hirnök, Idők Tanúja. Győri Közlöny, 
M. Sajtó cz. lapokba s a Komáromi 
Kalendáriumba. 

Tanodai Lapok 1863. 1. sz. (Jagicza Lajos). 
— Scriptores Ord. Sti Benedieti-Vindobonae. 
Vindobonae, 1881. 392. 1. és gyászjelentés. 

Saly Bruno (Dezső), szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1864. 
okt. 23. Loóson (Sopronm.); 1882. júl. 30. 
a rendbe lépett és 1889. júl. 6. áldozó-
pappá szentelték. Jelenleg a győri gym-
nasiumban a mathematika, természettan 
és franczia nyelv tanára. — Egyházi 
beszédei a Szent Gellértben (1901-től). 

A pannonhalmi szent Benedek-rend N é v t á r a . 
Győr, 1901. 33., 84. 1. 

Saly Imre, orvosdoktor, szül. Bucsú-
Szent-Lászlón (Zalam.) — Munkája: 
Orvostudori értekezés az élet fen tartá-
sáról. Pest, 1840. 

llupp, Beszéd 162. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Saly Károly, rendőr-tanácsos Buda-
pesten. — Munkája : Néhány szó a tolvaj-
világból. Budapest, 1895. (Rendőri Lapok 
1894—95. Húsz közlés.) 

A m. n. múzeum hirlapkönyvtár pél-
dányából. 

Sályi M. — Kézirati munkája: Könyör-
gések. 1750. (A debreczeni ev. ref. fő-
iskola könyvtárában.) 

Dézsi Lajos sz ives közlése. 
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Salzbauer János, kánonjogi doktor, 
kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, 
született 1832. június 9-én Gyulafehér 
várt; 1853. szeptember 18-án mint a 
szegedi fó'gymnasium VII. osztályát vég-
zett tanuló lépett a rendbe; az újonczév 
után Pestre, egy év múlva a VIII-ik 
osztály bevégzése után pedig Tatára 
helyeztetett mint helyettes tanár, itt a 
görög nyelvet, történelmet és földrajzot 
tanította. 1856-ban Veszprémbe rendel-
ték, hol a hittudományokat tanulta és 
1860. aug. 1. áldozópappá szentelték; 
1861-ben az egyháztörténet és kánonjog 
tanításával bízták meg a szentgyörgyi 
rendi intézetben; de már 1862-ben Kolozs-
várt foglalta el főgymnasiumi rendes 
tanári székét, hol 33 évig szolgált. 
1864—65-ben a kolozsvári szent József-
fiúnevelő-intézet aligazgatója, 1882-ben 
igazgatója lett, 1874. elnyervén a kánonjog-
ból a doktori fokot, a kolozsvári egyetemen 
magántanárrá habilitálták, majd rend-
kívüli tanár és az államvizsgáló-bizott-
ságnak tagja lett. O felsége a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki; 
Erdély püspöke a szentszék tiszteletbeli 
ülnökévé nevezte ki, az erdélyi róm. 
kath. státusgyűlés pedig tagjává válasz-
totta. 1894-ben tiszteleti kormánytanácsos 
lett és betegeskedése miatt a tanítástól 
fölmentetett. Meghalt 1898. május 16. 
Kolozsvárt. — Gzikkei a kolozsvári róm. 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1875. 
Magyarország prímásának közjogi állása 
«gyház- és alkotmányjogi szempontból, 
különös tekintettel a közjogi fejlődésre, 
1877. A kolozsvári kegyes-tanítórendi társ-
ház és r. kath. főiskola évszázados 
történeti vázlata. Ism. M. Polgár 160— 
162. sz.) 

Síöllösy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. I I . 31. 1. — Magyar Gábor, A z Ú r b a n 
e l h u n y t rendtagok k e g y e l e t e s emlékeze te . 
Bpest, 1899. l i . 1. 

Salzer Frigyes, orvosdoktor és egye-
temi tanár, szül. 1827. szept. 30. Beret-

halmon (Nagy- Küküllőm.); a gymnasiumot 
1847-ben Segesvárt végezte; azután az 
orvosi tudományok tanulására Bécsbe 
ment, hol 1852. és 53-ban orvos-sebész-
doktori és szülészmesteri oklevelet nyert. 
1854. Schuh tanár műtőnövendéke s 
deczembertől 1859-ig segéde lett. 1857-ben 
magántanárrá habilitálták a bécsi egye-
temen. 1859—65-ig főorvos volt a szent 
Anna gyermek-kórházban, 1865—68-ig 
hasonló minőségben a Rudolf-kórházban. 
1868. júl. 25. a közkórház II. sebész-
szülési osztályába igazgatónak és 1875. a 
bécsi egyetem rendkívüli tanárának nevez-
ték ki. 1887-ben tanítványai megfestették 
arczképét. Meghalt 1890. nov. 30. Bécs-
ben. — Czikkei az Alig. Wiener mediz. 
Zeitungban és a Zeitschrift der Gesell-
schaft der Aerzte-ben (1856. Statistik 
der chirurgischen Klinik des Professors 
Schuh, 1857. Medullarcarcinom am Vor-
derarme : Echinococeus der Parotis; 
Hydrophobie nach Schuh's Vorträgen, 
Carcinoma recti und dessen Exstirpation ; 
Kothfistel in der Leistengegend ; Epithe-
lial carcinom der Wange und des Unter-
kiefers; 12 kasuistische Mittheilungen 
über schwere Verletzungen ; 1858. Einige 
Fälle von Harnblasensteinen, Amputation 
eines Carcinoma mammae mit Galvano-
caustik); a Mediz. Jahrbücherben (18—21. 
Bd. Fachberichte über die Fortschritte 
der Chirurgie; 1866. Über eine eigen-
t ü m l i c h e Verkrümmung des Fusses und 
deren operativorthopädische Behand-
lung) ; a Jahresberichte der Rudolfs-
stiftungban (1867. Über die Uranoplastik 
nach Langenbeck) stb. 

Trausch-Schuller, Schri f ts te l ler- f .ex ikon IV. 
869. 1. 

Salzer János Mihály, ág. ev. lelkész, 
szül. 1823. okt. 23. Berethalmon; tanult 
Segesvárt és 1845-től a lipcsei egyetemen; 
1847. nov. 1-től tanított a berethalmi 
iskolában, 1852. u. ott lelkész volt és a 
superintendens titkára. 1853-ban elfog-
lalta a medgyesi gymnasium tanszékét, 
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mely állásában 1865. febr. 5-ig maradt, 
midőn a medgyesi egyház lelkésze lett. 
1867. aug. 17. a berethalmi egyház 
választotta lelkészének, midőn 2000 frt 
alapítványt tett iskolaépítésre és a tanítók 
fizetésére. 1882. és 1885. dékánná válasz-
tották. 1901-ben nyugalomba vonult. — 
Czikkei a Verhandlungen und Mitthei-
lungen des siebenb. Naturvereines (1854 — 
1865. Übersicht der zu Mediasch gemach-
ten meteorologischen und phänologischen 
Beobachtungen in den Jahren von 1854 
an bis 1865., VII. 1856. Borszék. In 
Bezug auf Geognosie, Botanik, Zoologie, 
Meteorologie und Mineralquellen, XV. 
1864. Die Thorenburger Kluft, Einige 
meteorologische Beobachtungen von 
I. Baassen im J. 1861., II. Borszék im 
J. 1862. III. Baassen im J. 1863); a 
Transilvaniaban (N. F. II. 1862. Die neue 
wider Kleider- und Wählerexzesse ge-
richtete Synodalverordnung vom Jahre 
1752., Einige Nachrichten und Anmer-
kungen zur Geschichte der Sachsen-
Unterthanen in Fundo Nobilitari vom 
Jahre 1805.) ; a Schul- und Kirchenbote-
ban (Kronstadt, I. 1866. Zur Seminar-
frage, 1879. Die sogenannte Intervall-
frage) ; a Jahrbuch des siebenb. Karpaten-
vereinsben (XII. 1892. Kovászna. Seine 
Bäder und Umgebung.) — Munkái: 
1. Reisebilder aus Siebenbürgen. Her-
mannstadt, 1860. — 2. Zur Geschichte 
der sächsischen Volksschule in Sieben-
bürgen. Mediasch, 1861—62. (Programm-
értekezés.) — 3. Antrittsrede, gehalten 
am Sonntage Septuagesimae 1865. Kron-
stadt. (Különny. a Schul- u. Kirchen-
boteból.) — 4. Fünfter Jahresbericht 
des ev. Vereins der Gustav Adolf-
Stiftung für Siebenbürgen über das Ver-
waltungsjahr 1865—66. Hermanstadt, 

1866. — 5. Über Entstehung und Weiter-
bildung der Erde und deren Bewohner, 
oder was Mutter-Erde von sich selbst 
zu erzählen weiss. Vortrag. Hermann-
stadt, 1874. (Különny. a Hermannstädter 

Zeitungból.) — 6. Wann, wie und wo 
betrat der Mensch die Erde ? U. ott, 1876. 
'— 7. Darwinismus und Christenthum. 
Vortrag, gehalten in der Pastoralkon-
ferenz des Mediascher Kapitels am 
3. Januar 1876. Kronstadt. (Különny. a 
Schul- und Kirchenboteból.) — 8. Nach 
und von Petrozsény und Hátszeg. Her-
mannstadt, 1879. (Különny. a Siebenb. 
D. Tagblattból.) — 9. Die Intervallfrage. 
Denkschrift an die evang. Landeskirchen-
versammlung A. B. vom Mediascher 
evang. Kapitel A. B. U. ott, 1880. — 
10. Der kön. freie Markt Birthälm. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Sieben-
bürger Sachsen. Wien, 1881. (Ism. Kor-
respondenz für Landeskunde IV. 119., 
Schul- und Kirchenbote 11. sz.) — 11. Zur 
ältesten Geschichte des Mediascher Kapi-
tels. Eine Festgabe des Mediascher evang. 
Kapitels A. B. zur vierhundertjährigen 
Gedächtnissfeier der Geburt Dr. Martin 
Luthers. Hermannstadt, 1883. 

Szinnyei Könyvészete . — ľetrik Bibliogr. 
— Trausch-Schuller, Schriftstel ler-Lexikon 
III. 155., IV. 371. 1. 

Salzer József, orvosdoktor, pieslingi 
(Morvaország) származású. — Munkája: 
Dissertatiô inaug. medica de nutrice. 
Pestini, 1840. 

llupp, Beszéd 162. 1. — Szinnyei Könyvé-
. szete. 

Samarjay S. György, heidelbergi 
tanuló. — Alkalmi verseket írt: Seraphin 
Pál, Disputatio Theologica . . . és Veli-
chinus, István. Positiones Theologicae... 
Heidelbergae, 1615. cz. munkákba. — 
Munkája: De communicatione idiomatum 
in Persona Christi Resp. 5. Aug. 1615. 
(Paraeus Dávid, Collég. Theolog. Heidel-
bergae, 1620. II. 233 -236 . 1.) 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
I. rész. 340., 341. 1. és m. n. múzeumi könyv-
tár példányából. 

Samarjai M. János, ev. ref. püspök, 
S. Máté, polgárdi (Fehérm.) ref. prédikátor 
fia, szül. 1585. febr. 21., tanulmányainak 
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befejeztével 1607. szenczi (Pozsonym.) 
iskolamester volt, míg 1608. már Nagy-
szombatban működött hasonló állásban. 
1609. Asztalos András gazdag polgár 
segítségével, bővebb kiképzése végett Hei-
delbergába ment, hol máj. 30. iratkozott 
be az egyetemre. Ismét 1611. előbbi 
állásába tért vissza Nagyszombatba, 
honnét nemsokára nagy-magyari pap-
ságra távozott. 1615. őszén halászii 
lelkész, 1623. pedig egyúttal a samarjai 
egyházkerület superintendense lett, a 
mely minőségben bizonyosan ő vezette 
az ezen hivatata kezdő évében tartott 
nevezetes komjáti zsinat tanácskozásait. 
Sok keserűséget szenvedett irenikus törek-
vései miatt. 1647-ben még élt s nem sokkal 
ez év után halhatott meg Halásziban. 
(Danielik szerint 1640-ben halt meg 
Nagyszombatban). — Munkái: 1. De 
vanitatibus Bellarmini circa traditiones 
Ecclesiasticas Libro IV. de Verbo Dei 
scripto assertis. Resp. 21. Octob. 1609, 
Heidelbergae. (Paraeus, David, Collég. 
Theol. Heidelbergae, 1620. II. 413—421 1.) 
— 2. De vanitatibus Bellarmini circa 
controversiam de sacramenti Eucha-
nstiae substantia &veneratione Libro IV. 
de Eucharistia. U. ott, 1609. (Paraeus, 
David, Collég. Theolog. U. ott, 1620. 
II. 520—525. 1.) — 3. De beatudine. U. 
ott, 1609. — 4. Theses de S. Scriptura. 
U. ott, 1610. — 5. Magyar Harmónia, 
Az Az, Augustana es az Helvetica Con-
fessio Articulussinac eggyező értelme. 
Mellyet Samaraeus János Superintendens 
illyen ockal rendölt össze: hogy az 
Articulusokban Fundamentomos ellen-
közés nem lévén: az két Confessiot 
követő atyafiak is az szeretet által 
eggyesec legyenek. Ez mellé Paraeus 
David D. Irenicumjábol XVIII, rágalmas 
Articulusokra valo feleletec és az eggyes-
ségre kétféle indito okoc adattanac. Pápán, 
1628. — 6. Az Helvetiai vallason levő 
Ecclesiaknak egyházi ceremoniajokroJ, es 
rend tartasokrol valo könyvetske. Az 

egyugyüveknek rövid tanetásokra köz 
akaratból Írattatott. Samorjai János Halászi 
Predicátor altal. Lőcsén, 1636. (Az ol-
vasóhoz intézett előbeszéd kelte «írtam 
Halászin Anno Dn. 1632. Die 27. Maji. 
Johannes Samaraeus Episcopus.») 

Lampe, Hist. eccl. ref. in Hungaria 710 1. 
— Bod, M. A t h e n a s 233. 1. — liorányi, Me-
moria I II . 194. 1. — Katona XXX. 834. 1. — 
Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I. 398. 1. — 
Sárospataki Füzetek 1862. 562. SZ. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g Családai X. 23 , 24. 1. — 
Szabó Károly R é g i M. K ö n y v t á r I. 256., 
289. 1. — Figyelő X I . 241. 1. — Kiss Károly, 
Monographiai Vázlatok. Pápa, 1879. 7. 1. — 
Farkas Sándor, Csepreg történeto . Budapes t , 
1887. 370. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s -
meretek Tára III. 170.1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányából. 

Samarjay Károly, jogi doktor, ügyvéd, 
kir. tanácsos, S. János és Beliczay Er-
zsébet fia, szül. 1821. ápr. 6. Rév-
Komáromban; tanult szülőhelyén, Modor-
ban, Pozsonyban és Vágujhelyen s a 
jogot Pozsonyban elvégezvén, ugyanott 
patvarista lett, 1840-ben a Graefenbergből 
Pozsonyba érkezett Wesselényi Miklós 
bárót ő üdvözölte, a miért sokáig üldöz-
ték. 1842. jurátusnak esküdött fel, 1843. 
pedig ügyvédi oklevelet szerzett. Költői 
működése révén barátságra lépett Petőfi-
vel, Lisznyaival, Pákh Alberttel, Jókaihoz 
mindvégig szoros baráti kötelék fűzte. 
1844—54-ig Torontálmegyében Beódrán 
a Karácsonyi-családnál nevelő, majd 
uradalmi ügyész és főispáni titkár volt. 
1848-ban a kikindai ráczok mészárlásáról, 
Karácsonyi László főispán kiküldetésé-
ben, ő vitt hírt István főh. nádornak 
Budára. Ezen időben a Kossuth Hírlap-
jának is rendes levelezője volt. 1852-ben 
beutazta Németországot és Skandináviát. 
1854-ben családjával együtt Pozsonyban 
telepedett le, hol mint ügyvéd és föld-
birtokos élt. Időnként a jogakadémián 
is tartott előadásokat; így 1855—57. a 
magyar magánjog helyettes tanára volt 
és az 1860—61. II. félévben ugyanazon 
minőségben a polgári törvénykezést adta 

3. ív sajtó alá adatott 1906. deczember 27. 
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elő. Több évig mint jog- és államtudo-
mányi vizsgálati tag s illetőleg elnök is 
működött a nevezett akadémiánál. 1876-ig 
Pozsony város törvényhatóságának virilis 
bizottsági tagja volt. 1875-től az ügyvédi 
kamara elnöke, 1880. kir. tanácsos és 
1886-ban a Toldy-kör elnöke, majd tisz-
teleti elnöke lett. A pozsonyvárosi ág. 
hitv. evang. esperesség és a pozsonyi 
evang. egyházközség ügyésze, 1885-től 
világi elnöke s felügyelője; az 1890. 
evangelikus zsinatban mint a pozsonyi 
evangélikusok követe vett részt. Nagy 
része volt azokban a küzdelmekben, 
melyeket a dunáninneni s a dunántúli 
evang. egyházkerület hazafias kisebbsége 
a pánszláv többséggel folytatott. 1876-tól 
Pozsony vármegye törvényhatósági, majd 
közigazgatási bizottságának tagja, a gróf 
Pálffy-család koridősbségi hitbizományi 
uradalma igazgatója, a pozsonyi I. takarék-
pénztár igazgatósági tagja volt. 1893-ban 
az egyházpolitikai tárgyalások alkalmá-
val a megye gyűlésén lelkes beszédet 
mondott. Meghalt 1894. ápr. 27. Pozsony-
ban. Gyászbeszédet mondtak koporsójá-
nál Trsztyénszky ev. esperes és Schmidt 
lelkész. — Költeményeket, czikkeket és 
elbeszélést írt az Athenaeumba (1843. 
költ.); a Regélő Pesti Divatlapba (1843. 
II. költ.); a Szivárványba (1844. költ.); 
a Pesti Divatlapba (1844. költ. és levelek 
Pozsonyból, Lelkes szavak a magyar 
nyelv ügyében, 1845—47. költ. és Néhány 
nap a másvilágon cz. beszély, 1848. költ.) 
és a Budapesti Divatlapba (1848. 3. sz. 
A verseczi ütközetről); az Életképekbe 
(1845—48. költ.); az Országgyűlési emlék-
könyvbe (1848. Nők országgyűlése); a 
Divatcsarnokba (1853. Aesthetikai levelek : 
A természet szépségéről, A művészetről, 
A lángész); a Délibábba (1853. Az 
újabb hangászat története); a Honvédek 
Könyvébe (1861. Hogyan haljunk cz. költ. 
1848-ból): a Nyugotmagyarországi Hír-
adóba (1861-ben Gleichenbergből leveleket 
írt, 1891. 72. sz. elbeszélés); a Jogtudom. 

Id . S z i n n y e i J . , Magyar írók XI 

Közlönybe (1871. Indítvány a törvényes 
örökösödés törvénykezési szabályozása 
tárgyában); a Pozsonymegyei Közlönybe 
(1889. 97., 98. sz. Színpártoló egye-
sület). — Munkái: 1. Praktische An-
leitung zur schnellen und leichten Er-
lernung den Ungarischen Sprache nach 
P. Ahn's bekannter Lehrmethode. I., II. 
Cursus. Pest, 1844. (Heckenast, a kiadó, 
szerzőnek ezen munkájáért 100 frtot pp. 
fizetett és minden későbbi kiadásért 
szintén 100 frtot. I. Cursus 2. bőv. és 
jav. kiadás 1847., 3 kiad. 1850., 6. 1854., 
8., 9. 1856., 10—12. 1857., 13., 14.1858., 
17., 18. I860., 20—26. 1861., 38. 1865., 
42., 43. 1866. 50. 1868., 100. 1878., 
105. 1880., 125.1889. U. ott, eddig mintegy 
130 kiadást ért. II. Cursus 1850. 2 kiad. 
1853., 4. 1857., 6. I860., 9. 1862. 11. kiad. 
1867. U. ott.) — 2 Költemények. Buda, 
1845. — 3. Dalok az Alföldről. Pest, 
1847. — 4. Kelet gyöngyei. U. ott, 1847. 
— 5. Magyar nyelvtan. U. ott, 1847. 
(2. kiadás. U. ott, 1852.) — 6. Szabad-
ság- és csatadalok, a nemzeti őrseregnek 
ajánlja. Temesvár, 1848. — 7. A magyar-
német gyermekbarát. Pest, 1850. (Magyar, 
német és részint íranczia szöveggel és 
aczélmetszettel. 2. kiadás. U. ott, 1857.) 
— 8. Elméleti és gyakorlati útmutatás 
a német nyelv könnyű és alapos meg-
tanulására. U. ott, 1853. Két folyam. — 
9. Ungarisches Lesebuch für Anfänger 
und Geübtere, insbesondere für Die-
jenigen, welche ihre Kenntnisse in der 
ungarischen Sprache durch Selbstunter-
richt erweitern wollen. U. ott, 1853. 
(Czímlap. olcsó kiadás. U. ott, 1861.) — 
10. Az aesthetika fő tárgyai. Mind a 
két nembeli érettebb ifjúság számára, 
különösen a nők aesthetikai ízlése ki-
képzésére. Oeser után szabadon átdol-
gozta. Komárom, 1853. (Ism. Pesti Napló 
1030. sz.) — 11. Emlék Kazinczy Ferencz 
születésének százados ünnepére. Magyar-
óvár, 1859. nov. 3. (Költ.) — 12. Váz-
latok a pozsonyi társaskörök, a Toldy-

4 
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kör, Casino és magyar kör ügyében. 
Pozsony, 1885. — 13. A pozsonyi régi 
és új színház. Töredékek Pozsony múltja 
és jelenéből. A városi új színház meg-
nyitása és a színpártoló alap létesítése 
alkalmából. A jövedelem a városi szín-
pártoló alap javára fordíttatik. Pozsony, 
1886. (Magyar és német szöveggel és 
két képpel. Ism. Nemzet 253. sz. — 
14. A pozsonyi casino félszázados ünnepe 
1887. júl. 1. U. ott. (Magyar és német 
szöveg, németre ford. Engyeli Jenő.) — 
Kéziratban: Forradalom előtt, alatt és 
után, vígj., írta Seribe, francziából ford . . . . 
először adatott a pesti nemzeti színház-
ban 1848. aug. 21. (Ism. Budapesti 
Divatlap 8. sz. Kézirata a budapesti 
nemzeti színház könyvtárában); Házasság 
XIV. Lajos idejében, franczia vígj. 3 felv. 
Dumas Sándor után ford., először adták 
Kassán 1864. márcz. 9. — Arczképe: 
kőnyomat: rajz. Herqui K. 1873-ban 
nyomt. Horn és Zobel Pesten (a Hajnal-
Albumban 1873.) 

Kenbeny, H. M. A l b u m h u n d e r t u n g a r i s c h e r 
Dichter. Dresden und Pesth, 1854. 516. 1. — 
Ferenczy é s Danielik, Magyar í r ó k I. 398. 1. 
— Ungarns Männer der Zeit, B i o g r a p h i e n . . . 
Prag, 1862. 320.1 .— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai X. 23., 24. 1. — Hajnal, A l b u m 1873. 
207. 1. arczk. — Moenich-Vutkovich, Magyar 
írók Névtára. Pozsony, 1876. 532. 1. — Ort-
cay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola éle-
téből . P o z s o n y , 1884. 177. 1. — Magyar Köny-
vésiet 1886. — ľel'ik B i b l i o g r . — Fővárosi 
Lapok 189:). 73. ( V i s s z a e m l é k e z é s e k . P r é m 
J ó z s e f t ő l . ) — Nyugatmagyarországi Hiradó 
1893. 59. sz., 1894. 98. sz. arczk. és névalá-
í r á s a . — Pesti Napló 1894. 121. SZ. — Győri 
Közlöny 1894. 39. arczk. és n é v a l á í r á s a . -

. Pallas Nagy Lexikona 1894. 18. SZ. 

Samarjay Mihály, nyug. főreáliskolai 
igazgató, előbbinek testvérbátyja, szül. 
1819. szept. 10. Rév-Komáromban; atyját 
már hét éves korában elvesztette s három 
testvérével anyja nevelte s kilencz éves 
korában Pozsonyba az evang. lyceumba 
vitte, hol kilencz évig jó sikerrel ta-
nulta a gymnasiumi és bölcseleti folyam 
tantárgyait. 1839 —1840-ig mérnöki gya-

korlaton volt. Majd Bécsbe ment, a hol 
1840—44-ig mint a műegyetem polgára 
készült mérnöknek, de mellette a bécsi 
egyetemre is eljárogatott, hogy a franczia 
és angol nyelvészeti előadásokat hall-
gassa. 1844-ben Temesvárt a reáliskola 
tanára lett; 1845-ben Felső-Lövőre költö-
zött és 1852-ig a reáliskola, gymnasium és 
tanítóképző-intézet tanára volt. 1859-ben 
a pozsonyi főreáliskola választotta taná-
rának, hol 1861. okt. 10. rendes tanár 
és 1871. május helyettes, 1872. jún. 2. 
rendes igazgató lett. 1892-ben nyugalomba 
vonult. Ez alkalomból nov. 5. a tanári 
kar emlékirattal búcsúzott el tőle, Prém 
Józset pedig verssel üdvözölte. Jelenleg 
Pozsonyban él. — Felolvasásokat tartott 
a Toldy-körben Madáchról és Petőfiről, 
melyek a helyi lapokban jelentek meg. 
Visszaemlékezései kéziratban vannak. 

A pozsonyi m. kir. főreáliskola Értesítője 
1893. 5. 1. (Prém József.) 

Samassa János, jogi doktor, jogaka-
démiai tanár, országgyűlési képviselő, 
szül. 1867. márcz. 20. Verebélyen (Barsm.). 
Egyéves önkéntesi szolgálata után, 1887-től 
kezdve, mint tényleges tiszt szolgált a 
13., 11., 12., legutóbb pedig a 6. sz. 
közös huszárezredben. 1896-ban mint 
hadnagy lépett a tartalékba. Ugyanezen 
évben Hevesmegye egri járásának szolga-
birája, majd tb. főszolgabirája lett, míg 
1901. szept. 1. az egri érseki j oglyceum-
ban a közigazgatási jogból és statisztiká-
ból tanár lett. Az 1901. általános válasz-
tások alkalmával a kápolnai kerület meg-
választotta országgyűlési képviselővé sza-
badelvű programmal. E pártból 1904 
végén kilépvén, a nemzeti párthoz, majd 
e párttal a függetlenségi és 48-as párt-
hoz csatlakozott. 1905-ben kerülete újra 
megválasztotta. A függetlenségi párt 
jegyzője s a mentelmi bizottság tagja. 
Eger város képviselőtestületének és Heves 
vármegye törvényhatósági bizottságának 
szintén tagja. — Költeményeket és tár-
czákat ír az Egri Híradóba (1893 óta 
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Pauvre Jean álnév alatt), úgy más 
lapokba is ; a Magyarországba (1903— 
1904.) saját neve alatt és névtelenül írt 
czikkeket. — Munkája: Egy eszme. 
Eger, 1902. (Deputatus Anonymus névvel 
ír évenként füzeteket társadalmi, keresz-
tény szocziális és közgazdasági kérdések-
ről.) — 1901 óta Kápolnán a névtelen 
hősök szobránál tartatni szokott emlék-
beszédei az Egri Híradóban és külön-
nyomatban is megjelennek. A keresztény 
ifjúsági körökben tartott felolvasásait is 
közlik a lapok. Országgyűlési beszédei 
pedig, melyek katonai kérdésekkel foglal-
koznak, a Naplókban vannak. Bartha 
Miklós összegyűjtött munkáit most ren-
dezi sajtó alá. 

Sttírm-féle Országgyűlési Almanach 1905— 
1910. Budapest, 1905. 376. 1. és Zászló János 
szives közlése. 

Samassa József, egyházjogi doktor, egri 
bibornok-érsek, szül. 1828. szept. 30. 
Aranyos-Maróton (Barsm.); gymnasiumi 
iskoláit Nyitrán, Léván és Esztergomban 
végezte, majd 1843-ban az esztergom-
főmegyei papok közé felvétetvén, mint 
az Emericanum növendéke Pozsonyban 
töltött egy év után, 1844-től a bölcseletet 
Nagyszombatban, a theologiát 1847-től 
Bécsben hallgatta. 1852. júl. 23. pappá 
szenteltetvén, Nagy-szombatban mint az 
ó-classikus nyelvek tanára működött a 
gymnasiumban, hol megvetette alapját a 
classikus nyelvekben való jártasságának, 
úgy hogy ma, mint a latin nyelv legéke-
sebben szóló és író művelője, páratlanul 
áll. 1857. a pesti központi papnevelő-
intézet tanulmányi felügyelőjévé nevez-
tetett ki. 1859. Esztergomban theologiai, 
1861. ápr. 14. pesti egyetemi hittanár 
lett. 1868-ban szülővárosa országgyűlési 
képviselővé választotta. Mint képviselő 
a Deák-párthoz csatlakozott s általános 
figyelmet keltett felszólalásaival. E minő-
ségében választatott meg az akkor össze-
ült kath. autonomiai szervező-bizottság 
tagjává, 1869, szept. 15. kinevezték 

vallás- és közokt. miniszteri osztály-
tanácsossá, szept. 23. földvári czímzetes 
apáttá s esztergomi kanonokká; e mellett 
újból egyhangúlag képviselővé válasz-
tatott. 1871. jan. 1. szepesi püspök lett; 
ottani rövid működése alatt rendezte 
papsága anyagi helyzetét, restaurálta 
hazai műemlékeink egyik kincsét, a szepes-
helyi Szapolyai-kápolnát és sikeresen 
ápolta idegen ajkú hivei között a nem-
zeti szellemet; 1873. jún. 18. az egri 
érseki székre emelték és aug. 29. való-
ságos b. titkos tanácsos, 1888-ban pedig 
pápai trónálló és praelatus lett. A poli-
tikai élettől az 1875. fúzió után elvonult. 
1892. a szt. István-rend nagy keresztjével 
tüntettetett ki, a budapesti egyetem pedig 
a millenniumi ünneplés alkalmával egy-
házjogdoktorrá választotta. Számos fő-
pásztori körlevelei és rendeletei által 
törekedett az egyházi fegyelmet meg-
erősíteni. Körlevelei közül: De disciplina 
ecclesiastica, De conventibus cleri, De 
residentia és a házassági rendről szólók 
említendők. 1880-ban Trefort miniszter-
hez írt az egri érseki jogakadémiának 
beszüntetése ellen s az egri tanító-
intézetet az újabb igényeknek megfelelően 
berendezte; leánynevelő-intézeteket, isko-
lákat emelt és fentartásukról gondosko-
dott; a miskolczi leánynevelő-intézetre 
100,000 forintnál nagyobb összeget ál-
dozott ; áldozatkézségéből egyházmegyé-
jében több új templom létesült; az egyház-
megyei papság nyudíj-intézetére 30,000 
forintnyi, az egyházmegyei lelkészek, 
segédlelkészek és tanítók fizetésének 
javítására 150,000 forintot meghaladó 
alapítványt tett. A művészetnek is hat-
hatós pártfogója volt. Az árvíz által 
sújtott Szegednek 10,000 frtot, Miskolcz-
nak, Egernek ugyanannyit adományozott. 
A csángók hazatelepítését nagy összeggel 
támogatta. Adományai már érseksége 
huszadik évében a másfél millió forintot 
meghaladták, Eger városa díszpolgárrá 
választotta és lefestette arczképét a város 

4* 
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közterme számára. 1893. nagy fénynyel 
ülték meg érseksége huszadik érforduló-
ját. Tevékeny a vallás- és tanulmányi 
alapok ellenőrző' s azokra felügyelő id. 
bizottságban, a főrendiház pénzügyi 
bizottságában, melynek hosszabb idő óta 
elnöke, a közös ügyek tárgyalására ki-
küldött országos bizottságban, melynek 
rendszerint tagja. 1898-ban betöltötte 
egri érseksége 25. évét. mely alkalom-
mal kiadott főpásztori levelében vádolja 
a jelen társadalom hibáit, az érzületek 
gyökeres átalakulását sürgeti, melyet csak 
Krisztus tana teremthet meg. Ugyan-
ekkor gazdasági alkalmazottai részére 
50,000, Erzsébet királyasszony emlékére 
50,000, az egri egyházmegyei papi nyugdíj-
intézet javára 20,000, az egri egy-
házmegyei kántortanítók részére 20,000 
koronát ajándékozott. 1905. a pápa ki-
nevezte bibornokának és 1906. decz. 6. 
Rómában fejére tette a bíbornoki kala-
pot. — Levele az egri egyházmegyei iro-
dalmi egylet elnökéhez az «Egri Nép-
könyvtár» ügyében (M.'ÁUam 1877. 253. 
sz.); Levele gr. Esterházy egri püspök 
életrajzát illetve (Főv. Lapok 1888. I. 
99. sz.). — Munkái: 1. Votum ad syno-
dum Provincialem Strigonii celebrandam 
de matrimoniis mixtis, nominatim de 
petenda dispensatione et de assistentia 
parochi in iisdem contrahendis. Pestini, 
1858. — 2. De stultitia quorundam qui 
se Ciceronianos vocant. Contra Gramma-
ticos e Borussia in Austriam accersitos 
directum. U. ott, 1858. (Hidassy Kornél : 
»De stilo bene latino« cz. czikke védel-
mére volt írva, de lefoglalták). — 3. 
Palaestina, quam in usum auditorum 
suorum stnctim descripsit. Strigonii, 
1860. — 4. A lelépett nagyságos rektor-
torhoz intézett beszéd. Buda, 1865. — 5. 
Epistola pastoralis . . . de instutione 
aerarii ad sublevandos corpore deíicientes 
e voluntariis oblationibus conflando. 
Scepusii, 1871. — 6. Epistola past., in 
qua oblatos annue 10,000 florenos pro 

meliore cleri sustentatione normat. U. 
ott, 1871. — 7. Epistola past, de prolium 
in scholis institutione. U. ott, 1871. — 
8. Epistola, in qua clerum ab inpigre 
operandum in vinea Domini cohortatur. 
U. ott, 1872. — 9. Epistola, quae instruc-
tionem pro congregationibus pastoralibus 
exhibet. U. ott, 1872. — 10. Oratio, 
quam . . . quum regimen suum ADioe-
ceseos ritu solemni capesseret, habuit 
Agriae in Metropolitana Ecclesia die 26. 
Mensis Octobris 1873. Bpestini, 1373. 
Magyarul: Főpásztori beszéd a papság-
hoz és hívekhez egri érsekké való ünne-
pélyes beiktatása alkalmával. U. ott, 
1873.). — 11. Epistola past., in qua ut 
A.-Eppus Agriensis de civili S. Pontifîcis 
principatu disserit, et de celebrando Pil 
IX. Papae episcopali Jubilaeo congrua 
disponit. Eger, 1877. — 12. Zárbeszéd, 
melyet az egri egyházmegyei papság 
nyugdíjintézete ügyében 1885. okt. 27. 
Egerben tartott közgyűlésén mondott. 
Lalinból fordítva. U. ott, 1885. — 13. 
Zárbeszéd, melyet az egri egyházmegyei 
papság nyugdíjintézete ügyében 1888. okt. 
23. Egerben tartott közgyűlésén mondott. 
U. ott, 1888. (Megjelent a Religio 1888. 
II. 34—37. sz.). — 14. Megnyitó beszéd 
a szent István-társaság XXXVIII, nagy-
gyűlésén. Bpest, 1891. (Kath. Szemléből). 
— 15. Beszéd, melyet. . . az egri egyház-
megye papnyugdíjintézet 1893. okt. 26. 
tartott közgyűlésén papságához intézett. 
Latin eredetiből fordítva. Eger, 1893. — 
16. A cs. és kir. 60. sz. br. Appel gyalog-
ezred százéves fennállása megünneplése-
kor az ezred uj zászlójának felszentelé-
sénél 1898. aug. 13. mondott beszéde. 
U. ott, 1898. — 17. Sugarak. Szemelvé-
nyek . , . irataiból és beszédeiből 1873—• 
1898. huszonötéves érseksége ünneplésére. 
U. ott, 1898. — 18. Beszéd, melyet , . . 
az egri egyházmegyei papnyugdíjintézet 
1900. évi okt. 25. tartott közgyűlésén 
papságához intézett, U. ott, 1900. — 
Arczképe : kőnyomat a Hajnal-Albumban 
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(Bpest, 1873) és Vereby Soma, Honpolgá-
rok Könyvében (IX. 1874.) rajz. Gerhart 
H. Bécsben. 

Hajnal, Album. Bpest, 1873. 44. 1. arczk. 
— Vasárnapi Vjság 1873. 30. Sz. a r c z k , 1905. 51. 
SZ. arczk. — Magyarország és a Nagyvilág 1873.31. 
sz. arczk.— Vereby Soma, Honpolgárok Könyve. 
B p e s t , 1874. ] X SZ. a r c z k . — Nemzeti Nagy Képes 
Naptár 1874. 99. 1. a r c z k . — Figyelő IV . 1878. 
13. 1. — Budapesti Hirlap 1882. 308. Sz. (Dr . 
Spinoza, Sc i tovszky , Hidasy , Samassa) . — 
Kollányi Ferencz, Esztergomi kanonokok. 
Esztergom, 1900. 497. 1. — Petrik Bibl iogr.— 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Koncz Ákos, 
Egri e g y h á z m e g y e i papok az irodalmi téren. 
Eger, 1892. 214. 1. — Zelliger Alajos, Egyházi 
irók Csarnoka. Nagyszombat , 1893.— Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 831., X V I I I . 535. 1. — 
Szerencs János, A főrendiház É v k ö n y v e . 
Bpest, 1902. — Sturm-féle Országgyűlési 
Almanach. Bpest, 1905. 2ő. 1. — Magyar Állam 
1893. 246. sz. , 1906. 281. sz. 

a Sámbár Mátyás, theologiai doktor, 
Jézustársasági áldozópap és hittérítő, szül. 
1617. ápr. 27. Varasdon (mások szerint 
Péterváradon); miután Győrött középisko-
láit elvégezte, jezsuitává lett s 1637. okt. 
10. fel is öltözött. Be sem végezte próba-
évét, már is Pozsonyba küldték egyik elemi 
osztály tanítására. 1638. Gráczba ment és 
ott a bölcseletet 3 évig hallgatta. Elöljárói 
Erdélybe küldték Kolos-Monostorra, az 
ottani középiskola két felsőbb osztályának 
tanítására ; hol három évi működés után 
mint jeles költő jó hírt és nevet szerzett 
magának; ugyanis nem halt meg ezen 
idő alatt Erdélyben főbb rangú, kit meg 
nem énekelt volna. Ezután a hittudo-
mányok tanulására ismét Gráczba ment, 
hol négy évi pályája után theologiai 
doktorrá avatták. 1655-ben a négyes fo-
gadást letette s Felső-Magyarország és 
Erdély lett főleg tanúja apostoli buzgó-
ságának ; miután nyolcz évig működött 
e téren, a polemica és szent-írás ma-
gyarázatával bizatott meg Kassán ; ezen 
tanszéktől két év múlva megvált és ismét 
visszatért kedves foglalkozásához. Ezen 
hittérítői pályán 30 évig foglalkozott (volt 
Moldvában és Oláhországban is) és élő-

szóval úgy, mint irományai által mintegy 
12,000-et nyert vissza a kath. egyház-
nak. Ezen buzgólkodása közben sokszor 
bántalmak- és gyalázattal kellett küz-
denie, sőt többször fenyegették életve-
szélylyel is. Bod után Wallaszky regéli 
róla, hogy ellenfeleivel csak azon fölté-
tel alatt vitatkozott, hogy a vesztes fejét 
veszítse. Történt volna Felső-Bányán a 
hajduvárosok egyikében, hogy Vásárhelyi 
Matkó István által legyőzetett; ez azon-
ban Sámbár életének nagylelküleg meg-
kegyelmezett és csak két fogát huzatá ki. 
Ezen ellenei által költött rágalmat eléggé 
megczáfolja: «Három idvességes hitbeli 
kérdések» cz. könyve 253. lapján. Végre 
miután a rend növendékeit és a hazai 
ifjúságot hat, szerzete házait pedig tíz 
évig kormányozta, meghalt 1685. febr. 
14. Zágrábban. — Munkái: 1. A prédi-
kátor Pápaszemének Próbaköve. Hely n., 
1659. — 2. Három idvösseges kerdes. 
Első: A Lutteránusok és Calvinisták igaz 
hitben vadnak-e ? Második: Csak az Egy 
Papista Hité igaz ? Harmadik: A' Pápis-
ták ellenkeznek-é a Sz. írással, avagy 
inkáb a' Lutterek és Calvinisták ? 1661. 
Nyomt. Nagy-Szombatban. (Névtelenül. 
Egyetlen példánya a körmöczi francz. 
zárda könyvtárában. 3. kiadás. Kassa, 
1672., 4. Nagy-Szombat, 1690. szintén 
névtelenül. Kolozsvárt 1745. és Pozsony-
ban 1751.). — 3. Egy Vén Bial orrára 
való Karika. Mellyet Szent Isaias c. 37. 
v. 29. így csinált neki: Mikor ellenem 
dühösködnél, kevélységed fel-jött füleimbe 
az okáért Karikat vetek orrodba, és zabo-
lát ajakidra, és vissza viszlek téged 
az útra, a mellyen jöttél, a mikor az 
Nyolcz okokat dorgáltad, mellyekert 
egy okos ember Pápistává lött vala. 
1640. Eszt. Nyomt. 1664-ben. (Névtelenül. 
A czímlap hátlapján : Azon vén Bialnak 
a' nevét ha kévánod tudni; ő maga így 
jegyzette fel : A. C. K. H. G. L. T. C. J., 
az az Czeglédi István. Egyetlen példánya 
Gyula-Fehérvárt a Battbyány-könyvtár-
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bari.) — 5. Orvoslo Ispitaly. Melyben 
egy o-kos praedicans Az Igaz Romai 
Pápista Hitre, Calvinista vallásbul meg-
tért Embernek erős Nyolcz Okai ellen 
ok nélkül való haszontalan ütközetiben. 
Feje falban-veréstől orvosoltatik. Egy 
Fráter Misericordiae által Rom 1. v. 18. 
et 21. Elmélkedésekben hivságosokká 
váltak,meg-setétedett az ő esztelen szívok, 
és bölcseknek álítván magokat, Bolon-
dokká lőttek. Isa, 19. v. 14. Az Úr közikbe 
elegyítette a1 Széditő lelket es ugy tán-
torodnak s-csavarognak minden munká-
jokban, mint etc. (írva van Czeglédi 
Istvánnak 1663-ban megjelent «Barátsagi 
Dorgálás»-a ellen. Névtelenül. 2. kiadás. 
Hely n., 1697. szintén névtelenül.) — 
6. A három kérdésre lött summás válasz-
tételre irott felelet. Hely n., 1666. (S. 
ezen feleletét «aranyos és veres festékkel 
himezé meg, pántlikákkal tzafragozá fel: 
tudta, hogy büdös bornak szép tzégért 
kell tenni>.) — 7. A Három Idvösséges 
kérdésre, a Luther es Calvinista Tanítók 
mint felelnek ? ugy a mint Matkó István 
mongya, fol. 128. X, ut Tök. imé azért 
Matkó Hazugságinak megtorkollása, Es 
Posaházi Mocskainak megtapodása. Nyom. 
1667. Eszt. (Kassa). — 8. Liliom inter 
spinas. Cant. 2. 2. Az az : Az halotti 
siránkozások között Istenes jó maga vise-
léséről való Boldog Emlekezeti Az Méltós. 
Nagyságos néhai Egri Püspöknek, Szegedi 
Ferencznek: Heves Vár-megye, és mind 
a két Szolnok, Fő-Ispánnyának : Felséges 
Császár és Király Urunk Tanátsának: 
etc. Készíttetett és mondatott . . . Cassan 
nyom. VIgesIMa seCVnDa IanVar 11 
LVgentls (1676). — 9. Az Eötödik Evan-
gélistának Sámbár Mátyás Káplánnak 
Zenebonája. Melly ez kis irásben meg 
mutatódván szélei veretik. Jacobi 3. v. 
14. Ne hazudgyatok az igazság ellen. 
Nyomt. M.DC.LXVIII. Eszt.-ben. (Egyetlen 
példánya a kolosvári ref. coll. könyv-
tárában.) 

Magyar Könyvház V I I . 1795. 120. 1. — Katona,, 
H i s t ó r i a C r i t i c a X X X V I . 707. — Fejér, 
H i s t ó r i a i A c a d e m i a e 34.1. — Ferenczy-Danielik, 
M a g y a r í r ó k I. 399. , I I . 275. 1. — Budapesti 
Szemle I V . 1858. 206. 1. — Szabó-Hellebrant, 
R é g i M. K ö n y v t á r I . , I I I . 1. r é s z . 709. 1. — 
Prot. Egyh. és Isk. l.ap 1888. 45. SZ. — Zoványi 
Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k T á r a I I I . 171. 1. 
— A kolozsvári rám. kath. fögymnasium Érte-
sítője 1898. 75. 1. —• Pallas Hagy Lexikona 
X I V . 832. 1. — De Backer-Sommervogel, 
B i b l i o t b é q u e - B i b l i o g r . V I I . 497. h . 

Sámboki (Sambucus) János, bölcseleti 
és orvosdoktor, szül, 1531. jún. 1. Nagy-
szombatban, 1545. jún. 29. iratkozott be 
a wittenbergi egyetemre; annakutánna 
Strassburgban (1550), Párisban (1552. 
hol bölcseleti magister czímet nyert), 
Paduaban (1555) és egyéb főhelyeken 
bujdosásában kezdett könyveket kibocsá-
tani. Tanulmányait Olaszországban vé-
gezte, megszerezte a bölcselet- és orvos-
doktori oklevelet. Az, hogy 26 éves korá-
ban a bolognai egyetem tanára volt, nem 
mindennapi képességének tanúbizonysága. 
II. Alfonso ferrarai herczegnek nevelője 
is volt. Olaszországot ott hagyván, Bécsbe 
költözött; nagy tudományával megnyerte 
I. Ferdinánd császár és király nagyra-
becsülését ; tanácsosává, Miksa és Rudolf 
császároknak pedig udvari orvosává és 
történetírójává lett. Tizenegy nyelvben 
volt tökéletesen jártas. Meghalt 1584. jún. 
13. Bécsben. — Munkái: 1. Dioscoridis 
Libri Octo Graece Et Latine. Castigationes 
in eosdem libros. Parisiis, 1549. — 2. 
Luciani dialogi coelestes... Argentorati, 
1550. (Görög és latin czímmel és szöveg-
gel. Ujabb kiadásai: U. ott, 1554., 1572. 
Basel, 1576.). — 3. Av^-p-piai Hoc Est 
Conciones aliqvot Ex Libris Xenophontis 
de Paedia Cyri, breviores & selectiores, 
uersae pro tironibus Graecae linguae.. . 
Additae sunt duae Orationes contrariae. 
Critiae & Theramenis, ex libro secundo 
de Rebus gestis Graecorum . . . Basiliae, 
1552. —4. Epistolarum Conscribendarum 
Methodus, una cum Exemplis, incerţi 
autoris, Graece & Latine, in utriusq. 
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linguae studiosorum gratiam nunc multo 
quam antea & emendatior & locupletior 
e d i t a . . . U. ott 1552. (2. kiadása. U. ott, 
1558.). — 5. Romanorum Principum 
effigies-cum historiarum annotatione,olim 
ab Jo. Huthichio confecta: nunc vero 
alicubi aucta & longe Castigatiora opera . . . 
U. ott, 1552. — 6. In Christi Natalem 
Oratio... habita Ingolstadij tertio & quin-
quagesimo anno ineunte. Eiusdem Sen-
tentiae aliquot hymni eodem autore. 
AugustaeRheticae (1553). — 7. Nili Patris 
Sancti Et Archiepiscopi Constantinopoli-
tani Illius Misericordis, Oratio Ad Deum 
contra Barbarorum incursiones, bella 
intestina, pestem, famem ac mortis uim 
praesentem. Patovii, 1555. — 8. Poe-
mata Qvaedam. Ugyanott, 1555. — 
9. Rerum Ad Agriam Anno M.D.LII. 
gestarum, breuis Narratio. (Bécs, 1558. 
Nem önállóan, hanem Ranzanus, Epitome 
Rerum Ungaricarum munkájának függe-
léke gyanánt jelent meg). — 10. Obsidio 
Zigethiensis An : M.D.LYI. descripta : 
Viennae, 1558. — 11. Dialogi Duo 
Piatonis, AlcibiadesSecundus et Axiochus. 
Interprete. U. ott, 1558. — 12. Oratiuncula 
. . . in obitum Generoşi Adolescentis 
lacobi a Stubenberg, Baronis & Pincernae 
baereditarij Stiriae etc. Qui annos natus 
17. Patauij 27. Februarij Anni MDLIX. 
graui omnium luctu, vita excessit. Patavii, 
l r 5 9 . — 13. Oratio, In Obitum Generoşi 
Ac Magnifici Adolescentis Georgii Bona 
Transylvani . . . Qui mortuus est VI. 
Septemb. anni 1559. Addita sunt in fine 
doctissimorum aliquot virorum Epitaphia 
Graeca & Latina. U. ott, 1560. — 14. 
De Imitatione Ciceroniana Dialogi Tres 
Autore . . . Eusdem duae Orationes Fu-
nebres, cum doctissimorum aetatisnostrae 
virorum Epistolis aliquot eiusdem argu-
ment^ & Epigrammatis graecis & Latinis. 
Parisiis, 1561. (Ujabb kiadásai: Antwer-
pen, 1563 és 1568.). — 15. Orationes 
Duae Funebres . . , Cum doctissimorum 
aetatis nostrae virorum Epistolis eiusdem 

argumenti, atque Epigrammatis Graecis 
& latinis. Parisiis, 1561. — 16. Luciani 
Samosatensis Opera... Basiliae, 1563. 
Négy kötet. (Újabb kiadások. U. ott, 1602. 
és 1619.), — 17. Árs Poetica Horatii, 
Et In Eam Paraphrasis, Antwerpiae, 1564. 
— 18. Emblemata, Cum Aliquot Nummis 
Antiqui Operis. U. ott, 1564. (U. ott, 
1566., 1569., 1576., 1584. 1599., fran-
cziául. U. ott, 1567.). — 19. Petronii 
Arbitri Massiliensis Satyrici Fragmenta. . . 
Antverpiae, 1565. — 20. Oratio Cum 
Epigrammatis Aliquot Epithaphiis in 
Obitum Imp. Ferdinandi P r i m i . . . tertio 
nonas Sextil. MDLXIIII. Viennae, 1565. — 
21. Apiaxatvetou siuoxoXai spioxixac. Antver-
piae, 1566. — 22 .Laertii DiogenisDe Vita 
Philosophorum Libri X . . . U. ott, 1566. 
— 23. M. Accii Plavti Comoediae Vi-
g i n t i . . . U. ott, 1566. (Basiliae, 1564.). 
— 24. Epistola et Epitaphia De Obitu 
Magnific. Herois ac Baronis Sigismundi 
ab Herbersein & C . . . Augustae Vin-
delicorum, 1566. (és Bécs, 1566.) — 
25. Reges Vngariae, Ab An: Christi 
CDI. usqu. ad M.D.XLVII. Item lani 
Pannonii Eranemus nunc re-
pertus. Viennae, 1567. — 26. Eovaiuou 
ßioi <I>cXoao<p<uv. Antverpiae, 1568. — 
27. Sententiae Et Regulae Vitae Ex 
Gregorii Nazanzeni Scriptis Collectae, 
Eiusdem Iambi aliquot . . . Antverpiae, 
1568. (Ujabb kiad. Krakkó, 1578.) — 
28. Antonii Bon finii Rerum Vngaricarum 
Decades Quatuor . . . . Basiliae, 1568. 
(Ujabb kiad. Frankfurt, 1581., Hanau, 
1606., Köln, 1690.) — 29. Nonni Pano-
politae Dionysiaca, . . . . Antverpiae, 
1569. — 30. Elegia de Angelis, Cum 
precatiuncula quadam,& Epistola de obitu 
Mag. D. Marci Singhmosen . . . Viennae, 
1570. — 31. Epistolae Duae Duum VV. 
D. Johannis Sambuci Et D. Johannis 
Cratonis . . . De Lugubri Et. Reip. Dam-
nosa Ex Hac Vita Migratione Magn. Vin 
D. Johannis Vdalrici Zassii Proconcell. 
Imperii Augusti. vna cum Epitaphijs. 
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Lipsiae, 1570. — 32. Hesychii Milesii, 
Illustrii Cognomento, de his qui erudi-
tionis fama claruere, Liber, Hadriano 
Iunio Medico interprete. Antverpiae, 1572. 
— 33. Arcus aliquod Triumphal. Et 
Monimenta Victor. Classicae, In Honor. 
Incivtissimi ac Illustriss. lani Austriae 
Victoris Non Quieturi. U. ott, 1572. — 
34. Symposion Trimeron: Sive, Antonii 
Bonfinii De Pudicitia coniugali & vir-
ginitate Dialogi III. Basiliae, 1572. (Ujabb 
kiad. Francofurti a. M., 1621.) — 35. De 
Corona Seren. Rodolphi Regis Vngariae, 
&c. Archiducis Austriae, &c. 25. Sep-
temb. 1572. ad Status Regni, & alios Joan. 
Samb. oratiuncula. Viennae, 1572. — 
36. Alpes Juliae, Japides et Cărnii Antver-
piae, 1573. — 37. Icones Veterum Aliqvot 
Ac Recentivm Medicorvm Elegiolis Svis 
Editae. Opera I, U. ott, 1574. (Ujabb k. 
U. ott, 1589., 1603., Amsterdam, 1612., 
1615.). — 38. Pvb. Vegetii Viri Illvstris 
Mulomedicina . . . Basiliae, 1574. — 39. 
Ioannis Stobaei Eclogarum Libri Dvo. . . 
Antverpiae, 1575. — 40. Apotelesma. 
Francofurti, 1577. — 41. Elegiae . . » 
Norimbergae, 1579. — 42. De Rebvs 
Gestis A Francisco Ximenio Cisnerio,.. . 
Libri Octo . . . Francofvrti, 1581. — 43. 
Hungáriáé Loca Precipva Recens Emen-
data, atqve Edita . . . Hely n., 1592. — 
44. Ad Invictissimvm Caesarem Rvdol-
phvm II. Romanorvm Imperatorem . . . 
Sive De Tribvs Summis Imperatoris 
virtutibvs Gnomae generates. Jenae, 1598. 
— Kovachich M. G. három kisebb czik-
két közli (Scriptores Rerum Hungaricarum 
Minores Budae, 1798. I. 27. 1. Praelio ad 
Mohach, 29. 1. Francisci Zay de Scepu-
siensis belli initio & praeludio Sambuci, 
44. De origine odii Joannis Vaydae.). — 
Nevét Zsámbokynak és Szamboczkynak 
is írják. 

M. Kurir 1789. 972. 1. ( S . m i n t é r m é s z . ) — 
Kölesen é s Melczer, N e m z e t i P l u t a r k u s I . 

150. 1. — Bartholomaeid.es, M e m o r i a e U n g a r o -
r u m 20. 1. — Fessler, G e s c h i c h t e d e r U n g e r n 
V . 648. 1. — Gemeinnützige Blätter 1826. 69. s z . 

— Új M. Múzeum 1854. I . 261., 262. 1. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 29. ] , — 
Századok 1878. , 854., 1899. 524. 1. ( I l l é s y 
J á n o s . ) — Egyetemes Philolog. Közlöny 1888. 
763. 1. — Alig. Deutsche Biographie X X X . — 
Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Közle-
mények I I . 450 . , 1902. 371. 1. — Szabó-Helle-
brant, R é g i M . K ö n y v t á r I I I . 1. r é s z . 

Samer János Vladimir, es. és kir. 
erdész, a magyar erdészeti és más tár-
sulatok tagja. — Külföldi szakfolyóiratok 
munkatársa volt. — Munkái: 1. Das 
Universal-Messinstrument und dessen Di-
stanzlattenscala. Hermannstadt, 1864. — 
2. Die rationellen Forsttaxations-Methor 
den. U. ott, 1864. — 3. Die Alpen des 
Altlandes in Siebenbürgen. U. ott, 1865. 
Térképpel és nagyságmérési táblázattal. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Sámi Lajos, miniszteri fogalmazó, szül. 
1843. febr. Zilahon s első tanulmányait 
is itt végezte. Majd a VI. osztálylyal (az 
akkori protestáns rendszer szerint) a 
gymnasiumot bevégezve, 1861-ben Ko-
lozsvárra ment tanulmányait folytatni a 
jóval idősebb testvérbátyja, Sámi László 
mellé, ki már akkor ott a ref. főiskola 
tanára volt s kinek neje is írt «Amica» 
név alatt. Ily környezet nagy hatással 
volt az i f júra ; azonban már korán ural-
kodott rajta a tudásvágy, mely megbé-
nította természetes életkedvét és társa-
dalmi ügyességét. S. már ifjú korában 
tudós volt. Könyvekből tanult, gyakran 
csak a kályha világánál, nyelveket s a 
legújabban felfedezett országokat jobban 
ismerte, mint tanulótársai saját hazáju-
kat. Társai elismervén nagy képzettségét, 
az ifjúsági önképzőkör elnökévé, majd 
az Aurora cz. lapjuk szerkesztőjévé vá-
lasztották. Középiskolai tanulmányai be-
fejeztével 1867-ben Budapestre jött, hol 
jogi tanulását befejezte és 1868. végén 
a pénzügyminisztériumba lépett be, 
honnét a közmunka- és közlekedési mi-
nisztériumba tették át fogalmazói ranggal. 
1871-ben nősült; neje Kele Janka Kolozs-
várról, kivel boldog napokat élt, melyeket 
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két kis gyermekének egymásután ron-
csoló toroklobban elhunyta zavart meg. 
Ezen rettenetes betegség őt is meg-
támadta s az abból fejlődő tüdőlob 
1878. febr. 25. az ő életét is kioltotta 
Budapesten. — Irodalmi működésének 
főiránya a nép- és földisme volt; a föld-
rajzi irodalmat alaposan ismerte s járatos 
volt a franczia, német és olasz nyelvek-
ben ; azért különösen a külföldi utazók 
műveinek ő volt korában a legszak-
avatottabb magyar ismertetője. 1865-től 
haláláig a Vasárnapi Újság belmunka-
társa volt és a lapnak minden száma 
hozott tőle egy ismeretterjesztő közlést. 
Azonban ezenkívül a földrajzi társulat-
ban és az iparos körben (mindkettőnek 
választmányi tagja volt) nagy működést 
fejtett ki s felolvasásokat is tartott. 
Czikkei a Vasárnapi Újságban (1865 - 68. 
Képek a Volga vidékéről, Vázlatok Babi-
loniából, Szerbia állami és társadalmi 
életéből, 1869. Pénz a föld különböző 
népeinél, A zene hatása az emberekre és 
állatokra, Körösi Csorna Sándor, 1870. 
Egy franczia utazó Magyarországról, 
1871. Nevezetes régi ostromok, 1872. Ro-
binzon szigete, San Lazaró-temető Havan-
nában, Kalandok az északi sarkvidékeken, 
Stanley könyve Livingstoneról, Utczai 
világítás hajdan és most, A régiek bohócz-
ünnepei, Livingstone Dávid, Weyprecht 
Károly, A földrajzi kutatók áldozatai, 
A Kárpátok a «Times» után, A fővárosi 
Duna szabályozása, A fővárosi képviselő-
választások, A Vezuv és a népbabona, 
1873. Egy orosz utazó Közép-Ázsiában, 
Baker és magyar neje, Földünk ismeret-
len részei, Izland hő forrásai, Alpvidéki 
tájkép, Közép-Ázsia népei, 1874. A Fidsi-
szigetcsoport, Karácsony a jég között, 
A sarkvidéki utazások haszna, Május 
első napjának ünnepe, A legrégibb gőz-
hajó, 1875. Baker expeditiója Közép-
Afrikában, Matuzsalem utódai, Fölfedező 
utazások 1875-ben, A Brocken-hegyi kisér-
tet. 1876. A legszigorúbb és leghosszabb 

telek földrészünkön, A tatárjárás Magyar-
országon, egykorú arab, mongol és 
chinai források szerint, Egy diplomata 
utazása Keleten háromszáz év előtt, 
Április, 1877. Oroszország belső bajai, 
Schweinfurt János, Ujabbkori utazók 
Afrikában, Oroszországnak mahomedán 
lakói, A trinidadi aszfalt-tó, 1878» 
Bányaélet Kaliforniában, A philadel-
phiai köztárlat helyiségei) sat . ; a 
Budapesti Szemlében (III. 1873. Marco 
Polo és könyve, XI. 1876. Viharok és 
zivatarok, Helmholz A. után és könyv-
ism.); a Földrajzi Közleményekben (1873. 
Stanley utazása Livingstone fölkeresé-
sére, 1874. Tinne Alexandrina, 1876. 
Cameron utazása Közép-Afrikában); a 
Honban (1874. 22. Livingstone Dávid 
1817—1874., 74., 76. sz. Ashanti és 
Acsin, 105—107. A fehér elefant hazája, 
1875. 141., 143., Polgárosultságunk gyer-
mekkora, 1876. 216., 217. sz. Atlantis, 
népmondák és regék egy elenyészett 
világrészről, A régészeti és embertani 
kongresszus alkalmára); az Athenaeum-
ban (1874. Bölöni Farkas Sándor, Jerney 
János, Magyar László, Reguly Antal, 
Vámbéry Ármin, Hires magyar utazók); 
az István bácsi Naptárában (1875. A 
méterrendszer, ábrákkal); írt még a 
budapesti Ellenőrbe is. — Munkái: 
1. Délafrikai utazások és fölfedezések. 
Különös tekintettel Magyar László, Li-
vingstone, Chaillu, Stanley, Grant, Speke 
és Cameron utazásaira. Délafrika tér-
képével. Pest, 1872. (A m. nemzet családi 
könytára 20. Bpest, 1885. Ism, Budapesti 
Szemle X. 1876.). — 2. Weyprecht Károly 
és Payer Gyula jelentései az osztrák-
magyar északsarki expediczió bizottság-
hoz. Ford. Kiadja a Földrajzi társaság. 
Bpest, 1874.— Jegyei S. L. és S—s. 

1 8 7 8 : Földrajzi Közlemények 146. 1., Szilágy 
10. s z . , Pozsonyvidéki Lapok, 48 . s z . , Hon 51 . 
SZ., Vásárnapi Újság 9 . s z . a r c z k . , 1879. 11. 
s z . a r c z k . — Szinnyei R e p e r t ó r i u m a I I . 
1 . r é s z . I I I , — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszling-
stein K ö n y v . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 833. 
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Sámi László, ev. ref. főiskolai tanár, 
előbbinek testvérbátyja, szül. 1817. nov. 16. 
Zilahon, jómódú iparos szülőktől; tanul-
mányait u. ott kezdte s Kolozsvárt 
végezte; a jogot Pozsonyban hallgatta, 
s a 30-as és 40-es évek küzdelmei for-
málták ki benne a hazafit- A 40-es évek-
ben politikai szerepet folytatott, az 1844. 
pozsonyi országgyűlésen absentium dele-
gatus és magántitkára volt gróf Teleki 
Lászlónak és Kossuth Lajosnak, ki mellett 
a szabadságharczban is élénk részt vett. 
1846-ban báró Wesselényi Miklós meg-
hívására a történelem tanára lett Zilahon. 
A szabadságharcz alatt Kossuth Lajos 
meghitt embere volt, a ki nem egy kényes 
természetű munkával bízta meg. Az 50-es 
évek elején mint nevelő rejtőzködött a 
Wesselényi háznál. 1852-ben választatott 
meg segéd-tanárnak Kolozsvárra; 1855-
ben lett a történelem rendes tanára, hol 
mint az ifjúság kedveltje, nyugodt életet 
élt. Európai műveltségű, nemesen érző, 
igazi bölcs volt. Városi és közigazgatósági 
bizottsági tag, a városi iskolaszék elnöke 
is volt. Meghalt 1881. okt. 23. Kolozs-
várt. — Czikkei az Erdélyi Híradóban 
(1846. 187., 188. sz. Iskolák hivatása), 
az Igazmondóban (1871. 43. sz. Milyen 
reformegylet kell nekünk ?), a Keresztény 
Magvetőben (1875. Levele Dávid Ferencz 
ügyében), a M. Polgárban (1879. 190. sz. 
Dávid Ferencz emlékezete, 1884. 236. 
Levele, Philadelphia, Somály, 65 év tél-
hó 23.), a Vasárnapi Újságban (1881. 
Teleki Sándor élet- és jellemrajza). — 
Munkái: 1. Deák Ferencz emlékezete. Két 
beszéd és egy költemény, melyek Kolozs-
várott az egyetem és az ev. ref. főtanoda 
által tartott emlékünnepélyeken elmon-
dattak. Kolozsvár,1880. (Szász Bélával és 
Hegedűs Istvánnal együtt.) — 2. Sámi 
László válogatott müvei. Kolozsvár, 1883. 
(Hegedűs István Előszava, I. Szónoki 
művek, II. Tudományos értekezések, III. 
Társadalmi elmélkedések. IV. Tárcza-
levelek. Ism. Délmagyarországi Lapok 

173. sz., Vasárnapi Újság 29. sz.) — 
Álneve: Amicus. 

Magyar Világ 1866. 55. s z á m . — 1881: M. 
Tisztviselő 47. Szám, Országos Tanáregylet 
Közlönye XV. 174. 1., Arad és Vidéke 246., 
Kelet 253. ( D e m j é n L á s z l ó ) , Pesti Napló 294. 
s z . ( J a k a b E l e k ) , Fővárosi lapok 247., Hon 
292., Ellenőr 573 , P. Hirlap 296., Budapesti 
Hirlap 131. (Z i lah i Béla) , Vasárnapi Újság44., 
45. s z . a r c z k . , Család és Iskola 17. — }I. 
Polgár 1881. 243., 245 , 248., 255., lf-82. 244. 
s z . ( T u s s a i Gábor) . — Nemzet 1884. 236. s z . 
— Ellenzék 1887. 278., 1888. 3. SZ. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — végh Arthur. T a n u l -
m á n y o k . B p e s t , 1896. — Pallas Nagy lexikona 
X I V . 833. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Sámi Lászlóné (Király Janka), előbbi-
nek neje, szül. 1830-ban Debreczenben; 
mostoha-atyja K. Tóth Mihály híres deb-
reczeni pap a leggondosabban nevelte. 
Már 16 éves korában folyékonyan olvasta 
Schillert, Goethét, Wieland ot. Emődy 
Dániel ekkor ismertette meg Petőfi Sán-
dorral, ki házuknál gyakran megfordult, 
két hetet együtt töltöttek a szentimrei 
szüreten, hol Petőfi mindennap fölment 
a hegy tetején levő ősi berkenye fához, 
hogy itt ábrándozzék. Emlékszik arra a 
jelenetre, mikor atyjától Petőfi követelte, 
hogy azonnal összeeskesse Prielle Kor-
néliával ; arra, mikor 3 hét múlva atyja 
nyakába borult, hogy ezt nem tette; a 
mikor 1849-ben ismét összeszidta, mert 
családjának nem adhatott szállást. Akkor 
ő engedte át szobáját állandó lakásul 
Pálűnak és Csernátonynak ; de b. Kemény 
Zsigmond, Irinyi József, Petőfi sat. is 
gyakran megfordultak náluk. A szabad-
ságharcz és édes anyja halála után el-
küldték levegő-változásra és a gazd-
asszonykodásban való további gyakorlatra 
dr. Kátai Gábor karczagi orvos- és íróhoz, 
a kinek házában kezdett angolul tanulni 
és jegyzeteket, fordításokat készíteni olvas-
mányaiból. Josephstadtba zárt nevelő-
atyjával már angolul levelezett. 1853. 
febr. férjhez ment Sámi Lászlóhoz és 
már márcziusban kezdett francziául is 
tanulni. — Első fordításáért egy aranyat 
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kapván a Vasárnapi Újságtól, látta, hogy 
még kereshet is valamit; később külö-
nösen az Ellenőr, Ellenzék, és más lapok 
számára annyi angol és franczia regényt 
fordított le, hogy táblabiró fiának szép 
nagy házat vehetett rajta. Különösen 
férje halála (1881) után minden szórako-
zását a fordításban kereste. — Czikkei, 
fordításai a Vasárnapi Újságban (1871., 
A ház asszonya, A családi élet, Janet 
Pál után, A mormonokról, Dixon után, 
Európa asszonyság növeldéje, angolból, 
A szabadság leánya, Swift allegóriája, 
1872. 3000 esztendős indus mese, Az 
anyák nevelése, Martin Aimé után, Gall 
ifjúsága, Müller után, Hypatia, Az önkép-
zésről, Labaulaye után, 1873. A leány-
gyermek nevelése, Janet Pál után, A fény-
űzésről, restségről és munkásságról, Fran-
lin után, Eletigazságok, Seneca után); 
a M. Polgár Naptárában (1873. Egy nagy 
emberről: Franklin) sat. — Munkái: 1. 
Szemelvények a társadalmi és családi élet 
köréből. Girardin asszony, Laboulay, Pel-
letan, Karr, Franklin, Janet, Canning, Swift, 
Dixon angol és franczia remekírók művei-
ből. Közrebocsátja Sámi Lászlóné. Kolozs-
vár, 1872. — 2. Ginx baba születése és 
egyéb szerencsétlensége. Irta Jenkins 
Eduard. Ford. Amica. Pest, 1873. — 3. 
A sors játékai. Angol regény, ford. Amica. 
Bpest, 1898. — Álnevei: Amica (kizáró-
lag minden irodalmi dolgozata alatt ezt 
használja). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ferencit Zoltán, P e t ő f i 
é le tra jza , Bpes t . , 1896. 751. 1. — Petőfi ö s s z e s 
munkái IV. 208., 209. 1. és Márki Sándor szí-
ves köz lése . 

Samko János, bölcseleti mester, a 
theologia és kánonjog II. éves hallgatója 
a nagyszombati egyetemen, mint a szent 
István papnevelő-intézet alumnusa. — 
Munkája: Concordia Canonica, Juris 
Ecclesiastici Civilis et Hungarici De Testa-
mentis & Irnmunitate Ecclesiastica de-
sumpta Ex libr. III. Decretalium Tit. 
25. 26. 49. Quam in . . . Universitate 

Tyrnaviensi publiee propugnandam sus-
cepit... Praeside R. P.. Carolo Schretter 
Die XXVIII. Mensis Julii M.DC.XCVIII. 
Tyrnaviae. 

Szabó Károly, R é g i M. k ö n y v t á r . II. 529.1. 

Samosi. L. Szamosi. 
Samosközi. L. Szamosközi. 
Samselius Márton, königsbergi tanuló, 

szebeni származású. — Latin verse van 
a IIpoatpcuvYifj-ata Königsberg, 1640. cz. 
munkában. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r 111. 
1. rész. 471. 1. 

Sámsondi P. Márton, theologiai ta-
nuló Heidelbergben, később miskolczi 
pap. — Munkája: De perseverantia 
sanctorum . . . Resp. 11. Oct. 1615. (Pa-
reus, David, Collég. Theolog. Heidelber-
gae, 1620. 248—251. 1.) 

Szabó-Mellebrandt, R é g i M. K ö n y v t á r III . 
I. rész 371.. 386. és a m. n. múzeumi k ö n y v -
tár példányából . 

Samsur Mátyás. L. Sámbár Mátyás. 
Samu Ferencz (István), szent Benedek-

rendi áldozópap és tanár, szül. 1859. 
decz. 11. Nagy-Kanizsán (Zalam.), beöl-
tözött 1878. október 27., fölszenteltetett 
1883. júl. 8. ; főgymnasiumi tanár volt 
Esztergomban, azután a győri állami fő-
reáliskolában mint bejáró tanár a ma-
gyar, latin és görög nyelvet és hittant 
tanította. — Czikke az Egyetemes Philol. 
Közlönyben (1883. Sophokles élete); az 
esztergomi főgymnasium Ertesítéjében 
(1885. Q. Horatius Flaccusnak a Pisók-
hoz írt tevele, ism. Egyetemes Philologiai 
Közlöny X. 1885. 123., 366. 1.) 

Z elliger Alajos, E s z t e r g o m - v á r m e g y ei i rók . 
B p e s t . 1888. 192 1. — S z e n t Benedek-renďNév-
tára. G y ö r , 1888. 29., 79. 1. — A győri főreál-
iskola Értesítője. 1895. 59. , 164. 1. 

Samu János, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, S. Ferencz és Török Zsuzsánna, 
kisbirtokos szülők fia, szül. 1877. ápril 
18-án Hódmező-Vásárhelyen, hol közép-
iskolai tanulmányait, az egyetemieket 
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pedig a budapesti egyetem bölcseleti 
karán végezte. 1902. aug. 27. nyert ta-
nári oklevelet és ezután a budapesti ev. 
ref. főgymnasiumhoz került helyettes 
tanárnak, hol 1902. szept. 1. óta rendes 
tanár. — Czikkei a budapesti ev. ref. 
főgymnasium Értesítőjében Í1903. Czeg-
lédi István, 1904. Roboz Károly emléke-
zete) ; az Ethnographiában (1904. A hód-
mezővásárhelyi néprajzi kiállítás); a M. 
Nyelvőrben (Feleletek a M. Nyelvőr kér-
déseire) ; kisebb czikkek és alkalmi be-
szédek a hódmezővásárhelyi lapokban. 
— Munkája: Hitviták a XVIII. század 
második felében. Irodalmi tanulmány. 
Bpest, 1901. — Kéziratban : A hódmező-
vásárhelyi nyelvjárás. 

A budapesti ev. ref. főgymnasium Értesítője 
1902. 38. , 1904. 34. 1. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Samu József, állami képzőintézeti igaz-
gató, szül. 1829. okt, 8. Apáczán (Csa-
nádm.); a gymnasiumot Temesvárt elvé-
gezvén, a bölcseletet hallgatta. A szabad-
ságharcz allatt mint nemzetőr-hadnagy 
szolgálta a hazát. Azután gazdatiszti, 
majd segédjegyzői állást foglalt el. 1853-
ban tanító lett Kunágotán; időközben a 
tanítói oklevelet is megszerezte. 1854-ben 
Battonyán főtanítónak választották meg 
és az iskola alatta minta-iskolává fejlő-
dött. 1861-ben a zentai főelemi iskolához 
lépett á t ; 1870-ben a városi képviselő-
testület fizetését 1200 frtra emelte, a 
polgári iskola megnyiltával pedig ennek 
igazgató-tanítójává nevezte ki. 1872-ben 
Eötvös-alapot létesített. 1874-ben a sza-
badkai tanítónő-képzőnél rendes tanár, 
1876-ban Baján igazgató lett; majd ugyan-
azon minőségben Félegyházára helyezték 
át; 1891-ben pedig saját kérelmére Csák-
tornyára, honnét nyolcz évi működés után 
nyugalomba vonult Zentára, hol 1894. 
aug. 17. meghalt. — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1868. Vasárnapi vagy ismétlő-
iskola, pályadíjat nyert, 1869. Mikép 
és hogyan taníttassák a hazai történet, 
pályadíjat nyert); a Tanodai Lapokban 

(1863. Eszmetöredék a nevelés köréből, 
1864. Gazdászatunk népnevelési szem-
pontból, A jelképekről, Történeti talányok, 
A vasárnapi iskolák hanyag látogatásá-
nak okairól); a Politikai Hetilapban (1866. 
Elemi tanítók állapota); a Szegedi Hír-
adóban (1867. Gondolatok alkotmányos 
életünk hajnalán); a Néptanítók Lapjában 
(1868. A fejszámolás közgazdászati és 
népnevelési szempontból, A vasárnapi 
vagy ismétlő iskola, 1869. Mikép és 
hogyan taníttassák a hazai történet az 
elemi tanodákban ? 1870. A gyermek 
erkölcsi hibáinak orvoslásáról általában, 
1884. Fegyelem és játék, 1885. A köz-
mondások értéke a nevelésben, Az el-
hanyagolt gyermek, 1886. Az uj tanító 
falun, A szemléleti oktatás); a Paedagogiai 
Plutarchban (I. 1886. Salzmann G. 
Keresztély élete és működése). — Mun-
kái : 1. Az ének mint nevelési eszköz. 
A csanádegyházmegyei hatóság nyo-
matta ki . . . (Pályadíjat nyert mű.) — 
2. Élet- és nevelési rajzok. (Emlékeim-
ből.) Bpest, 1884. (Különny. a Néptaní-
tók Lapjából. 2. kiadás. U. ott, 1902. 
Sajtó alá rendezte nevelt fia Grézló Já-
nos tanár. 3. kiadás. 1906. Sajtó alatt.) 
— 3. Győrffy Iván életrajza. Budapest, 
1887. (Különny. a Paedagogiai Plutarch-
ból.) — 4. A csáktornyai állami tanító-
képezde Emlékkönyve. Csáktornya, 1890. 

Néptanítók Lapja 1879. 426. , 1884. 397. 1. — 
Paedagogiai Plutarch I . 1886. a r c k . ( K ö k ö s i M . ) . 
—Paedagogiai Zsebnaptár 1886—87.172.1 . ( O r b ó k 
Mór) . — Zentai Közlöny 1894. 35 é s 38. SZ. ( M ó r a 
I s t v á D ) . — Hazánk 1894. 246. SZ. — ill. Köny-
vészet 1902. — Budapesti Hirlap 1905 17. SZ. é s 
ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Sámuel Aladár. — Czikkei a Fővá-
rosi Lapokban (1891. 16. sz. Egy iro-
dalmi harag története, régi iratokból, 
256. A nagyenyedi «Magyar Társaság», 
1892. 21., 22. sz. Egy nagy ember házas-
élete, saját levelei alapján); a Természet-
tudományi Közlönyben (1890. Bégi magyar 
megfigyelések). — Munkái: 1. Felsőcser-
nátoni Bod Péter élete és müvei. Bpest, 
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1900. (Ism. Erdélyi Prot. Lap 19., 20. sz. ; 
Egyház és Iskola 8. sz.) — 2. Egy kép a 
múltból. U. ott, 1904. (Koszorú 91.) — 
3. Nógrád vármegye földrajza a népisko-
lák III., IV. osztálya számára. Balassa-
Gyarmat, 1905. (Singer A.-val együtt). 

Jf. Könyvésiet 1900,, 1904. 

Sámuel Alajos, róm. kath. prépost-
plébános, szül. 1804. máj. 1. Gödöllőn 
(Pestm.); gymnasiumi iskoláit Pesten 
végezte; 1829. decz. 19. fölszenteltetett; 
káplán volt Komáromban, Pest-belváros-
ban, 1835. márcz. 7. Pest szent-rókusi, 
1840. szept. 14. józsefkülvárosi plébános, 
1843. aug. budapesti ker. helyettes al-
esperes, 1846. jan. pest-belvárosi plébá-
nos, 1846. jan. 12. Bold. Sz. Máriáról 
nev. majki prépost és jan. 20. a bpesti 
ker. rendes alesperese lett. Az 1848-iki 
szabadságharcz hullámai őt is érték, a 
miért is 18Í9. decz. alesperesi, 1850. 
jan. plébániai hivataláról leköszönt s 
magányba vonult. Esztergom- és Pest-
Pilis-Soltmegyék táblabirája is volt. Meg-
halt 1856. febr. 15. Pesten. — Számos 
czikket írt, melyek a hírlapokban jelentek 
meg. — Munkái: 1. I-sö Ferencz 40 évi 
dicsőséges országlásának örömünnepén 
tartatott beszéd, melyet szabad kir. Pest 
belsővárosi plébánia-templomában élő 
nyelven mondott . . . bojt-más hava 4. 
1832. eszt. Pest. — 2. Az irgalmas nők. 
Ismertetésül. Buda, (1842.). — 3. Josephi-
num szabad kir. Pest városi Árva-Intézet 
ünnepélyes megnyitásakor 1843-iki márcz. 
19-én tartott beszéd. Pest. — 4. Egyházi 
szózat a pesti magyar polgári őrhadhoz, 
midőn kisasszony-hava 15. 1844. zászló-
szentelési és fölesküvési ünnepét Rákos-
mezején ülné, t a r t a to t t . . . a pesti magyar 
polgári őrhad lelkésze által. U. ott, 1844. 
— 5. Szent István Első és Apostoli 
magyar király, mint népe szenthíte s 
nemzetségének megalapítója. Hirdette 
Bécsben, a T. T. Kapuczinus Atyák sz. 
egyházában aug. 24. 1845-ben. Bécs. 
(2. kiadás. Pest, 1845.) — 6. Egyházi 

szózat, melyet a múzeum lépcsőzetén 
tartott nemzeti hálaünnep alkalmával 
1848-iki márcz. 26-ikán mondott és köz-
kívánatra kiadott. Pest. 

Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 400. 1. — 
Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. — 
Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 458. 1. — Némethy, Ludo-

, cicus, Series Parochorum 90S. 1. 

Sámuelfy Lóránt, hallei egyetemi 
tanuló. — Munkája: Dudith, Andreas, 
Orationes quinque in concilio Tridentino 
habitae quorum posteriores duae nunc 
primum e msc. prodeunt. Cum appendice 
orationum duarum quas Georgius Dras-
kowith ep. tunc Quinqueeccles. in eodem 
concilio habuit. Praefatus est ac disser-
tationem de vita et scriptis ill. auctoris 
historico-criticam adiecit . . . Halae Mag-
deburgicae, 1743. 

Petrik Bibliogr. I. 569. 1. 

Sandics Sándor, szerb gymnasiumi 
tanár Újvidéken. — Munkája: Na vis 
na lovcen na grob vlădici Radu. Újvidék, 
1901. (Radu montenegrói vladika halála 
alkalmára kiadott munka). — Kiadta 
Milos Obelics cz. szerb hőskölteményt 
latin és szerb betűkkel nyomtatva a nép 
számára képekkel, mely Újvidéken több 
kiadást ért, és Kraljevics Marko cz. szerb 
hőskölteményt, ugyanazon módon, mely 
szintén több kiadást ért. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sándor Adalbert, remete szent Pál-
rendi szerzetes tanár. — Munkája : Con-
clusions ex universa philosophia. Dum 
1753. publice propugnaret. (Barclai, Jo-
annes, Paraenesis ad sectarios. Tyrnaviae, 
1748. cz. munkához csatolva). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sándor Aladár, jogi doktor, kir. al-
biró, Salzer Ignácz kereskedő és Grósz 
Mária (Grósz Henrik 48-as honvéd-őrnagy 
leánya, G. Károly magyar író, jelenleg 
a Wiener Zeitung egyik szerkesztőjének 
és G, Béla festőművésznek huga) fia, szül. 
1872. jún. 30. Pápán (Veszprémm.), hol 
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középiskolai tanulmányait a szent Bene-
dek-rendieknél és a ref. kollégiumban, 
az egyetemieket pedig Budapesten végezte, 
hol jogi doktori oklevelet nyert. 1893-ban 
a pápai színházban Enyelgés cz. egy fel-
vonásos vígjátékát adták elő. 1894-ben 
a pestvidéki kir. törvényszékhez joggya-
kornokká s 1896-ban a pestvidéki kir. 
büntető törvényszékhez aljegyzővé, majd 
jegyzővé, 1902-ben pedig a budapesti 
VI. ker. bírósághoz albiróvá neveztetett 
ki. Salzer családi nevét 1898-ban változ-
tatta Sándorra. — Középiskolai tanuló 
korában több czikket írt a Fenyvessy 
Ferencz által szerkesztett Pápai Lapokba 
és Pápai Közlönybe ; 1892—94 közt Gold 
Lajossal a pápai Független Újságot szerkesz-
tette. Már előbb és azután is munkatársa 
volt a Győri Közlönynek, a Szávay Gyula 
által szerkesztett Győri Hírlapnak, a pápai 
rövid életű Gyöngyfüzér szépirodalmi 
hetilapnak és a kőnyomatú Helység Kala-
pácsa cz. humorisztikus lapnak. Czikkei, 
beszélyei jelentek meg 1894. és következő 
években az Ország-Világban, M. Géniusz-
ban, a M. Újságban és a P. Naplóban, 
A birói pályán működése óta inkább a 
jogi szakirodalmi téren működik; 1896— 
1902-ig sok czikke jelent meg az Ügyvé-
dek Lapjában (Socialismus és büntetőjog 
sat.), a. Büntető Jog Tárban, a Jogtudo-
mányi Közlönyben a büntetőjog, büntető 
perrendtartás köréből; a Jogállamnak is 
munkatársa volt ; 1902 óta a nevezett 
lapokban a magánjog köréből több elmé-
leti és gyakorlati czikke és könyvismer-
tetésejelent meg. — Munkái: 1. Küzdelem 
mind halálig. Bpest, 1896. (Regény. Ism. 
Nemzet 220. sz. Kath. Szemle 1897). — 
2. A kiskorú jogai és kötelezettségei. U. 
ott, 1907. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból 
és önéletrajzi adatok. 

Sándor Alajos (máskép Tóháty), me-
gyei levéltárnok Temesvárt. — Munkái: 
1. Ode Exc. ac 111. Dno comiţi Almásy 
de Zsadány et Török-Szent-Miklós, comiţi 

Temesiensi, ac inel. comitatus ejusdem 
nominis supremo comiţi, onomasticum 
suum diem 31. 1828. Julii recolenti 
oblata. Temesvarini. — 2. Elegia III. 
Dno lib. baroni de Gerliczy, inel. comi-
tatus Temesiensis officii supremi comitis 
administratori onomasticum suum diem 
29. Sept. 1829 recolenti. U. ott. — 3. 
Ode III. Dno lib. baroni Michaeli de 
Gerliczy, dum inel. comitatus Temesiensis 
supr. comitis officii administrate ris 
munus anno 1829, die 29. Octobris 
capesseret. U. ott. — 4. Ode Exc. ac 111. 
Dno comiţi Ignatio Almásy de Zsadány 
et Török-Szent-Miklós, comiţi Temesiensi, 
ac inel. comitatus ejusdem nominis su-
premo comiţi, onomasticum suum diem 
31. Julii 1829 recolenti. U. ott. — 5. Ode 
festis honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi 
Pútnik or. ecclesiae g. n. u. ritus epis-
copi Temesiensis, occasione solenni suae 
die 18. Oct. celebratae installationis. U. ott. 

Petrik Bibliogr. 

Sándor Antal Pécskán. — Munkája : 
Aradmegye Tükre. Szarvas, 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Sándor Atanáz, orvosdoktor, szül. 1808. 
máj. 14. Nagylakon (Csanádm.), 1836-ban 
lett orvosdoktorrá Pesten; 1843-tól az 
aradi gör. kel. tanítóképző igazgató-tanára 
volt. Új etymologikus rumén írási mód-
szert állapított meg, melyet nevéről ne-
veztek el. A rumén kulturmozgalmakban 
is élénk részt vett. Meghalt . . . — Irt 
1879-ig a nagyváradi Familiaba (a rumén 
orthographiáról és a hangzókról) és a 
nagy-szebeni Transilvaniaba. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica. De scrophulosi, 
Pestini, 1836. — Kéziratban: Virgilius 
Aeneise ruménre fordítva hexameterek-
ben és Rumén nyelvtan. 

Szinnyei K Ö n y v é s z e t e . — Szölössy Károly, 
Aradmegye népoktatási intézeteinek Név-
tára. Arad, 1879. 51. 1. — Familia 1879. 208., 
227. 1. 

Sándor Balázs (lokodi), orvosdoktor. 
— Munkája: Pellagra esetek Kis-Küküllő-
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megyében. Bpest, 1898. (Különnyomat az 
Orvosi Hetilapból). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sándor Domokos (farczádi), áll. tanító-
képző-intézeti tanár, S. Gergely ev. ref. 
lelkész és albisi Bod Krisztina fia, szül. 
1839. szept.'2. Sándorfalván (Ud varhely m.), 
1850. szept.-től a marosvásárhelyi ev. ref. 
gymnasium négy osztályát elvégezvén, 
1855. a nagyenyedi Bethlen-főiskola V. 
osztályába lépett; ugyanott két évig a 
bölcseleti propaedeutikát és Kolozsvárott 
két évig theologiát hallgatott. Mint pap-
jelölt két évig (1862—64) a nagyenyedi 
ref. gymnasium IV. osztályának tanítója 
volt. 1864 őszén külföldre ment és fél-
évet a göttingai, felet a hessen-marburgi 
és négyet az utrechti egyetemen töltött 
bölcseleti, neveléstani, antik és modern 
nyelvészeti tanulmányokkal. Ezen három 
év alatt beutazta Németországot, Hollan-
diát, Belgiumot; volt Angolországban és 
az 1867. világkiállításon Francziaország-
ban. Külföldről 1867. jún. 8. érkezett 
Budapestre. Az 1867—68. iskolai év má-
sodik felét és az egész 1868—69. évet a 
sepsi-szentgyörgyi Mikó-főtanodánál töl-
tötte mint segédtanár, honnét hasonló 
minőségben a székelyudvarhelyi ev. ref. 
főiskolához kapott meghívást a német és 
franczia nyelv tanítására, itt töltötte az 
1869—70. évet. 1870. aug. 1. br. Eötvös 
miniszter a székely-keresztúri áll. tanító-
képzőhöz kinevezte rendes tanárnak. 
1876—81-ig a dévai állami tanítóképző-
nél mint igazgató működött. Családi 
körülmények miatt visszatért Székely-
Kereszturra rendes tanárnak, hol jelenleg 
is működik. — Tanuló korában Kolozs-
várt írta I. Béla czímű énekes költői 
elbeszélését, mely jutalmat nyert. Czikke 
a Néptanítók Lapjában (1878. Tájéko-
zásul a népiskolai vak- és siketnéma 
oktatás kérdéséhez). — Munkái: 1. Német 
paedagogiai olvasmányok fi- és nő-
tanítóképezdék III. és IV. osztályai szá-
mára. Jegyzetekkel és szótárral. Bpest, « 

1884. — 2. Gyakorló-könyv a népiskolai 
énektanításhoz. Weber J. R. nyomán. U. 
ott, 1884—1905. Három füzet. (Horváth 
Gyulával és Bátorfi Lajossal együtt. I. 2. 
kiadás 1884. 3. k. 1891., 4. k. 1900., II. 
2. k. 1887., 3. k. 1898., III. 2. k. 1890., 
3. k. 1905. U. ott. Ism. Néptanítók Lapja 
1875. 163. 1.), — 3. Magyar fogalmazó. 
Vezérkönyv, példa- és feladattár az ok-
tatás középső fokán előforduló iskolai 
és házi prózai fogalmazványok készíté-
téséhez, Főtekintettel a mindkét nemű 
és fokú tanítóképzők szükségeire. Székely-
Udvarhely, 1896. (2. kiadás. Magyar 
fogalmazó. Gyakorlati útmutatás tanító-
növendékek és néptanítók számára. 
Bpest, 1898.) — 4. Ismétlő füzet az írás-
művek elméletéhez. (Kézirat helyett.) 
Székely-Keresztúr, 1901. 

Borbély Samu, Székelykeresztúri áll. tanító-
képzö-intézet 25 éves története. Székely-
Udvarhely, 1896. 43. 1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Sándor Ferencz, bölcselethallgató a 
pesti egyetemen. — Költeménye a Sasban 
(IX. 1832. A nyelvváltozás, erkölcsi köl-
temény). — 1. Emlék oszlop, mellyet a 
magyar királyi fő oskola örök emlékezetű 
Mária Terézia által lett budai beiktatása 
Pesten való virágzásának ötvenedik évi 
öröm ünnepére emelt az ugyanazon fő 
oskolában bölcselkedést első oszt. hall-
gató magyar ifjúság. Buda, 1830. (Költ.) 
— 2. Fels, csász. s kir. örökös főherczeg 
József úr Magyar ország nádor-ispánnya 
stb. fels. hitvese Mária Dorothea dicső 
neve ünnepének legméltóbb ídvezletére 
áldozza Februárius 6-ikán 1831. Pest. 
(Költ.) — 3. Uj esztendei ajándék, melyet 
tisztelete, szeretete zálogáúl a nemzeti 
kir. egyetemben 2. évi bölcselkedő tanuló 
társainak ajánlott. U. ott, 1831. 

Petrik Bibliog. 

Sándor Gáspár (szlavniczai báró), ku-
rucz tábornok, Tököly Imre sógora s leg-
megbizottabb embere, jobb keze, nyitra-
megyei birtokos, S. Gáspár séllyei vár-
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kapitány és iklódi Szluha Kata fia, 
Tökölynek tábornoka s híve, bujdosásá-
ban is 1693—1694-ben hű követője volt. 
Azonban utóbb haza jött és az udvar 
kegyébe jutott, mert 1706. júl. 25. báró-
ságra emeltetett. 1715-ben az országgyűlés 
által a vallási ügyben, úgy a rendszeres 
munkálatok, valamint Trencsénben a 
Vág szabályozása ügyében küldöttségi 
tagul választatott; az 1723. országgyűlés 
pedig rendelé, hogy a fölség Morva-
országban lévő adósságait az adósokkal 
kifizettesse. Neje késmárki Tököly Erzsé-
bet volt. Csendben halt meg nyitrai 
jószágán. Ága fiában, S. László báróban, 
ki 1741-ben még élt, kihalt. — Munkája : 
Sándor Gáspár Uram, Diariuma. 1693. 
A die 20. Januarij usque ad diem 
23. Februarij. (A vörösvári Rákóczy-féle 
levéltár másolatából közli Thaly Kálmán: 
Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar 
Történelmi Emlékek. Második osztály, 
írók. Pest, 1868. XXIII, kötet, 2. rész, 
651—708. 1.) 

»lonumema Hung. Hist. XXXIII. 1., rész, 
X X V . l a p . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai X. 34., 38. 1, — lllésy-Pettkó, 
Királyok Könyve . Bpest. 1895. 186. 1. 

Sándor György, ág. ev. lelkész és 
t a n á r ; a Radvánszky-féle alapítvány 
következtében 1810. nov. 28-tól a sáros-
pataki ev. ref. gymnasium felső osz-
tályaiban mint hitoktató volt alkalmazva, 
egyszersmind a német, franczia és latin 
irodalmat is tanította; öt év múlva 
(1815.) a lőcsei gymnasiumhoz ment át, 
hol a költészet tanára és a tót tanulók 
hitoktatója volt. 1832-ben .már Lajos-
falván (Sárosm.) hirdette az Isten igéjét. 
Meghalt 1866-ban Eperjesen 90 éves 
korában. — Munkái : 1. Carmen ono-
masticum, quod Dno Alexandro Kövy 
obtulit. S.-Patakini, 1815. — 2. Poesis 
metrica et poematica . . . conscripta ab 
anno 1815. usque 1824. Loco manuscripti 
edita. Leutschoviae. 

Petrik B i b l i o g r . — Sárospataki Lapok 1890. 
50. sz. 

Sándor György (jánosházi), egy vigyá-
zatlan puskalövés következtében halt 
meg 16 éves korában, 1865-ben. — Két 
költeménye van a Vasárnapi Újságban 
(1862., 1863.) és hét a Részvét Lapjaiban 
(1865.). 

A m. n, múzeumi könyvtár példányaiból. 

Sándor Imre (csík-szentmihályi), — 
A Genealógiai Füzetek cz. családtörténeti 
havi folyóiratot adta ki és szerkesztette 
(Török Pállal és Sebestyén Józseffel 
együtt) Kolozsvárt 1903. januártól 1904. 
deczemberig és több genealógiai czikket 
írt ezen folyóiratba. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sándor István (szlavniczai és lukai), 
birtokos, S. Ferencz és Motesiczky 
Borbála fia, szül. 1750. aug. 11. (keresz-
telés) Lukán (Nyitram.); hol gyermek-
korát élte s az ottan szokásos tót nyel-
vet beszélte, a magyar nyelvet csak 
később iskoláiban sajátította el azt 
teljesen. 1761. őszén került a nyitrai 
piarista gymnasiumba ; 1763—64-ben 
még ott tanult a grammatikai osztályban -r 
de betegeskedése miatt hazavitték. Miután 
atyja 1767. decz. 23. meghalt, idősb 
testvéreinek gyámsága alá került és 
Nagyszombatban a jezsuitáknál folytatta 
tanulmányait; ugyanott volt egyetemi 
hallgató is. Test vérbátyjának, Károlynak, 
halála után Selmetzi Ferencz volt a 
gondnoka. Bátyja nem jól gazdálkodott, 
ezért a családi pörnek se vége, se 
hossza nem volt. A gyámság alatt levő 
évek nagy részét hihetőleg Nagyszom-
batban és Pesten töltötte. Nagykorúsá-
gának elérkeztével, 1774-ben átvette 
örökségét és Lukán gazdálkodott. A 
mezei gazdasághoz azonban sohasem 
volt kedve. Rokonaival meghasonolva, 
a gazdaságtól való idegenkedése s ember-
gyűlölő hajlama igen korán az irodalom-
hoz vonzotta. Megismerkedett a magyar 
irodalommal, majd a német remekírókat 
tanulmányozta, de hazafias érzése min-
denkor nemzeti irodalmunk szeretetére 

4. iv sajtó alá adatott 1906. deciember 30. 
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buzdította. Miután ismerte irodalmunk 
akkori szegénységét, kívánta azt gya-
rapítani. Ezért szakított a falusi élettel 
és 1784 körül Bécsbe költözött, hol 
akkor a magyar gárda írói tűntek 
fel és a magyar journalistika maga 
köré gyűjté munkásait. Egyik fő élve-
zete volt az utazás, melyről naplót 
í r t ; ilyen nagyobb utazást tett 1786-ban 
Felső-Olaszországba,1787. Németországon 
át Londonba s onnét Párisba, 1788. 
Prágát, Drezdát, Berlint látogatta meg 
s 1791. Svájczban utazott. Irodalmunkra 
s közművelődésünkre tett nagyobb hatá-
sát a Révai Miklóssal kötött szorosabb 
barátság szülte. 1786-tól kezdve indult 
meg köztük a barátságos levelezés, mely 
két évtizedig tartott szakadatlanul. (Azon 
37 levélből, melyeket Révai 1786-tól 
1802-ig írt S.-nak, rövid kivonatok 
maradtak fenn Horvát István kéziratában 
a m. n. múzeumban.) S. Révainak 
megírta irodalmi terveit, kikérte tanácsát, 
különösen a magyar nyelv sajátságait 
illetőleg, Révai pedig elpanaszolta sanyarú 
helyzetét, mire S. pénzzel segítette őt. 
S. 1791-ben indította meg Sokféle cz. 
nagy vállalatát, mely folyóirat alakjában 
jelent ugyan meg, de egészen S. mun-
kája, melyet Bécsben és Győrött nyo-
matott Révai felügyelete alatt. Tartalmát 
encyclopaedikus, azonban túlnyomólag a 
hazai irodalomra és történelemre vonat-
kozó czikkek teszik. A magyar irodalom 
iránti kiváló szeretete vezette a könyv-
gyűjtésre s irodalmunk tüzetes ismerete 
a bibliographiára ; meg akarta ismerni és 
ismertetni a magyar irodalom összes ter-
mékeit, miután ily ismeretterjesztő munka 
eddig nálunk teljesen hiányzott. Levele-
zésbe, összeköttetésbe lépett az ország 
legtöbb íróival, irodalompártolóival és 
könyvtárnokaival. így jelent meg az első 
magyar bibliographia «Magyar Könyves-
ház» czímmelGyőrött 1803-ban. S. 1711-ig 
már 1054 magyar munkát sorol fel, míg 
S z a b ó Károly ugyanezen időből 2452 ma-

gyar könyv czímét adja, mely szám azóta 
körülbelől 500-zal szaporodott. S. óhajtotta 
megismerni az Alföldet és a Felföld 
egy részét is; azért 1800. aug. és szept. 
barátjával, Sándorü József nagyváradi 
orvossal, meglátogatta Jászberényt, Kecs-
kemétet, Szegedet, Temesvárt, Aradot, 
Váradot, Debreczent, Tokajt, Kassát, 
Miskolczot és Egert; mindenütt leginkább 
a könyvtárak érdekelték. Kiadta 1808-ban 
Toldalékát a magyar-deák Szókönyvhez, 
mely Páriz-Pápai szótárának kiegészí-
téséül szolgált és melyen harmincz 
esztendeig dolgozott. Kazinczyval ugyan 
nem levelezett, de ismerték egymást, 
miután Kazinczy 1808-ban Bécsben 
meglátogatta; így Ferenczy János és 
Vitkovich is gyakran érintkeztek vele. 
Miután a Révaival való levelezés ennek 
még halála előtt félbeszakadt, Horvát 
Istvánnal kötött rövid barátságot és vele 
levelezett 1812-től 1814-ig. A nemzeti 
irodalom és tudományosság iránti sze-
retetét bizonyítja az 1793. augusztus 
hó 12-én Bécsben kelt végrendeletének 
következő pont ja : «Az egész ország és 
minden jó Hazafiak Kívánsága szerént a 
Hazánk Nyelvének kimívelésére erigá-
lanó Akadémiának vagy is Társaságnak, 
melynek Pesten a széke lenne, mentől 
elébb való fel állítására s fel segéllésére 
legálok tiz ezer forintot az az 10,000 irtot 
. . . Bibliothekámat s Nummothekámat 
vagyis a könyveimet és ritka Pénzeimet 
nem különben minden képeimet és 
Mappáimat az említett felállítandó Magyar 
Társaságnak legálom.» Hagyott lelencz-
házra 5000 frtot, «szülés-házra» szintén 
5000 irtot és az elszegényedett család-
belieknek a hátra lévő 8600 frtot hagyta. 
Mindezen hagyaték saját szerzeményéből, 
mely akkor 28,600 frt volt, került ki. 
Sokat betegeskedett. Utolsó nagy beteg-
ségéről Kazinczy így emlékezik meg 
Pantheonában (Nemzeti Könyvtár XXX VI. 
395.1.): «elunta vizikórság s hypochondria 
alkalmatlanságait s magát f^jbe lőtte 

Id . S z i n n y e i J . , Magyar írók. XII 5 
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Bécsben 1815. márcz. 29.» — Költemé-
nyeket írt a bécsi M. Hírmondóba, a 
M. Museumba (II. 1792. Egy fösvénynek 
koporsókövére) sat. — Munkái: 1. G.** 
nevezetű svédi Grófnénak rendes történeti 
egy juhászi játékkal egyetemben. Kiadta 
német nyelven Gellert K. F. Fordította 
Szláv. S. I. Pozsonyban és Kassán, 1778. 
— 2. Jelki Andrásnak egy született 
magyarnak történetei. A ki minek utánna 
sok szerencsétlen eseteken, raboskodáson 
és a vad emberek között életének külömb-
féle veszedelmein által ment volna, vég-
tére Bataviában nevezetes tisztségekre 
hágott. Magyarba foglalta . . . Győr, 1791. 
— 3. Sokféle. írá s egybe szedé . . . 
Győr és Bécs, 1791 — 1808. Tizenkét 
kötet, rézmetszetekkel. (I—VIII. Győr, 
1791—1801., IX—XII. Bécs, 1808. A 
X. kötet végén néhány újabb költeményét 
közli. Ism. a jenai Alig. Literatur Zeitung 
1803. 115. sz.) — 4. Az orras Ovidnak 
deákból fordított változásai. Győr, 1792. 
(Névtelenül. Ovidius életrajzával.) — 
5. Egy külföldön utazó magyarnak jó 
barátjához küldetett levelei. U. ott, 1793. 
— 6. Magyar Könyvesház, avagy a 
magyar könyveknek kinyomtatások ideje 
szerént való rövid említésök. U. ott, 1803. 
(Ism. Zeitschrift von und für Ungern 
1803. III., Annalen der Literatur u. Kunst 
1804. 74. sz., Alig. Literatur-Zeitung IV. 
160.) — 7. Toldalék a «magyar-deák 
Szókönyvhez» a mint végsőször jött ki 
1767-ben és 1801-ben . . . Bécs, 1808. 
(Ism. Alig. Literatur-Zeitung. Jena, 1808. 
369. 1. Annalen der Literatur. Wien 1810. 
IV. 229. 1.) — A Sándor-codex, a XVI. 
század első negyedéből, kis 4rét papiros-
codex. Leírója egy ismeretlen nevű 
nyulakszigeti (Margit-sziget) dömés apácza. 
Tartalma erkölcstani példák. Toldvtól 
kapta nevét Sándor István bibliographus 
emlékezetére. Az egyetemi könyvtár 
tulajdona. Toldy Ferencz az 50-es évek-
ben egy nagyobb codex szétszedett, öt 
kötetbe osztott és ötfélekép elkeresztelt; 

ennek egyik darabja a S.-codex. (Kiadta 
és röviden ismertette Volf György, 
Nyelvemléktár II. k.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1815. I . 29. Sz. 
Katona, História Critica XLI. 630. 1. — 
Alig. Literatur-Zeitung. Halle, 1815. II. 512.1. 
— Danielik, Magyar írók I i . 275. 1. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai X. "38. 1. — 
hgyyelö V . 297., V I . 77., X V . 289., X V I . 304. , 
XXÍ1. 66. sat. 1. — il. Nyelvőr 1886. (Sándor 
1. életben maradt szavai, 1892. S. új szavai.) 
— Petrik B i b l i o g r . — Zolnai Gyula, N y e l v -
emlékeink. Bpest, 1894. 39. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XIV'. 850. 1. — Kazinczy Ferencz 
Levelezése. VII—IX. — Id. Szinnyei József, Az 
első magyar bibliographus. Bpest, 1901. (Aka-
démiai székfoglaló. Értekezések XVII. 10.) 

Sándor István (lokódi). — Munkái: 
1. Nefelejts \irágocska, melyet Ábrahám-
falvi Ugrón Pál úrfinak sírhalmára köny-
nyeivel öntözve ültetett Kisasszony hava 
2-dik napján 1829-ben. Marosvásárhely, 
1829. Költ. — 2. Oratio. U. ott, 1831. 
— 3. Newton, vagy nagy ember képe, 
egy ér tekezésben. . . a kolozsvári unitá-
rius nemes kollégyom nagy auditóriumá-
ban, az 1826-dik év Bőjtmáshavának 17. 
el is mondott : L*** S** I* U. ott, 1831. 

Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 
kollégium könyvnyomdájának száz éves tör-
ténete. Maros vásárhely, 1887. 39 , 41. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Sándor István (jánosfalvi), nyugalm. 
unitárius lelkész, szül. 1804-ben Lókodon 
(Udvarhelym.), hol atyja S. Lőrincz lévita 
volt; előbb toroczkói, 1816-tól szent-
kereszturi tanuló volt ; innét a kolozsvári 
unitárius főgymnasiumba ment, hol tanu-
lását bevégezte. Papi pályára lépett 1827-
ben. Ez év tavaszán köszöntött be a szent-
ábrahámi ekklézsiába. Innét 1829-ben 
visszatért Kolozsvárra, hol ideiglenes 
minőségben a papi szolgálatra felvétetett. 
Egyházi tanácsos lett 1833-ban. Kolozs-
várró^lSSe. máj. a szováthi ekklézsiába 
rendeltetett. Nyugtalan természete tovább 
ragadta, már 1837. júl. 23. elrendeltetés 
következtében az árkosi ekklésiába is be-
köszöntött. És ezen elsőrendű ekklézsiá-
ban meg is nyughatott volna, de nem be-
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«sülte meg szerencsés helyzetét. Nőtlen 
életének daemona feldúlta itt is nyugalmát, 
megingatta papi állását, fél évig a szószék-
től is eltiltatott. 1841. máj. 2. püspöki 
rendeletre a h -karácsonfalvi ekklézsiába 
ment. Mint pap elismerésben részesült, 
tisztelték itt is. De tartós békére, állandó 
nyugalomra itt se talált. A szabadság-
harczot követő hallgatást parancsoló idő-
ben «elszólta magát», Heidte térparancs-
nokról kedvezőtlenül nyilatkozott, ezért 
bevádolták, 1849. szept. 17. Sz.-Udvar-
helyt elzáratott, honnét vizsgálati fogsá-
gának végén 1850. szept. 20. szabadult 
•ki. Fogsága ideje alatt a h.-karácsonfalvi 
papi állomás betöltetvén, oda nem mehe-
tett vissza, hanem a gyepesire nevezte-
tett ki. Nem volt zajosabb élete a gyepesi-
néi. Végre menni kényszerült innét is. 
-Cserélt a datki pap Hegyi Pállal, így ju-
tott papságának ez utolsó állomására 
1858-ban. De végre belefáradva folyto-
nos küzdéssel, zivatarral teljes papi hiva-
taloskodásába, 1867-ben jánosfalvi birto-
kára költözött; itt élte le életének halá-
láig terjedő korszakát. Mint egyházi 
•szónok korának jobbjai közé tartozott. 
Jegyzője volt a Sepsi-Miklósvár és Udvar-
hely egyházkörnyékeknek árkosi és kará-
csonfalvai papsága alatt. Papsága minden 
állomásán nevezetes építkezéseket, javí-
tásokat hajtatott végre. Legnagyobb, leg-
szebb érdeme pedig: a könyvszerzés, 
gyűjtés és egy szép könyvtár, mely egyet-
len a maga nercében a Székelyföldön ; 
könyvtáránál fogva (mely unikumok-
ban gazdag volt) levelezési viszonyban 
állott hazánk tudósaival: gróf Kemény 
József, Kovács István, Jakab Elek és 
több hírneves íróval, kiknek könyv-
tára példányaival szolgálni tudott s 
ebből nem csekély jövedelmet húzott. 
Folytonosan olvasott, jegyezgetett; olvas-
mányait, tapasztalatait leírta. Meghalt 
1879. decz. 29. Jánosfalván. — Hírlapi 
czikkeket írt a Tudományos Gyűjte-
ménybe, a Brassói Újságba, a Vasárnapi 

Újságba (1862. A templomok története, 
Azoknak a kik a könyvet megbecsülik, 
1863. A seprűs-, kalános czigányok és 
tolvaj-czigányok, Oltárok története), és a 
Politikai Közlönybe. — Kéziratban ma-
radtak : Székelyhoni utazás, Szentírás-
magyarázó apostol, Elegyes szószármaz-
tatás, Olympiai szent berek, Fejtegető 
Oedipus, Tudományos napló, Unitárius 
egyháztörténelem, Bibliai és közéleti tár-
gyak cz. munkák és naplójegyzetei. 

Keresztény Magvető 1880. 143. l a p . ( D a r k ó 
Sándor.) 

Sándor János, unitárius gymnasiumi 
igazgató-tanár, S. Ferencz és Sándor 
Anna űa, szül. 1841. decz. 26. Homoród-
Almáson (Udvarhelymegye); tanulását a 
h.-almási népiskolában 1848-ban kezdette 
s 1856-ban végezte. Egy évig nem járt 
ekkor iskolába, hanem szüleinek a szé-
kely gazdaságnál segédkezett. Egyetlen 
gyermeke lévén szüleinek, abban az idő-
ben nem akarták a gazdaság mellől elbo-
csátani. Azonban saját elhatározásából 
1857 tavaszán a sz.-keresztúri gymna-
siumba lépett s azt 1862-ben végezve, 
ez évi szept. 1. a kolozsvári unitárius 
főgymnasiumba ment át. 1865. jún. 28. 
érettségit tett s az 1865—ö8. iskolai évek-
ben theologiai tanulmányokkal foglalko-
zott. Ez utolsó iskolai évben éneket taní-
tott a kolozsvári gymnasiumban és segéd, 
kántori teendőket végzett az ekklézsiában. 
Mielőtt azonban a theologiát bevégezte 
volna, 1867. szept. 3. az E. K. Tanács 
kinevezte a sz.-keresztúri gymnasiumhoz 
köztanítónak s e minőségben volt 1870 
szept. l-ig. Ekkor a köztanitóságról le-
mondott s beállott Halier Józsefhez Sz.-
Keresztúron házi tanítónak Béla fiához. 
A tanári pályára készülve, 1871 őszén 
Svájczba a zürichi egyetemre ment, a II. 
félévre pedig a münchenire, hol főkép a 
természettudományokat, a mennyiség- és 
neveléstant tanulmányozta. 1872. szep-
tember 1-én az erdélyi unitárius főta-
nács a székely-keresztúri gymnasiumhoz 

5* 
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választotta meg rendes tanárnak, 1877. 
pedig igazgatónak, és e minőségben 
van ma is, egyszersmind tanítja a 
mennyiség- és természettant. 1875-ben a 
sz.-keresztúri m. kir. állami tanítóképző-
nél igazgató-tanácsos és 1876-tól a 
tanácsnak alelnöke. 1881 óta a székely-
egyleti első takarékpénztárfiók aligaz-
gatója. A székelykeresztúrköri önsegélyző 
népbanknál igazgató volt 1887—95-ig. 
Ekkor soknemű elfoglaltsága miatt lemon-
dott. — Czikkei a Keresztény Magvető-
ben (VI. 1871. Zürichi levél, VII. 1872. 
Népoktatási mozgalmak Svájczban, VIII. 
1873. Udvarhelyszéki tanító-egylet köz-
gyűléséről, A székelykereszturi unitarium 
gymnasium építtetésének történelmi rajza, 
IX. 1874. Szabó Sámuel életrajza, Beszéd 
Marosi Gergely sírjánál, X. 1875. A tár-
sadalmi és családi élet, XI. 1876. Miként 
kellene a középtanodai magántanítást 
szabályozni, hogy az eddiginél kedvezőbb 
eredményt mutathassunk fel ?, XII. 1877. 
A székelykereszturi unitárius középtanoda 
könyvtára, XIII. 1878. A téli vizsga 
középtanodáinknál, XV. 1880. A székely-
keresztúri tanoda tovább fejlesztésének 
kérdése, Észrevételek E. F. úr czikkére, 
XVI. 1881. Beszéd Szabó Samu sírköve 
felállítása alkalmával Gagyban 1881. 
jún. 19., XVIII. 1883. Muzsnai ifjabb 
Demeter János élete és alapítványa, 
XXI. 1886. A homoród-almási unitárius 
templom száz éves jubileuma, XXII. 1888. 
Emlékünnepélyi megnyitó-beszéd, Bezáró-
beszéd, Péteríí Sándor pap és egyházíró 
élete, XXIV. 1889. Tanári beiktató 
beszéd, XXVI. 1891. Kiss Mihály egyházi 
író és két hasonnevű előde, 1900. 
Homoródalmási Mihály János életirata); 
a M. Nyelvőrben (1873—78. Tájbeszéd és 
tájszók) ; az Üstökösben (1873—74. Köl-
temények); mint igazgató írta az iskolai 
tudósításokat, melyek 1877—79-ig a 
Keresztény Magvetőben, 1879—93. évek-
ről a kolozsvári unitárius főgymnasium-
ról kiadott Értesítőkkel egy füzetben, 

az 1894. évtől külön, önállólag jelentek 
meg. — Munkái: 1. A székelykeresztúri 
középtanoda felekezeti és nemzeti fontos-
sága. Kolozsvár, 1888. (Különny. a 
Keresztény Magvetőből.) — 2. Vissza-
tekintés a gymnasium történetére s 
egyszersmind száz éves fordulói záró-
beszéd. U. ott, 1894. (Különny. a Keresz-
tény Magvetőből.) — 3. A székely-
keresztúri unitárius gymnasium, törté-
nelme. Székely-Keresztúr, 1906. 

Sándor János, A s z é k e l y - k e r e s z t ú r i g y m -
nasium történelme. 136. 1. 

Sándor János (csikszentmihályi), volt 
főispán és országgyűlési képviselő, id. S. 
János nagybirtokos, kir. ítélőtáblai biró 
és nagyajtai Lázár Emilia fia, szül. 
1860. nov, 14, Marosvásárhelyt. A gym-
nasiumi tanulmányoknak szülővárosában 
való elvégzése és az érettséginek az ottani 
főgymnasiumban való letétele után előbb 
katonai pályára készült a bécsi katonai 
műszaki akadémián, majd szülei kíván-
ságára jogot végzett s államvizsgát tett 
a budapesti egyetemen ; később külföldi 
tanulmányútra kelt, különösen a gyakor-
lati közigazgatás megismerése czéljábóL 
Az önkéntesi évet a bpesti 2. sz. huszár-
ezrednél leszolgálván, tartalékos hadnagy 
lett. A közigazgatás szolgálatába 1882-ben 
lépett, mint közigazgatási gyakornok 
Maros-Tordamegyében; majd 1883-ban 
Torda-Aranyos vármegyében szolgabíró,, 
később ugyanitt főispáni titkár lett. 
1889-beu ugyancsak Torda-Aranyos-
megyében alispánnak választották meg. 
1891-ben Kis-Küküllő vármegye főispán-
jává neveztetett ki, mely minőségben 
1902. tavaszáig szolgált. Időközben előbb 
ideiglenes minőségben Maros-Tordamegye 
és Marosvásárhely város főispáni teendőit 
is teljesítette, majd 1901-ben véglegesen 
e törvényhatóságok főispánjává is kine-
veztetett. 12 éves főispáni működése 
idején törvényhatóságainak társadalmi, 
közgazdasági és kulturális életében mint 
vezető tényező nagy tevékenységet fejtett 
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ki. Széli Kálmán miniszterelnök mint 
belügyminiszter a belügyminisztériumban 
szervezett kodifikáló-osztály kültagjává 
nevezte ki, mely minőségben az összes 
közigazgatási reformok előkészítésében 
állandóan részt vett. Ugyancsak a Széli-
kormány idején a földmívelési minisz-
térium által fölállított székelyföldi ki-
rendeltség vezetésével is megbízatott. 
Az erdélyi róm. kath. status igazgató-
tanácsának tagja. 1903. nov. 14. a bel-
ügyminisztérium politikai államtitkárává 
neveztetett ki. 0 felsége tíz éves főispáni 
működésének betöltése alkalmával (1902.) 
a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 
Neje Tisza Anna, gróf Tisza István test-
vére. Az 1901—1905. országgyűlésen a 
nagyszöllősi kerületet képviselte. Az 1905. 
általános választások alkalmával úgy a 
nagyszöllősi, mint a marosvásárhelyi 
I. kerület képviselőjévé választotta. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Smrm-féle Országgyűlés i Almanach. Bpest , 
1905. 377. 1. 

Sándor József (szlavniczai báró), bir-
tokos, S. Mihály fia, a pesti kegyesrendiek 
gymnasiumában tanult. — Munkája: 
Selectae positiones universae philosophiae 
. . . publice disputandas proponit. Budae, 
1746. (Hozzá: Ransanus: Epitome rerum 
Hungaricarum. U. ott, 1746.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 35.1. 
és a m. n. múzeumi könyvtár pé ldányáról . 

Sándor József, Heves vármegye mér-
nöke. — Munkája : Zolikoffer, Az erkölcsi 
nevelésről. Által tette . . . Kassa, 1796. 

Kurir 1792. 44. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 

Sándor József (szentléleki), színházi 
titkár Kolozsvárt; 1865. máj. 3. színházi 
jegyzőnek, titkárnak és gazdának válasz-
tatott meg. A kolozsvári színház pénz-
ügyi zavarai miatt emlékirat szerkesz-
tésével bízta meg a választmány, melyet 
Groisz Gusztáv és Szász Béla társasá-
gában szerkesztett a belügyminiszterhez, 
hogy a kormány vegye át a színházat. 

A kolozsvári színház nyugdíjintézetének 
elnöke is volt. Meghalt 1889. márcz. 
12. Kolozsvárt 65 éves korában. — 
Czikkei a P. Hírlapban (1884. 224. sz. 
Hogy loptak a granicsárok cholerát, 239. 
Szabó káplár obsitjáról, töredék a szabad-
ságharczból.) — Az 50-es években mint 
hirlapszerkesztő működött. 

Ellenzék 1889. 62. Sz. — P. Napló 1889. 72. 
SZ. — Nemzet 1889. 72. SZ. — Ferenczi Zoltán, 
A kolozsvári sz ínészet és sz ínház története . 
Kolozsvár , 1897. ég gyász je lentés . 

Sándor József (kénosi), kir. közjegyző 
Déván, törvényhatósági bizottsági tag, 
szül. 1843. ; a hunyadmegyei unitárius 
egyházközség első gondnoka és egyház-
tanácsos volt. Meghalt 1898. aug. 15. 
Déván, 55. évében. — Munkái: 1. Erdély 
Magyarország kiegészítő része. Pest, 1865. 
(Különny. a f Budapesti Szemléből.) — 
2. Okmánytár Erdély legújabb jogtörté-
netéhez. 1848—1865. Kolozsvár, 1865. 
(Függelékül az előbbi munkához.) 

Budapesti Hirlap 1898. 229. s z . — Keresztény 
Magvető 1898. 233., 235. 1. — A m . n. múzeumi 
k ö n y v t á r példányairól és gyászje lentés . 

Sándor József, országgyűlési képviselő, 
szül. 1853. nov. 27. Bukarestben, hova 
szülei a szabadságharcz után menekül-
tek ; atyja S. Dénes háromszékmegyei szé-
kely, Bem alatt harczolt, anyja Keresztes 
Erzsébet alföldi jászkún származású volt. 
Elemi oktatását a bukaresti magyar telep 
ref. iskolájában nyerte, a gymnasiumi 
osztályokat a nagyenyedi Bethlen-főisko-
lában 1874-ben befejezvén, a budapesti 
és kolozsvári egyetemeken teljes orvosi 
tanfolyamot végzett. Jellemző, hogy a 
kolozsvári egyetem bölcseleti kara Des-
cartes Discours de la methode. . . munkájá-
nak ismertetését tűzvén ki pályakérdésül, 
a díjat ő, az orvosnövendék nyerte el. 
Hírlapírói pályája Kolozsvárt kezdődött, 
hol mint egyetemi hallgató segédszer-
kesztője lett a Kolozsvári Közlönynek. 
E minőségben kezdte meg a magyar 
sajtóban legelőször az oláh kérdés tag-
lalását. Szerkesztője volt a kolozsvári 
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Protestáns Közlönynek 188í. szept. 28-tól 
decz. 28-ig. Mint hírlapíró működött 
azután is, kiválólag a nemzeti kérdések-
kel foglalkozott, e nemben úgy a fővárosi, 
mint, az erdélyi lapokba sok czikket, írt. 
A 80-as években az erdélyrészi magyar 
közművelődési egyesület érdekében fejtett 
ki széles arányú hírlapi munkásságot 
s alapította az Ifjú Erdély cz. szaklapot. 
Tulajdonképpeni életczélja azonban akkor 
kezd valósulni, midőn 1884. decz. 27. 
sok előleges czikkezés eredményeképpen 
az erdélyi E. M. K. E. (Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület) alapítására 
czélzó első értekezlet a kolozsvári város-
házán összejött. Ettől kezdve az 
élete az E. M. K. E.-nek van szentelve 
mind e mai napig, mely egyesületnek 
örökös főtitkára és tiszteletbeli alelnöke ; 
az egyesület rövid időn hazánk leghatal-
masabb és leggazdagabb egyesületévé 
fejlődött. 1890-ben az E. M. K. E. Sándor 
Józsefet küldötte ki egy felvidéki tanul-
mányútra, melynek eredményeit, vala-
mint az alapszabályokat is egy nagyobb 
munkában kidolgozta, azután 1891. máj. 
12. létrejött a már virágzó E. K. E. 
(Erdélyrészi Kárpát-Egyesület), mely 
hálából dísztagjává és első alelnökévé 
választotta. Ezzel kapcsolatos az erdélyi 
részek első Baedecker-szerű leírásának, 
az E. M. K. E. Uti kalauz-ának létre-
jövetele is ; a munkát ő osztotta föl és 
a szerkesztőség munkáit is ő vezette. 
Az orosz és török háború alatt tanul-
mányokat tett a Balkánon és etnographiai 
tanulmányok czéljából beutazta Romániát 
és Bukovinát. Rendezett több iparkiállí-
tást. A romániai ref. missiói egyház-
megye főgondnoka és mint ilyen az erdélyi 
ref. egyházkerületi közgyűlésnek rendes 
tagja. Mint Kolozsvár sz. kir. város 
törvényhatósági bizottságának tagja meg-
alapította az ú. n. városi pártot, mely 
nagy sikert ért el a város ügyei rende-
zése körül. Az ezredéves kiállítás alatt 
egy közös közművelődési kiállításra és 

közművelődési congressusra szervezte 
az ország összes magyar közművelődési 
egyesületeit. Az erdélyrészi háziipar- és 
iparfejlesztő egyesületnek volt titkára, 
jelenleg az erdélyi iparpártoló szövetség 
elnöke. 1896-ban első ízben választatott 
meg országgyűlési képviselőnek Kovász-
nán (Háromszékm.), a mely kerületet 
1906-ig képviselte. — Czikkeinek száma 
a hírlapokban és folyóiratokba pár ezerre 
megy; többek közt az Etnographiában 
(1902. A mult századbeli boszorkánv-
pörökhöz); a Vasárnapi Újságban (1904. 
Körösi Csoma Sándor emlékezete); a 
Fáklyában (1905. GrófKuun Géza és az 
Emke). — Munkái: 1. Kossuth Lajos 
történelmi küldetése. Kolozsvár, 1892. — 
2. Visszapillantás az E. M. K. E. alaku-
lása és fejlődése történetére. U. ott, 1895-
— 3. A magyar közművelődési egyesü-
letek . . . congressusának Naplója. Kap-
csolatban az «Ezredéves közművelődési 
kiállítás» történetének föltüntetésével. U. 
ott, 1897. — 4. Horváth Gyula E. M. K. E. 
működése. Az E. M. K.E. igazgató-választ-
mánya megbízásából az egyesület 1898. 
nov. 20. kolozsvári közgyűlésére. U. ott r 

1898. — 5. Emlékezés Kovács Ferencz 
apátra. U. ott, 1899. — 6. Valótlanságok. 
Hamis politikai és társadalmi jelszavak 
idézete és bírálata. Irta és felolvasta 
Vajda-Hunyadon 1899. nov. 18. az ottani 
óvóegyesület javára. U. ott, 1899. — 
Szerkeszti az E. M. K. E. hivatalos havi 
Értesítőjét 1894. jan. 20. óta és kiadja 
az E. M. K. E. Jelentéseit. — Álneve és-
jegye: Hirám és (S.) (a Kolozsvári 
Közlönyben, melynek állandó belmunka-
társa volt a 80-as években). 

Erdély 1894. 9. , 10. sz . a r c z k . — Buda-
pesti Hirlap 1894. 327. SZ. — Vasárnapi Újság 
1895. 24. sz . a r c z k . — V. Könyvésiet 1892. , 
1895. — Pallas Nagy l.exikona X I V . 850. 1. 
— Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
B p e s t , 1901. 353. 1. 

Sándor Kálmán (csikszentmihályi), 
birtokos, szül. 1854. febr. 3. Maros-
vásárhelyt székely szülőktől. 1876-ban 
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Marosvásárhelyt a magyar nemzeti ál-
landó színház emelését indítványozta és 
több tánczvigalmat rendezett e színház 
alapjára ; ezért és a m. színészet emelése 
körül kifejtett buzgóságáért Sztupa Andor 
színtársulata 1882. szept. 28. dísztagjának 
választotta. Deák Ferencz temetésén 1876. 
febr. mint az egyetemi kör küldötte 
koszorút tett a «haza bölcse» ravatalára. 
A marosvásárhelyi jótékony nő-egylet 
és székely árvaleányház estélyein fel-
olvasásokat tartott s e felolvasásokat 
külön füzetekben jótékony czélokra ki-
adta, melyek 3—4 kiadást is értek. 
1877—79-ben Marosvásárhelyt kir. táblai 
tiszteletbeli fogalmazó volt. 1882-ben 
Csikmegyében a könyvnyomdát és a 
Székelyföld cz. hirlapot kezdeményezte 
s a csikszentmihályi község iskolájának 
kiosztás végett több ízben történelmi 
magyar munkákat ajándékozott. 1883. 
máj. 15. a gróf Zichy Jenő tiszteletére 
és a bukovinai székelyek fogadtatásánál 
rendezett fáklyásmenetnél beszédet tar-
tott. A marosvásárhelyi báró Kemény 
Zsigmond-társaságnak volt tagja s az 
erdélyi róm. kath. irodalmi egylet mű-
ködő tagja. A marosvásárhelyi casinónak, 
székely - egyletnek, korcsolya - egyletnek 
titkára s több társadalmi és jótékony-
czélú egyletnek választmányi tagja. — 
Czikkei a Hazánk és Külföldben (1870. 
39. sz. Egy újévi reggel); az Ország-
Világban (1871. 15. sz. A húsvéti Nep-
tunus) ; a Magyarország és a Nagyvilág-
ban (1872. A mezőségi oláhok élete); 
a Fővárosi Lapokban (1872. 195. sz. 
A mehádiai fürdőből, 1880. 166. Rade-
gundból, 1881. 177. A tortúrák fürdő-
jéből) ; a Hermanstädter Zeitungban 
(1873. 257. sz. A székely nép élete; 
ném. ford.); a Vasárnapi Újságban (1874. 
22., 23. sz. Az erdélyi román népmondák); 
a Pesti Naplóban (1875.116. sz. A hazafias 
szellemben való nevelés érdekében, 
1883. 212. sz. A fenyvesek hazájaból : 
Borszék); a Keletben (1876. 32. sz. 

beszéde); a Hölgyek Lapjában (1880. 
26. sz. A radegundi fürdői csendélet); 
a M. Polgárban (1880. 227. és 1881. 
161. sz. A radegundi fürdőből); a Hon-
ban (1881. 214. sz. A radegundi fürdő-
ből) stb. — Munkái: 1. A nőkről a 
nőknek. Marosvásárhely, 1877. (2. kiadás 
1878., 3. kiadás 1879., 4. kiadás 1880., 
5. kiadás Előszóval és függelékkel 1903. 
U. ott.) — 2. A tiszteletbeli államhivatal-
nok. U. ott, 1879. (Ism. Maros-Vidék 
1879. 6., 7. sz. mind a két munkáról.) 
— 3. Hulló levelek. Bpest, 1905. (Ism. 
Vasárnapi Újság 27. sz.) — Álnevei és 
jegyei: Argus, Székelyfy, Szentmihályi, 
Székely góbé,**,, és (Nemzet, P. Napló, 
Budapesti Hirlap, Pesti Hirlap, Kelet, 
mint belmunkatárs, M. Polgár, Erdélyi 
Hiradó, Erdélyi Értesítő, Maros-Vidék, 
mint helyettes-szerkesztő, Székely Nem-
zet, Székelyföld, Hölgyek Lapja és Családi 
Kör cz. lapokban). — Arczképe: kő-
nyomat a Hölgyek Lapja munkatársai 
1880. cz. műlapon. 

M. Könyvészet 1903. és önéletrajzi adatok. 

Sándor Károly (szlavniczai és lukai), 
bölcseleti és theologiai doktor, a nagy-
szombati egyetem hallgatója. — Mun-
kája : Divus Ignatius de Loyola Ungariae 
litteratae praestes, dictione oratoria 
celebratus . . . in universitate Tyrna-
viensi . . . deferente Ladislao Répszeli, 
e S. J. oratore. Tyrnaviae, 1747. 

Petrik Bibliogr. 

Sándor Lajos, kir. mérnök a m. kir. 
kereskedelemügyi ministerium hajózási 
csatornák tervezési kirendeltsége ügy-
osztályában. — Munkája : Az «Elba-
Trave» hajózható csatorna és a «Hotop» 
rendszerű kamara-zsilip. Bpest, 1900. 
(Különny. a Hajózásból.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sándor László, alispán Marostorda 
vármegyében. — Munkája: Jelentése 
Marostorda vármegye 1882., 1891., 1892. 
és 1893. évi állapotáról. Marosvásár-
hely, 1892—94. Négy füzet. 
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Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e é s a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 

Sándor Miklós, megyei tiszti] főügyész, 
szül. 1840-ben Aranyoson (Komáromm.), 
hol atyja S. József földbirtokos volt ; 
középiskoláit Komáromban és, Pápán 
(1858—62.) végezte, majd a pesti egye-
tem joghallgatója volt ; letevén Buda-
pesten az ügyvédi vizsgát, mint esküdt szol-
gált Komárom vármegyénél, majd Szabó 
Gábor ügyvédnél volt joggyakorlaton; 
1870-ben aljegyzőnek választották, mely 
hivataláról néhány év múlva lemondott 
és ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1884-ben 
vármegyei ügyészszé lett megválasztva 
s e minőségben szolgált halálaig. A komá-
romi torna- és tűzoltó-egylet megala-
pításában nagy része vol t ; utóbbi 
egylet megválasztotta főparancsnokának. 
A dalárdának is sok évig elnöke volt és 
a 80-as években műkedvelő előadásokat 
rendezett. 1901. nov. 22. öngyilkos lett 
Komáromban. — Munkája: Az élet 
versekben. Költemények. Komárom, 1901. 
Szerző fényny. arczk. — Kéziratban: A 
hegedű története cz. nagyobb munkát 
hagyott hátra, rajzokkal. 

Komáromi Lapok 1901. 47. SZ. — A m . n . 
múzeumi könyvtár példányából és gyász-
jelentés. 

Sándor Móricz (szlavniczai gróf) cs. 
kir. kamarás, Bajna, Bia és Both ura-
dalmak örökös ura, gróf S. Vincze és 
gróf Szapáry Mária Anna fia, szül. 1805. 
máj. 23. Magyarországon ; mint vakmerő 
lovas, uszó és vadász tette nevét híressé. 
1835. febr. 5. nőül vette Metternich 
Kelemen herczeg állam kanczellár leányát, 
Leontinát; azután fölváltva Bécsben, Ba-
denben és bajnai birtokán lakott. Nem-
csak lovaglásaiért volt híres, hanem 
jobbágyai iránt való jószívűségeért i s ; 
jószágain templomokat és iskolákat épít-
tetett. A lótenyésztést is előmozdította s 
ménese mintaszerű volt. A Szász-Weimar 
herczegi fehér sólyom-rend középkeresztes 
vitéze. Több évig mint őrült élt Bécsben. 

Meghalt 1878. febr. 23. Bécsben és vele 
a Sándor grófi család férfiágban kihalt. 
— Munkái: 1. Hazai vadászatok és 
sport Magyarországon. írták Andrássy 
Manó gróf, Orczy Béla báró, Podma-
niczky Frigyes báró, Sándor Mór gróf, 
Szalbek György, Wenckheim Béla báró és 
Festetits Béla gróf. 25 színezett képpel. 
Pest, 1857. — 2. Les chasses et le sport 
en Hongrie, Ouvrage redigé par les 
Mrs. les comtes Emm. Andrássy, Mor. 
Sándor, Béla Festetits, Edm. Zichy et 
les barons Béla Orczy, Fred. Podma-
niczky, Béla Wenckheim et Georg. Szalbek. 
Album de luxe in folio enrichi de 25 
magnifiques tableaus coloriés. Pest, 1858. 
— Prestel állatfestő S. lovaglásairól 
300-nál több képet rajzolt és ezekből 
albumot is szerkesztett és adott k i : 
Sándor Album, Reit-, Fahr- und Jagd-
ereignisse. Gemalt und photographirt. 
Mainz, 1858. cz., három kötetben, mind-
egyik 50 photographiával. 

Gemeinnützige Blätter 1837. 42. SZ. — Frey-
schütz. Hamburg , 1837. 343. 1. (Merkwürdige 
W e t t e n ) . — Meu-Wien 1856. 36. sz . arczk . — 
Illustrirte Zeitung. L e i p z i g , 1858. 784. Sz. 
(Jagd und Sport in Ungarn.) — Vasárnapi 
Újság 1858. 13. SZ., 1865. 7. SZ., 1866. 5. SZ., 
1876. 28. SZ. — Fremden-Blatt, W i e n , 1864. 
145. SZ. — Ungarische Nachrichten 1864. 99. SZ. 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai X. 
35., 39. 1. — Wurzbach. Biogr. L e x i k o n 
X X V I I . 185. 1. — Magyarország és a Nagy-
világ 1868. 35. sz . , 1878. 10. sz . arezk . — 
Reform 1872. 316. — Fővárosi Lapok 1877. 260. 
s z . — Képes Hetilap 1878. 11. s z . K é t k é p p e l . 
— Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 849. 1. és gyászjelentés. 

Sándor Mózes, tanfelügyelő és kir. 
tanácsos, szül. 1839. jún. 27. Nagy-
Kedében (Udvarhelym.); 1874-ben a 
székelykeresztúri unitárius gymnasiumba 
lépett s 1856-ban a kolozsvári főgym-
nasiumba ment át, hol 1859-ben érett-
ségi vizsgát tett. 1859—61-ig theologiát 
hallgatott. 1891. őszén Göttingába ment 
és az első félévet, ott töltötte az egyetemen, 
philosophiai és theologiai tudományokat 
hallgatva. 1862 tavaszán két hónapot 
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Londonban töltött, honnét a második 
félévre Heidelbergbe ment, hol számtani 
és theologiai tanulmányokkal foglalkozott. 
1862. őszén az E. Főtanács a keresztúri 
gymnasiumhoz nevezte ki a német 
nyelv és mennyiségtan tanárának ideig-
lenes minőségben. 1863 őszén véglege-
sítetvén, ott szolgált 1869. június végéig, 
honnét az akkori «Csik-, Udvarhely-, 
Háromszék tankerület» másodtanfelügye-
lőjévé neveztetett ki s ezen minőségben 
szolgált 1876. júl. 26-ig. Ekkor Udvar-
helymegye tanfelügyelője lelt. A keresz-
túri gymnasium építésénél 1867—69-ig 
az egyik főmozgató, fáradozó volt, vala-
mint a Jakab Elek-féle könyvtár meg-
vásárlásánál is 1876-ban. 1882-ben kir. 
tanácsosi czímet nyert. — A Channing 
művei fordításában ő is részt vett és 
angolból ford. A halhatatlanság (Chan-
ning Ellery Vilmos válogatott művei, 
Kolozsvár, 1870—74. 152—167. 1.) és 
A vasárnapi iskola (u. ott, 163—187. 1.) 
cz. részeket. 

A székelykeresztúri unitárius gymnasium tör-
ténete. Székely-Keresztúr, 1896. 133. 1. 

Sándor Pál, tőzsdetanácsos és ország-
gyűlési képviselő, szül. 1860-ban Hód-
mezővásárhelyen. Tanulmányait Drezdá-
ban a szabadkőmívesek intézetében, ké-
sőbb Budapesten a Röser-féle intézetben 
végezte, érettségi vizsgálatot a kereske-
delmi akadémián tett. Huszárhadnagy sz. 
k. v. a 4. sz. honvédhuszárezredben. 
Tőzsdetanácsos, a székesfőváros törvény-
hatósági bizottságnak, a budapesti keres-
kedelmi és iparkamarának, az országos 
tarifa-bizottságnak, a statisztikai érték-
megállapító bizottságnak tagja. Az egyesült 
lipótvárosi polgári kör elnöke. 1904-ben 
ő alapította meg az országos magyar 
kereskedelmi egyesülést, melynek elnöke. 
Már az 1896. választások alkalmával is 
föllépett a főváros V. kerületében, de 
akkor kisebbségben maradt Mezei Mórral 
szemben, míg 1901-ben és 1905-ben meg-
választották. 1906-ban küzdelmes válasz-

tás után nyerte el a kerület mandátumát 
pártonkívüli programmal. Időközben 
Schlesinger családi nevét Sándorra vál-
toztatta. — Munkái: 1. A gabona-elö-
vételek. Egy kereskedő véleménye. Bpest, 
1899. — 2. Programmbeszéde. Elmondotta 
1901. szept. 24. U. ott. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm-féle Országgyűlés i Almanach. Bpest, 
1906. 312. 1. és a m. nemz. múzeumi könyvtár 
példányairól, 

Sándor Viktor. — Munkája: Védbeszéd. 
Tartotta a lugosi esküdtbíróság előtt 1903. 
szándékos emberöléssel vádolt Janku 
Juon bűnügyében. Lúgos. 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól . 

Sándor Zsigmond, kolozsvári jogász-
korában 1796-ban írta A csíki székely 
Krónikát (nyomtatásban 1818-ban jelent 
meg, mint Székely Mihály: A nemes 
székely nemzet konstituciói cz. munká-
jának függeléke), hogy bizonyíthasson egy 
pörben, a melyet a Sándor-család az 
Apor-család ellen folytatott. Nem a tudo-
mány megtévesztése, hanem a haszon-
lesés adott okot a hamisításra. Aranka 
versekbe osztva magyarra fordította s 
jegyzetekkel látta el a krónikát, de kiadni 
nem merte. Batthyány Ignácz gróf, Katona 
István és Benkő József ellenezték annak 
kiadását. A mint a krónika igen hibás 
kiadásban megjelent, Sombori József 
tanulmányt írt a székely nemzet áldozó 
poharáról. Kállay Ferencz és nagyajtai 
Kovács István elfogadták hiteles kútfőnek. 
Kemény József gróf, a kinek lelkiismeretét 
szintén terhelte néhány oklevél-hamisítás, 
silány koholmánynak tartotta. Szabó Ká-
roly, bár több tévedést és hibát vett észre 
a krónikában, egészben véve hiteles kút-
főnek tartotta. Balássy Ferencz pedig 
egészen annak az alapján írta meg: A 
rabonbánok áldozatai és a székelyek 
nemzeti gyűlései cz. tanulmányát. Dózsa 
Dániel a Csiki Krónika alapján írta Zan-
dirhám cz. eposzát. Kerékgyártó Árpád 
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és Horváth Mihály is használták forrásul. 
Ellenben silány koholmánynak vallotta 
Bartal György és Szalay László. Nincs 
miért feszegetnünk a Csiki székely krónika 
tartalmát. Nagy jogi furfangossággal, de 
igen kevés históriai tudással készített 
falzum. Szádeczky kimutatta, hogy ki, 
mikor, mi okból gyártotta. A históriának 
nincs többé köze a Csiki székely króniká-
hoz. Szerzője S. Zs. további életfolyamá-
ból csak annyit tudunk a hagyomány 
nyomán, hogy összeférhetetlenül rossz 
természete miatt megszökött falujából, 
hogy nem házasodott meg soha s hogy 
szökése után nyoma veszett. 

Szádeczky Lajos, A csiki székely krónika. 
1906. — Budapesti Hirlap 1906. 54. SZ. 

Sándorfi Ede, róm. kath. lelkész, szül. 
1869. ápr. 5. Bossáczon (Trencsénm.); 
tanulmányait Nagyszombatban végezte ; 
1892. jún. 27. miséspappá szentelték. 
Segédlelkész volt Pobedimben (Nyitram.); 
jelenleg Budapesten hittanár és a mun-
kások körének elnöke. — Elbeszélése a 
Szépirodalmi Kertben (1889. 11., 12. sz. 
Két év előtti szünidőm emléke). — Munkái: 
1. Vybrané spisy humoristické Zaoska. 
Bpest, 1902. (Válogatott humoreszkek. 
Ism. Slov. Pohlady 327. 1.) — 2. Slovo 
ku kresťanským robotníkom. U. ott, 1904. 
(Szózat a keresztény munkásokhoz.) — 
Szerkeszti és kiadja a Posol svätého 
Antona (Szent Antal követe) cz. havi 
folyóiratot 1903. jan. 1. óta (Cservienka 
Andrással együtt). 

Schematismus Cleri dioec. Strigoniensis 1893. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sándorffi József orvosdoktor, megyei 
főorvos, szül. 1767. ápr. 20. Hegyköz-
Újlakon (Biharm.), hol atyja S. Péter ref. 
lelkész volt, ki fiát előbb Váradra, majd 
Debreczenbe vitte taníttatni. Midőn a 
gymnasiumot és bölcseletet bevégezte, 
orvosi pályára határozta el magát. Az 
orvosi tudományok elsajátítása végett 
Bécsbe ment, hol tanulmányai mellett 
minden alkalmat fölhasznált, hogy a 

magyar nyelvnek ezen ujraébredése kor-
szakában megismerkedjék azokkal a Bécs-
ben élő magyar írókkal, kik a XVIII. 
század utolsó tizedében legtöbbet tettek 
a magyar irodalom felvirágzására; ő 
maga is verseket írt az ottani magyar 
hírlapokba, a magyar nemzeti nyelvet, 
öltözetet, hazafiságot magasztalva s min-
den sorában a hazafiságot dicsőítve. 
Orvosi oklevele elnyerése után Bécsben 
volt gyakorló orvos. 1798-ban a jenai 
mineralogiai társaság tagjának válasz-
totta. 1802-ben az Orvosi és Gazdasági 
Tudósítások czímű folyóiratra hirdetett 
előfizetést, melyből 1803 elején már 
néhány ív meg is jelent. Azonban 1804. 
jún. Biharmegyében rendes megyei orvos-
nak kinevezték 600 frt évi fizetéssel és 
ekkor Nagyváradra költözött. 1805-ben 
Biharrnegye rendei táblabíróvá válasz-
tották. Ekkor írta S. gróf Bhédey instal-
lácziójára A bakter cz. költeményét, mely 
arról nevezetes, hogy mindazon versek 
között, melyeket valaha poéták írtak, ez 
volt a legfényesebben, ugyanis 10,000 írttal 
jutalmazva. (Kivonatát K. Nagy Sándor 
közli.) S. igen népszerű ember volt, nem-
csak gyógyítani hordták szerteszét a 
megyében, hanem boldog volt az a szüle, 
a ki megnyerhette gyermekének kereszt-
apjául és S. ritkán utasította vissza az 
ilyen «megtiszteltetést». Nemes jellemét 
bizonyítja azon tette, hogy midőn őt a 
sors magasra emelte, gondoskodott arról, 
hogy a papok árvái és özvegyei némi 
segélyhez juthassanak szomorú sorsuk-
ban; e czélból fölállította a «Pap-özvegy 
és gyámintézetet», alapul adván erre a 
bihari ref. egyházmegyének 260 rhénes 
forintot. A ki ily sokat tett a társadalom-
ért, a ki így rajongott a nemzetiségért, 
az nem maradhatott közönyös a magyar 
színészet iránt, mely akkor leghatalma-
sabb eszköz volt a művelődés és magyar 
nyelv terjesztésére. Mindjárt pályája kez-
detén kimutatta rokonszenvét a színészet 
iránt, az 1813. évtől kezdve egész halá-
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Iáig hivatalán és orvosi gyakorlatain 
kívül egészen annak szentelte életét. 
Gulácsi Antaltól, ki ekkor a színész tár-
saságot vezette, átvette a szintársaságot 
összes felszereléseivel; az 1814. febr. 1. 
kötött szerződés szerint S. 1280 rh. frtot 
fizetett a jogért és felszerelésért; az egész 
könyvtárban 80 kötetet, vagyis 300 szín-
darabot talált; megszerezte gróf Wald-
stein Emanueltől, a gróf Károlyi árvák 
teljhatalmazottjától, azon theátromi készü-
leteket is, melyeket a gróf már előbb 
Debreczennek átengedett volt. 1818. okt. 
23. megvette S. gróf Rhédey Lajostól a 
nagypiaczi házát és ettől kezdve ott tar-
tattak a színi előadások. S. a szinész-
társaságot fölváltva Debreczenben is ját-
szatta, mégis sokat kellett küzdenie a 
mostoha viszonyokkal, úgy hogy midőn 
1821-ig a színtársaság javára már 32,659 
írt 53 krt adogatott ki és több mint 
88,000 frt értékű vagyonát a közjóra 
áldozta, zilált anyagi viszonyok közé jutott, 
de máskülönben el is betegesedett. 1824. 
júl. a színügy vezetését a híres Beöthy 
Ödönnek kínálta 2500 frtért az összes 
fölszereléssel együtt; de Beöthy Ödön 
nem fogadta el. S. még azon év nov. 30. 
meghalt Nagyváradon. (Sírkő-feliratát K. 
Nagy Sándor közli.) — Költeményei a 
M. Kurírban (1798. 29. sz. A magyar 
Minerva kesergése gróf Teleki Domokos 
halálára, czikke 1801. II. 30., 34. sz. A 
himlő veszedelméről) jelentek meg; írt 
még verseket a M. Hírmondóba (melynek 
szerkesztésében is résztvett) és az Uj Bécsi 
M. Múzsába i s ; ilyenek: Gróf Teleki 
Sámuelné, szül. iktóri Bethlen Susárma 
halálára, Héczei Gáborhoz és az Ujj esz-
tendei ajándék ; egy verse a Hebeben is 
megjelent (1S26). — Munkái: 1. Eleven 
lefestése a magyar nemzetnek. Bécs, 1794. 
(Költemény. Újesztendei ajándék cz. ú j ra 
lenyomatott Marosvásárhelyt 1794.) — 2. 
Poétái botanika. Nevezetessen a poéták 
elmés költeményjeikbe bécsúszott neveik, 
melyeket, két nemes Linné szerént külön-

böző házakban lakni szokott pálma-fák-
nak, e folyó esztendőbenn, September 
14dik napjánn lett szerentsés egybe-kelés-
sekenn vett örömébenn szedett ezen ver-
sekbe. Bécs, 1795. — Levelei Nagy István 
ref. paphoz. Nagyvárad, 1807. okt. 29. (K. 
Nagy Sándor, A váradi színészet 27. 1.) 
— Arczképe: olajfestés 18ü4. nov. 21. 
a mint halála előtt 9 nappal receptet ír 
más beteg számára (Grósz Albert orvos 
birtokában). — Nevét Sándorffynak is 
írják. 

•U. Hírmondó 1798. I I . 12. s z . — »I. Kurír I I . 
1802. I. 32. sz. , 1803. I. 13. sz. , 1824. II. 51. sz. 
— Annalen der Literatur . W i e n , 1804. In te l -
l i g e n z b l a t t 21. SZ. — Allgemeine Literatur-
Zeitung 1804. 155. sz . ( In te l l i genzb la t t ) . — 
Katona, H i s tór ia Cri t ica XL. 586. 1. — Hazai 
és Külf. Tudósítások 1824. I I . 49. s z . — Danielik, 
M. í r ó k II. 275. 1. — Delejtü 1859. 94. s z . 
(Csokonai l eve le S.-hoz 1804. január 3.) — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1884. 
2. sz . a r c z k . — Szabadság 1884. 34. SZ. (Szob-
rot S . -nak) . — K. Nagy Sándor, A v á r a d i sz í -
nészet története 1799—1884. Nagyvárad , 1884. 
— Naményi Lajos, A váradi s z í n é s z e t tör té -
nete . N a g y v á r a d , 189S. — Kazinczy Ferencz 
Leve lezése III., V. k. 

Sándorli Lajos, színész és színlaposztó. 
— Munkája : Színházi búcsúemlék. Emlék-
sorokkal Prielle Cornéliához. Miskolcz, 
1880. febr. sz. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 37. SZ. 

Sándorffy Nándor, bölcseleti és theolo-
giai doktor, főgymn. hittanár, erdély-
egyházmegyei áldozópap, szül. 1859.máj.6. 
Debreczenben (Biharm.), 1893-ban nyert 
tanari oklevelet. A bölcselet és dogmatika 
tanára volt a gyulafehérvári püspöki 
lyceumban. Jelenleg főgymnasiumi vallás-
tanár Fiúméban. — Czikkei a Közmű-
velődésben (1890. 31., 32., 34. sz. A 
szépművészetek); a Magyarország vár-
megyéi és városai: Fiume cz. mono-
graphiában (1897. A kath. egyház Fiúmé-
ban) ; írt a Gyulafehérvári Hetilapba, a 
M. Sionba és Bölcseleti folyóiratba. — 
Munkái: 1. Gondolkodástan. Gyula-
fehérvár, 1887. — 2. Istentan. U. ott, 
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1889. — 3. Az állatvilág csodái, az ész 
és ösztön a hit világításában. Bpest, 
1903. (Különnyomat a Hitvédelmi Folyó-
iratból.) — 4. Lénytan. (Ontologia.). . . 
— 5. Szellemtan. (Pneumatologia.) Mind 
a kettő hectographia. 

V. Könyvészet 1887., 1903. — M. Sión 1890. 
641. 1. — Vajda Emil N é v k ö n y v e 94. 1. 

Sándorfi Nándor, róm. kath. plébános, 
S. Ede írónak testvérbátyja, szül. 1863. 
márcz. 9. Bossáczon (Trencsénm.), hol 
atyja S. János kántortanító volt; a gym-
nasium négy alsó osztályát Trencsén-
ben végezte, s midőn atyja Lopassóra 
(Nyitram.) költözött, Nagyszombatban 
folytatta tanulmányait s mint V. osztály-
beli gymnasista Simor János hg. primás 
által az esztergomi főmegye levitái közé 
vétetett fel. A hittudományi tanfolyamot 
Esztergomban végezte s ezt megelőzőleg 
az érettségi vizsgálatot is u. ott letette. 
A magyar egyház-irodalmi iskola 1885-
ben mint III. éves theologust megválasz-
totta elnökének. 1886. máj. 30. pappá 
szentelték; előbb Stomfára, utóbb Szo-
molányba küldetett ki segédlelkésznek. 
1890. okt. 1-től helyettes, 1891. jún. óta 
rendes plébános Lopasson. — Czikkei az 
Egyházművészeti Lapokban (1884. A hallu-
ziczi román templom, 3 rajzzal, Pőstyén 
műemlékeihez, Adalékok a halluziczi 
román templom történetéhez, 1885. A 
magyarbródi domonkos-kolostor, Tren-
csén város műemlékei, 1886. A ragyóczi 
XV. századbeli templom); a Vágvölgyi 
Lapban (1885. A trencséni nyomdák tör-
ténete 1636—1663, több közlés); a Tájé-
kozóban (1886. A növendékpapok önkép-
zésének szükségessége); a Kath. Hetilap-
ban (1886. Egy irtózatos jövendölés, 
szabad ford.); a M. Államban (1886. aug. 
25. A mászti templom- és iskolaszentelés, 
szept. 18. Budavár visszavételének emlé-
kezete, 1888. júl. 23. könyvism., decz. 17. 
A falusi ifjúság és a dinom-dánom, 1889. 
febr. 11. Egy derék főszolgabíró, máj. 20. 
A szomolányi templom, júl. 7. Bikszádi 

tűz, nov. 26. Misszió, decz. 29. könyvism., 
1890. márcz. 16. Régi anyakönyvi fel-
jegyzések) ; a Pozsonyvidéki Lapokban 
(1886. szept. 5. Nemzeti 200-dos ünnep, 
szept. 19. Stomfai tűzvész, 1890. 25. sz. 
Nagymányai Koller család 200 éves múltja 
Szomolányban); a Regéczy Kalauzában 
(1888. A szomolányi kántortanítók java-
dalmazása a XVII. és XVIII. században); 
a Nagyszombati Hetilapban (1888. A régi-
séggyűjteményekről, czikksorozat, Szomo-
lányi óvoda, 1889. Szomolányi óvoda-
ünnepély, A régiséggyűjteményekről, 
Tolonczügyünk, Egy beteljesült jövendö-
lés, Közművelődési egyletünk, A kutya 
hűségéről, Nagyszombat befolyása Szo-
molányra a XVI. században, Nádasi rózsa-
ünnepély, Tűzvészek a vidéken, A föld 
beszél, 1890. Szomolányi társaskör, Ada-
tok a dejtei halászok történetéhez, 1891. 
Egy hóhér fizetése a mult században, 
Lopassói krónika: Klimo György élet-
rajza); a M. Sionban (1889. könyvism.); 
az Arch. Értesítőben (X. 1889—9u. A 
szomolányi őstelepről, Stomfavidéki régi-
ségek, Egy trencséni czímerről, 1890. A 
csejtei őstelepről, 1895. Középkori sír-
leletről Ócskán Nyitram., Pusztaveszi ős-
telep Nyitram., 1896. Szomolányi ásatások 
sat.). — Munkái: 1. Salvatori, Gyakor-
lati oktatások. Esztergom, 1886. (Ford. 
többekkel együtt.) — 2. Bücher-Katalog 
über eine das Eigenthum Sr. Hochw. Herrn 
Johann Spáda, röm. kath. Pfarrer i. P. 
bildende Bibliothek. (Als Manuscript 
gedruckt). Tyrnau, 1891. 

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. Nagy-
szombat, 1893. 459. 1. és önéletrajzi adatok. 

Sandrovics János, remete szent Pál-
rendi szerzetes Pesten, hol a rendházban 
bölcselethallgató volt. — Munkája: Ex 
universa philosophia selectae propositio-
n s ac theoremata... in monasterio Pes-
tiensi... 1776. Mense Aug. die 24. publico 
tentamini exposuit . . . ex praelectionibus 
R. P. Joachimi Egyed. Pestini. 

Petrik Bibliogr. 



153 Sandschuester—Sánocki 154 

Sandschuester Ádám,, Jézus-társasági 
áldozópap és hitszónok, szül. 1679.jan.19. 
Steyrben és 1695. okt. 9. lépett a rendbe ; 
a gymnasium alsó osztályaiban tanított, 
azután pedig több évig Magyarországon 
hittérítő volt és egyházi szolgálatokat 
teljesített; végre négy évig a holsteini 
herczeg gyóntatója volt és három fiát 
tanította Bécsben. Meghalt 1738. ápr. 8. 
Traunkirchenben. — Munkája: Erster 
Grund-Stein für das Gottes-Haus der 
Gesellschaft Jesu zu Hermann-Stadt in 
der Sachsischen Haupt-Stadt des Fürsten-
thums Siebenbürgen. Bey hoher Anwesen-
heit Ihro Excellentze des Commandiren-
den Herrn Generalen Freyherrn Caroli 
de Tyge, von unzehligen zuseherrt nach 
gehaltener Ehren Predig mit gröster Hoch-
feyerlichkeit angeleget den 4. Heumonate 
im Jahr Chr. 1726. (Hermannstadt). — 
Stoeger még három munkáját sorolja fel, 
melyek mind Bécsben jelentek meg. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 309. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VII. 505. h. 

Sándy Gyula, a m. kir. állami felső 
(építő) ipariskola tanára Budapesten. — 
Czikkei a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Heti Értesítőjében (1895. A m. mérnök-
és építész-egylet őszi kirándulása, 8 ábr., 
1896. A budai kir. palota környéke.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sankovics Bertalan, róm. kath. plébá-
nos, szül. 1863. ápr. 18. Gyöngyösön; 
az algymnasiumot szülőhelyén, a felső 
négy osztályt mint az Emericanum 
növendéke Pozsonyban, a theologiát a 
budapesti egyetemen végezte. 1885. 
szept. 30. fölszenteltetett. Két évig mint 
hitoktató működött Budapesten. 1887-ben 
káplán lett Esztergom-Bajnán, 1891-ben 
Szent-Péteren (Komáromm.), 1892. szept. 
a révfalu-pataházi (Győrm.) plébániát 
nyerte el. — Czikkei a Népnevelőben 
(1886. Az első tanórák és a fegyelem, 
1887. Fecsegések az iskolából, Hogyan 
bánjunk a nehéz fejű tanulókkal, Erkölcs-
tanítás az iskolában, Csak aztán meg ne 

mondd a papnak !); írt a vidéki lapokba 
és a Korunkba is. — Munkái: 1. A 
nevelőnő. (Das Marienkind.) írta Seeburg 
Ferencz. A negyedik német kiadás után 
ford. Bpest, 1886. — 2. Kalauz a Menny-
országba. Imádságos és énekes könyv a 
szigetközi kath. hívek számára. Eszter-
gom, 1902. 

Zeitiger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 460. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Sankovics Ignácz, theologiai doktor, 
szül. 1871-ben, fölszenteltetett 1893-ban; 
az egri püspöki lyceumban az egyház-
történelem és canonjog tanára volt. 
Meghalt 1904. okt. 15.Győrben. — Munkái: 
1. Az apostoli atyák erkölcstana. Bpest, 
1898. (Különnyomat a Hittud. Folyóirat-
ból.) — 2. A papság és a mai társa-
dalom. Az egri egyházmegyei irodalmi 
egylet által jutalmazva. Eger, 1899. 

M. Könyvészet 1903. — Vasárnapi Újság 
1904. 44. SZ. (Nekr.) — Schematismus cleri 
archidioec. Agriensis, 1904. — Egri Hiradó 
1904. 84. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Sánocki Gergely, nagyváradi kanonok, 
lembergi érsek, szül. Lengyelországban, 
valószínűleg Galicziának Sanok váro-
sában, honnét előnevét is vette. I. Ulászló 
lengyel és magyar királynak nevelője 
is volt. 1440-ben, midőn Ulászló a 
magyar trónra meghivatott, S. már nem 
volt mellette, hanem wieliczkai plébános 
volt. De a király még ekkor is gyakran 
élt tanácsával és főtényező volt S. abban 
is, mikor Ulászló a magyar trónt el-
fogadta. Magával is hozta hozzánk s 
mint gyóntatója és hű tanácsadója 
állandóan mellette volt, egészen szeren-
csétlen elestéig Várnánál. S. Caesarini 
Julián ellenében is határozottan ellenezte, 
hogy a király a törökkel kötött békére, 
a sz. ostya érintésével, esküt tegyen s 
kijelentette, hogy elhagyja a profanáit 
tábort, ha a király mégis esküdni fog. 
De azután, ismét a pápai követ ellenére, 
erélyesen sürgette a béke megtartását. 
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Ilyképen kitüntetett szilárd jelleme fölötte 
megnyerte Hunyadi János becsülését, ki 
a várnai szerencsétlen ütközet után fiai 
mellé nevelőül fogadta s tőle csak akkor 
vált meg. miután Vitéz János nagyváradi 
püspök kifejtette előtte, hogy fiait magyar 
nevelő által illik neveltetnie. Erre Aritéz 
Sanockit váradi kanonokká tette, mi 
csak 1445 után történhetett, mert Vitéz 
csak ez évben lett váradi püspök. 
A kitűnő humanista tudós ezentúl állandó 
társalkodója volt Vitéznek, ki vele nem-
csak asztalát, de hálószobáját is meg-
osztotta. Azonban hírét vette S., hogy 
Kázmér lengyel király őt hosszú távol-
léte miatt holtnak vélvén, wieliczkai 
plébániáját másnak adományozta. Mint-
hogy e plébániáját igen szerette, 1450 
körül visszatért Lengyelországba és 
1451-ben lembergi érsekké lett. Meghalt 
1479-ben. — Callimachus szerint sokat 
írt, de keveset tett közzé. Emlékbeszédeket 
mondott elhunyt kanonoktársai fölött és 
sírjaikat epitaphim okkal ékesíté. Továbbá 
megírta Ulászlónak a magyar trónra való 
meghivatásának történetét s végül némely 
epigrammákat tulaj donit neki Callimachus, 
kivált bizonyos Fannia ellen. Callimachus 
Ulászló történetei közé Sánockinak nem 
egy beszédét szövi be ; ezek azonban 
hitelességre számot nem tarthatnak. 

ľ omni k i Historiy l itteratury p o l s k i e y IV. 
k. (S. életrajza. Kivonatok belőle Ú j M. 
Múzeum 1860. 183. 1.) — Ábel, Adalékok a 
a humani s ták történetéhez 162. 1. — Katho-
likus Szemle XIII. Bpest , 1899.813. 1. (Békési 
Emil . ) 

Sántha Angelus (Dominicus LőrinczJ, 
szent Ferencz-rendi zárdafőnök Maros-
vásárhelyt. — Munkája: Szent beszéd, 
melyet nagys. és főt. Simon Jenő . . . 
fogarasi lelkészségének 25 éves jubileuma 
alkalmából 1901. nov. 18. mondott. Maros-
vásárhely. 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Sántha Antal, színész, a budapesti 
nemzeti színház tagja, szül. 1846-ban; 
1855. máj. jött a fővárosba kereskedelmi 

i tanfolyamra; azonban csakhamar a 
j Szuper és Szöllősi színtársulatába állott 

és 1856. máj. már Sümegen szerepelt, 
azután Tapolczán, Nagy-Kanizsán fordult 
meg a társulattal, télire pedig Székes-
fehérvárra ment. 1857 tavaszán Molnár 
György új társulatához szerződött Debre-
czenbe, őszszel pedig Reszlerhez Bajára; 
Zágrábban is megfordult a vándor-
társasággal, télire pedig Debreczenbe 
mentek. 1863. márcz. meghívták a pesti 
nemzeti színházhoz, melynek ápr. rendes 
tagja lett; azóta itt szerepel. — Czikke 
a Nemzetben (1895. 299. sz. Életemből). 

1888 : J u b i l e u m a Budapesti Hirlap 308 . SZ., 
P. Napló 3 0 8 . , 3 0 9 . SZ., Fővárosi Lapok 308 . , 
309 . »SZ. Ország- Világ 43 . Sz . a r c z k . , Vasárnapi 
Újság 4 6 . SZ. a r c z k . , M. Szalon X . k ö t f t , 
Nemzet 309 . SZ. 

Sánta Béla, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1846. nov. 1. Nagy-Kőrösön, 
hol atyja S. Lajos a költészet és szónok-
lat tanára, utóbb városi tisztviselő volt. 
Középiskolai tanulmányait szülővárosá-
ban 1868-ban végezte ; előbb Eperjesen 
joghallgató, de kevéssel azután Pesten 
hittanhallgató lett; később Debreczenbe 
ment theologiai tanulmányait folytatni; 
hittani pályájának bevégzése után 1868-
ban Nagy-Szalontára választatott gym-
nasiumi tanárrá ; itteni tanársága alatt a 
nagy szünidőket Magyarország és Erdély 
beutazására használta fel. 1870-ben nagy-
kőrösi főgymnasiumi tanár lett, hol a 
történelem-földrajzot tanította. Az 1872— 
1873. tanévben egyházi hatóság engedé-
lyével és támogatása mellett ismereteinek 
gyarapítása végett a külföldi egyetemeket 
látogatta meg; félévet töltött Heidelberg-
ben, beutazván Német-, Franczia-, Olasz-
ország és Svájcz jelentékeny részét. 1869-
ben kápláni, 1884-ben papi vizsgát tett 
Debreczenben. Tanársága mellett, mint 
községi virilis képviselő és presbyter, 
tevékenyen működött az egyházi és vá-
rosi közügyek vezetésében. Politikai téren 
is szerepelt, a midőn egy választás alkal-
mával képviselőjelöltül lépett fel Nagy-
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Kőrösön. 1902. jan. 1. harmincz éves 
tanársága után nyugalomba lépett; de 
azért az egyház, iskola és község ügyei-
vel most is foglalkozik. — Első irodalmi 
fellépése theologus korában történt Deb-
reczenben, midőn : A debreczeni honvéd-
sírok fölött cz. költeményét a márcziusi 
hazafias ünnepen maga szavalta. Egyéb 
költeményei közül néhány a Nagy-Kőrös-
ben jelent meg névtelenül, úgyszintén a 
Bolond Istókban (1878., 1881—82. Állam-
férfiainkhoz, A magyar nemzethez, Kö-
szöntő cz. szintén névtelenül, 18ti0. Az 
új esztendőhöz) ; a Függetlenségben 
(1882. Kossuth Lajoshoz cz. költ.; ugyan-
ezen lapban czikke : A középiskolák ren-
dezése kérdésében); a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban (Egyházi életünk fejlődésé-
nek akadályai); az Egyetértésben (Októ-
ber 6.1890. költ.) ; a Vasárnapi Újságban 
(1895. költ.). — Munkái: 1. Az 1848-
49-ki szabadságharcz rövid története. N.-
Kőrös, 1878. — 2. Pihenőre. Költemé-
nyek. U. ott, 1897. (Ism. Vasárn. Újság 
44. sz.) 

Uj M. Athends 349. 1 . — Ádám Gerzson, N a g y -
kőrösi Athenás. Nagy-Körös , 1904. 219. 1. és 
Dombi Lajos szíves közlése (önéletrajzi ada-
tokból.) 

Sánta Benedek. Lásd Károli (Sánta) 
Benedek. 

Sán ta Elemér, jogi doktor, törvény-
széki biró, S. Gábor curiai bíró fia, 
szül. 1864-ben. A budapesti egyetemen 
nyerte el a doktori oklevelet és 1898-ban 
a budapesti kir. büntető törvényszékhez 
került bírónak; 1901-ben az igazságügyi 
minisztériumhoz osztották be. Meghalt 
1905. jan. 18. — Czikkei a Jogtudomá-
nyi Közlönyben (1888. Árverés a végre-
hajtási törvény 104. §-a joghasonlatos-
ságának alapján, 1889. Az 1881: LIX. 
t.-czikk 5. §-ához, Zsinagóga és temető-
hely elárverezése, Tizenkét órai fogház, 
A Btk. 54. §-ában megjelölt büntetések 
kiszabása összbüntetés esetében, 1890. 
Jogtalan elsajátítással kapcsolatos orgaz-

daság vétsége melyik elsőfokú bíróság 
hatásköréhez tartozik ? Adalék a sértett 
fél felebbezési jogához). — Munkája: A 
m. kir. minisztériumnak hatásköri össze-
ütközések tárgyában hozott határozatai 
1873—1893. Bpest, 1903. (Térfi Gyulával 
együtt.) 

Pesti Hirlap 1905. 20. Sz. — Budapesti Hirlap 
1905. 20. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Sántha Ferencz, orvosdoktor, gyön-
gyösi (Hevesm.) származású, orvosi ok-
levelét 1839-ben megszerezvén a pesti 
egyetemen, 1840-ben Dunaföldváron tele-
pedett le, hol később Tolnamegye tiszti 
főorvosa lett. Meghalt 1895. jan. 83 éves 
korában. — Munkája: Diagnosis nervo-
sium acutarum. Dissertatio inaug. medica. 
Budae, 1839. 

fíupp, Beszéd. 161. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Magyarország orvosainak Évkönyve . 
B p e s t , 1895. 267. 1. — Vasárnapi Újság 1895. 
3. sz. (Nekr.) 

Sántha József. — Munkája: Az ifjú-
ságnak javára készült rövid erkölcsi ok-
tatás. Nagyvárad, 1822. 

Petrik Bibliogr. 

Sánta József, 1848—49. honvédtüzér 
főhadnagy, S. András és Figuli Anatolia 
fia, szül. 1825. január 20. Fernezelyen 
(Szatmárm.); a nagybányai gymnasium-
ban tanult ; 1845-ben atyja elhalván, a 
VI. osztályt a nagykárolyi gymnasium-
ban, a bölcseletet a szatmári püspöki 
lyceumban végezte ; jogra Kassára, majd 
Pécsre ment. Segítséget hazulról nem 
kapott, így nem végezhette be tanulmá-
nyait. Haza ment és irnokoskodott, majd 
erdőőr lett Láposbányán ; igyekezett né-
metül megtanulni, hogy államsegítéssel 
a selmeczbányai akadémiára küldhessék. 
Azonban 1848-ban ő is beállott honvéd-
nek ; előbb gyalogos volt, azután a szat-
mármegyei tüzérséghez tették á t ; a deési 
csata után Bem vezérlete alá került; 
alatta küzdötte végig a szabadságharczot 
és főhadnagyságig emelkedett. 1849. júl. 
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19-én Déva mellől Bemmel együtt mene-
kült Oláhországba; a törökök a magyar 
csapatot lefegyverezték és Kalafátba, majd 
Viddinbe kisérték. Itt három hónapig 
táboroztak szabad ég alatt. Innét Sum-
lába vitték őket, hol mint hadifoglyok 
10 hónapig tartózkodtak. 1850. október 
elején szabadon bocsátották és Várnában 
vargainasnak állott be ; majd Konstanti-
nápolyban folytatta ezen mesterséget, 
melyben kevés ügyességet fejtett ki, azért 
elbocsájtották; ekkor asztalosmunkával 
tett kísérletet, de ez sem ment jobban, 
azért innét is elküldték. Átment Brusszába 
(Kis-Ázsia), hol az oda internált bojárok 
támogatták, de keresetet nem talált és 
visszatért Konstantinápolyba, hol a leg-
nagyobb nélkülözéssel küzdött. Végre el-
határozta, hogy Jeruzsálembe zarándokol 
szent földért, melyet szokás volt apró 
mennyiségekben eladogatni a híveknek 
talizmánul. El is indult egy társával, de 
Kis-Ázsiában arról értesült, hogy a török 
kormány a politikai menekülteket el-
szállítja oda, a hova menni akarnak ; a 
magyarok és köztük S. is az Egyesült-
Államokat választották. Az angol gőzhajó 
Southamptonig vitte őket, hol egy hónapig 
várakoztak, szíves ellátást élvezve. 1851. 
aug. 2. érkeztek New-Yorkba s itt min-
denki egy font sterlinget kapott az első 
szükségleteire. Egy zenetanítótársával dal-
kört alakítottak és magyar dalaikkal hang-
versenyeket rendeztek, de a költség föl-
emésztette a jövedelmet. Sántát fölfogadta 
egy arany-ezüst lemezgyáros ; de három 
hét múlva, midőn Corcoran new-yorki 
bankár Jowa államban magyar gyarma-
tot akart alapítani, a vállalkozókhoz csat-
lakozott és okt. 2. érkeztek Chicagóba, 
hol a tél közelsége miatt megállapodtak, 
tavaszra pedig a vállalat szétoszlott, S. 
Chicagóban maradt. Mivel az angol és 
német nyelv tudása nélkül, a magyar, 
latin, oláh, török és olasz nyelveket nem 
értékesíthette, napszámos keresetre, majd 
falun szolgai munkára volt utalva. 1852. 

I márcz. 1. egy szeszfőzőben kapott alkal-
mazást, hol 18 hónap múlva munkavezető 
lett és megnősült, egy skót nőt, Urquhardt 
Janet vévén feleségül. 1856-ban meg-
takarított pénzéből vegyeskereskedést 
nyitott, de félév múlva megbukott és 
visszatért a szeszfőzőbe, mely azonban 
nemsokára leégett és S. kénytelen volt 
kádár- és ácsmesterségre adni magát. 
1865-ben újra vegyeskereskedést nyitott, 
mely szépen jövedelmezett, azonban az 
1871. általános nagy tűzvész ezt is el-
hamvasztotta. S. ismét a kádármester-
séghez fordult, neje pedig a ruhagyárosok-
tól kivett munkákat varrt. 1872-ben a 
rabszolgák felszabadítása érdekében ki-
fejtett politikai tevékenységéért «superior 
court deputy sheriff» (esküdtszéki fel-
ügyelői) állást kapott egy kerületi tör-
vényszéknél. Itt szolgál ma is ; e mellett 
25 évig választási bizottsági tag is volt. 
Foglalatoskodott mint egy építő- és hitel-
szövetkezet pénztárnoka is. Több német 
ipari s társadalmi egyesületnek munkás 
tagja s elnöke volt. Anyanyelvét most 
se felejtette el, rokonaival magyarul 
levelez, — Irodalmi .munkái közül : 
A piskii csata ulán írt terjedelmes levelét 
közli Kalmár Elek középiskolai magyar 
Olvasókönyve III. kötetében (Bpest, 
1896.); a deési csata lefolyásáról helyre-
igazító észrevételeit a Századok (1896. 
759. 1.) közölte. 1878—1883-ig az Ordens-
blatt der Herrmanns Söhne és 1883 — 88-jg 
az Ordensblatt der Harugari szerkesztő-
ségének tagja volt és hetenként legalább 
egy czikket írt ezen egyleti folyóiratokba. 
Több száz czikke, szónoklata s egyéb 
közlése jelent meg a következő hír-
lapokban és folyóiratokban: Illinois 
Staats-Zeitung, Chicago, Der Westen, 
Die Deutsche Eiche, Herrmanns Sohn 
im Westen. — Munkája: Die Ent-
stehungsgeschichte des Deutschen Ordens 
der Harugari im Staate Illinois. Chicago, 
1886. — Arczképe a Der Westen cz. 
lapban (1897. márcz. 14., ezenkívül vala-

Az 5. iv sajtó alá adatott 1906. decz, 31. 
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hányszor egy nevezetesebb pört tárgyal-
tak azon esküdtszéknél, a melynél alkal-
mazva van, így a halálra ítélt anarchisták, 
dr. Cronin, br. Biederfeld és más pörök 
alkalmával, közölte arczképét a Daily 
News, Daily Tribune, Inter Ocean, 
Record Herald és több angol lap.) 

Unokaöcscse, Kalmár Elek lőcsei fögym-
nasiumi igazgató sz ives közlése. 

Sánta Károly Benedek, theologiai ta-
nuló a heidelbergi egyetemen. — Mun-
kája : Disputatio De Perspicuitate et Per-
fectione S. Scripturae, Resp. & Author . . . 
13. Nov. 1613. (Pareus David, Collég. 
Theolog. Heidelbergae, 1620. II. 142. 1.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sántha Károly, ág. ev. lelkész, S. 
Sándor szűcs-iparos és Devossa Klára 
fia, szül. 1810. okt. 22. Kecskeméten, 
a hol gymnasiumi tanulmányait is vé-
gezte, az V. osztály kivételével, melyben 
Sopronban tanult. Kecskeméti tanárai 
közül Bulcsú és Obernyik Károly buz-
dították a költészetre. A theologiai tan-
folyamot Pesten, az akkor még egyesült 
protestáns theologiai intézetben végezte. 
1866-ban sár-szent-lőrinczi káplán, 1867 
tavaszán tolna - némedii, 1868 őszén 
sandi, 1870. várpalotai, 1876. jún. 23. 
sár-szent-lőrinczi rendes lelkész lett, 
a hol jelenleg is működik; egy ideig az 
egyházmegyei főjegyzői tisztet is viselte. 
1895-ben a dunántúli ev. kerületben 
püspökjelölt volt. — Székács és Karsay 
ösztönzésére egyházi énekeket írt, javított 
és fordított, versben és prózában imákat 
is. Szorgalmas munkatársa minden pro-
testáns lapnak vagy folyóiratnak. Költe-
ményei a Hölgyfutárban (1861., 1863.); 
a Vasárnapi Újságban (1862., 1863., 
1895., 1899., czikkek 1887. 35. sz. Karsay 
Sándor ev. püspök jubileuma, 1895. 
32. sz. A bonyhádi ev. algymnasium 
negyedszázados ünnepe) ; a Váradban 
(1864. Költ.); czikkek az Egyh. Reformban 
(1871. Menjünk be az iskolába, Pünkösd 

táján, A veszprém-palotai fiókegyletről, 
1873. Énekügyünk, A veszprém-palotai 
fiókegylet köréből, Karácson ünnepére, 
egyházi beszéd, Templomszenteléskor, 
1874. Énekek); a Kalászok az életnek 
kenyeréhez (papi dolgozatok); Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban (Költ. 1882—83., 1885-88. , 
1890—92., czikkek: 1876. Újra a Vasár-
nap megszenteléséről, 1879. A protestáns 
papság, 1880. A törvény, 1881. A gyer-
mekhalandóság, 1883. Könyvism. sat.); 
a Képes Családi Lapokban (1891—93., 
1895. Költ.); a Protestáns Papban (1899. 
8. sz. Petőfi emlékezete); írt még köl-
teményeket az Arany Koszorújába, a 
Magyarország és a Nagyvilágba, a M. 
Szemlébe. Katona József születésének 
százados évfordulója alkalmából az ő 
ódája nyerte meg a kitűzött 20 darab 
arany pályadíjat. — Munkái: 1. Egy-
házi költemények. Kecskemét, 1869. 
— 2. Buzgóság könyve. Bpest, 1888. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 3. Jó 
gyermekek verses könyve. Karácsonyi és 
újévi ajándékul. U. ott, 1888. — 4. Egy-
házi beszéd. Elmondta a dunántúli ág. 
hitv. egyházkerület közgyűlésén 1890. 
aug. 13. Bonyhádon. Sopron, 1890. — 
5. Őrangyal- Imakönyv prot. ifjak és 
leányok, különösen konfirmáltak számára. 
Bpest, 1896. — 6. Költemények. U. ott, 
1897. (Ism. 1898. M. Szemle 3. sz., 
Vasárnapi Újság 1. sz.). — 7. Adventi 
böjti imák. (Feyér György «tanításaival» 
együtt kiadva.) Brassó, 1898. — 8. Kon-
firmácziói áldások. Alkalmi versek és 
bibliai idézetek. Bpest, 1899. (Különny. 
az Evangélikus Családi Lapból). — 

9. Zsivora György, a nagy emberbarát. 
U. ott, 1899. (Luther-Társaság kiadvá-
nya 37.) — 10. Szent hangok. U. ott, 
1899. — 11. Romlásfalva. U. ott, 1899. 
(Koszorú 51.) — 12. Szent hangzatok. 
U. ott, 1859. (Koszorú 57.) — 13. Olajfa-
levelek. Bpest, 1901. (Versek. Luther-
Társaság kiadványa 36.) — 14. Hárfa-
hangok. U. ott, 1905. (Koszorú 117.) 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók XII. 6 
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Új M. Athenas 350. 1. — M. Könyvészet 1888., 
1896., 1897., 1899., 1905. — Kecskeméti Nagy 
Képes Naptár 1893. 173. 1. a r c z k . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 865. 1. X V I I I . 538 . , 
I I . P ó t l é k k ö t e t 1904. 559. 1. — Zoványi Jenő, 
Theol. Ismeretek Tára III. 174. 1. 

Sántha Lajos, igazgató-tanító, S. Já-
nos gazda és falusi biró (S. Mihály 
plébános-írónak testvérbátyja) és Holcz-
mann Terézia fia, szül. 1849. nov. 3. 
Bussán (Nógrádm.) ; a gymnasium I. osz-
tályát Selmeczen, a II—IV. osztályt Vá-
czon a kegyesrendieknél, a tanítóképzőt 
(1867—69.) Esztergomban végezte. Mint 
segédtanító először Kisterennére került, 
de hat hónap múlva Bimaszombatba vá-
lasztották meg; innét azonban fél év 
múlva 1870. okt. 1. Pestre került Böser 
Miklós tanintézetébe, hol a kereskedelmi 
iskolával kapcsolatos hat osztályú elemi 
iskola vezetését vette át. Csak három 
hónapig maradt itt, mivel Pest város 
tanácsa 1871. jan. községi tanítónak vá-
lasztotta meg, mely minőségben öt évig 
Kőbányán, egyig az érsek-utczai iskolá-
ban, nyolcz évig a Wesselényi-utczaiban 
működött. 1885. decz. 1. a székesfőváros 
tanácsa a Kazinczy-utczai iskola vezeté-
sével bizta meg, míg 1896-ban a Nyár-
utczában épült elemi és ipartanoncz-
iskolába került igazgatónak, hol jelenleg 
is működik. 1876-ban a budapesti VI. 
ker. polg. iskolában a Pestalozzi-ünne-
pélyen humorisztikus felolvasást tartott; 
ugyanekkor a népnevelők budapesti egy-
letének jegyzője, majd titkára, később 
pedig elnöke lett. Ettől fogva számos 
cztkket, tárczát írt az egyesület Népneve-
lők Lapjába. 1884-ben megválasztották a 
budapesti tanítók segélyegyesülete titká-
rának, később az egyesület alelnökének, 
Verédy Károly halála után pedig (1906. 
szept.) id. elnök lett. Tanulmányi czélból 
1900-ban meglátogatta a párisi világ-
kiállítást. 1904-ben a székesfővárosi taní-
tóság a törvényhatóság közoktatási bi-
zottságába képviselőül választotta. 1905 
óta a budapesti V. és VI. kerületi nép-

oktatási intézetek felügyeletével bízatott 
meg. — Irodalmi működését még kőbá-
nyai tanító korában kezdte meg a Nép-
nevelők Lapjában és az élczlapokban, 
leginkább Claudus álnév alatt ; írt a Bili 
József M. Paedagogiai Szemléjébe, a 
Pesti Naplóba is. — Czikke a M. Paeda-
gogiai Szemlében (1882. Tanítók és 
drámaírók.) — Munkái: 1. Mécsvilágolt. 
A tanítói életből merített rajzok és el-
beszélések. Bpest, 1890. (Ism. Néptanítók 
Lapja.) — 2. Jelentés a budapesti taní-
tók segélyegyesülete 1890—1892., 1903— 
1905. évi működéséről. U. ott, hat füzet. 
— 3. Számolókönyv a népiskolák II—VI. 
osztályai számára. írta több fő- és szék-
városi tanító. Öt részben. (1906-ban a 
II. 7-dik, III. 6., IV. 5., V. 4., VI. 3. 
kiadásban.) U. ott, 1894. — 4. Budapest 
székesfővárosi VII. ker. nyárutczai iskola 
könyvtára. U. ott, 1898. — Szerkesztette 
a budapesti tanítók segélyegyesületének 
Evkönyveit és az Emléksorok a koroná-
zás évfordulójára 1894. cz. albumot. 

.V. Könyvészet 1892. — Petrik M. Könyvészet 
1886—1900. Bpest, 1906. I. 736. 1. és önélet-
rajzi adatok. 

Sánta Márton. L. Kálmáncsehi. 
Sántha Mihály, róm. kath. plébános, 

S. Antal és Kiss Teréz, szegény földmí-
ves szülők fia, szül. 1824. október 24. 
Bussán (Nógrádmegye); a gymnasiumot 
Gyöngyösön és Váczon, a theologiát 
1845-től Nagyszombatban végezte. 1849. 
aug. 12. fölszenteltetett; káplán volt 
Ipolyságon és Varbón ; plébános Ovárott 
(Nógrádm.) 1852. október 10-től; innét 
1868. aug. 16. Megyerre (Nógrádmegye) 
helyeztetett át, hol 1887. november hó 
24-én meghalt. — Czikkeinek száma a 
lapokban és folyóiratokban 1847-től 800-
nál is többre tehető; 1869-ig írt dolgo-
zatainak kézirata az esztergomi főegyház-
megyei könyvtárban őriztetik. Czikkei 
közül nevezetesebbek: a Honderűben 
(1848. várleírások prózában és versben); 
a Családi Lapokban (1856. Életképek, 
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1857. Egy franczia hölgy, jellemrajz, Egy 
nap életemből, 1858. A kath. nőélet fen-
ségéről, korjelek); a Kath. Néplapban 
(1857. Ipolyparti buborékok, 1859. Nincs 
nagyobb átok a rossz nevelésnél, 1868. 
Jeszeniczei b. Jankovics Vincze); a 
Tanodai Lapokban (1857. Vidéki tört 
hangok, Néhány szó Kellner műveiről, 
Néhány szó a tanítók és jegyzők közti 
viszonyról, Népiskolai tanórák, A ma-
gyar nyelvtanításról, 1858. A nyári isko-
lák akadályai, Mérgek mérge, Az ének-
tanításról) ; a Religióban (1858. A nép-
mesék ügyében, 1859. Az ünnepek és a 
szentelt víz a kath. egyházban, 1861. 
Hitfogalmaink összeütközése, 1864. Az 
óvári templom, 1865. A kath. öntudat, 
1882. Munkácsi Mihály és a vallási 
eszme); a Lonkay, Tanférfiak Evkönyvé-
ben (1860. Egy-két röpeszme a népmesék 
és népiratok ügyében); az Idők Tanujá-
ban (1861. 1., 11., 30., 36., 53. sz., Teen-
dőink erkölcsi alapjához); az István bácsi 
Naptárában (1862. A becsületszó szent-
ségéről) ; a Munkay, Az oltári áldozat cz. 
munkában (Bpest, 1880. Szabó József 
püspök élet- és jellemrajza); a Szépiro-
dalmi Kertben (1886. 33. sz. Reminis-
centiák 1848—1849-ből); a Pázmány-
Füzetekben egyházi beszédei vannak ; 
költeményei közül fölemlítendők : a Kath. 
Néplapban (1855. Mária fohászok, 1864. 
Jesu dulcis memoria, 1865. Két kép az 
életből); a M. Államban (1877. 132. 
Mindszenthy Gedeon halálára, 1879. 10. 
Stabat mater preciosa); a M. Koronában 
(1880. 244. Őszi népdalok); a Havi Köz-
lönyben (1880. Uti emlékek, Mária Mag 
dolna, 1881. Aphorismák); a Kath. Nép-
lapban (1882. Az orleánsi szűz); a Reli-
gióban (1886. Ipolyi Arnold, 1887. 
Hattyúdal). — Munkái: 1. Honfidal, a 
nagyszombati növendékpapság 1848-ki 
tavaszhó 13-án szabad ég alatt tartott 
közgyűlésének emlékeül. Nagyszombat. 
— 2. Gyémánt-e vagy üveg? Stolz Albán 
után ford. Káldóczy. B.-Gyarmat, 1860. 

— 3. Deák Ferencz emlékezete. 1876. 
Gyászköltemény. U. ott, 1878. — 4. Har-
mincz év után. Egyházi és hazafiúi köl-
temények. (A tiszai árvíz által tetemesen 
megrongált szegedi sz. Ferencz r. feje-
delmi templom és kolostor javára.) Ki-
adja Karcsú Arzén. Vácz, 1878. — 5. 
Ujabb egyházi és hazafiúi költemények. 
Balassa-Gyarmath, 1882. — 6. Loreton, 
vagyis szűz Mária názáreti háza Loreto-
ban. Hely és év n. 

Danielik, M. í r ó k I I . 275. 1. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e . — Ktszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Zelliger Alajos, E g y h á z i i r ó k C s a r n o k a 460. 1. 
— Némethy t.udovicus, S e r i e s P a r o c h o r u m 
207. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 

Sántha Sándor, népiskolai tanító, S. 
Lajos igazgató-tanító és író testvéröcscse, 
szül. 1859. márcz. 5. Bussán (Nógrádm.); 
tanult a losonczi áll. gymnasium I. osz-
tályában, a II—IV. osztályt Váczon vé-
gezte. 1877-ben a losonczi áll. tanító-
képző növendéke lett. 1880-ban tanítói 
képesítést nyert. Előbb házi tanító, 1883. 
szept. 30-tól nevelő volt Párádon Gulyás 
János tiszttartó házánál. 1887. jan. 1. 
gróf Wenckheim Rudolf csorvási uradal-
mába rendes tanítónak nevezte ki, 1895. 
szept. 1. óta pedig gróf Wenckheim Dénes 
vésztői uradalmában népiskolai tanító. 
— A 80-as években az Eger és Vidé-
kébe írt «Mátrai levelek»-et és «Fürdői 
levelek »-et, írt a nevezett lap «Húsvéti 
Albumá»-ba is ; 1887 óta a Békésmegyei 
Közlöny állandó munkatársa, írt a lapba 
paedagogiai czikkeket, tárczákat «Két-ess» 
álnév alatt és «Rimes mókák»-at. Irt 
ezeken kivül több templomi éneket, melye-
ket Takácsy Lajos gyulai róm. kath. kán-
tor megzenésített. — Munkái: 1. Pálmaág. 
Póta Gyula dévaványai róm. kath. nép-
tanító 40 éves működésének emlékére. 
Rokoni szeretettel nyújtotta. Gyula, 1893. 
— 2. Fohász az árvák édes anyjához. 
(A gyulai árvaház 25 éves jubileumára.) 
U. ott, 1900. okt. 20. — 3. Örömhangok, 
mélt. Wenckheim Dénes gróf és neje, 

6* 
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szül. Wenckheim Friderika grófnő által, 
az Isten dicsőségére és a hivek lelki 
üdvére Dobozon emelt róm. kath. temp-
lom megáldásának ünnepére 1902. jún. 
7. U. ott, 1902. (Költ.) — 4. Erzsébet 
királyné szobra előtt. Leleplezés alkalmá-
ból. U. ott, . . . Mise ének gyanánt. — 
5. Szent István királyhoz LT. ott, . . . 
(Óda). — 6. Avató. U. o t t . . . . (Óda egy 
róm. kath. iskola megáldására). — 7. 
Czipruslombok. (G. A. barátom leányká-
jának sírhalmára). U. o t t , . . . — 8. Aggo-
dalmas napok. (Neje betegségében). U. ott... 

A in. n. múzeumi könyvtár példányairól 
é3 önéletrajzi adatok. 

Santho Camill, a nyitramegyei gaz-
dasági kiállítási bizottmány jegyzője. — 
Munkája: A nyitramegyei gazdasági 
egyesület által 1864. évi oct. 16-ig nap-
jain rendezett termény- és azzal kapcso-
latba hozott kiállítás tárgyainak jegyzéke. 
A beérkezett nyilatkozatok nyomán össze-
állította . . . és kiadta Mazóly István 
egyleti jegyző. Pest, 1864. 

Siinnyei Könyvészete. 

Santho Károly, pozsonyi kanonok, 
ős magyar nemes család ivadéka, szül. 
1818. júl. 28. Zelizen (Barsm.); elemi és 
gymnasiumi iskoláit Esztergomban, a 
bölcseletet és theologiát 1835-től Nagy-
szombatban, az encycl. cursust az esz-
tergomi presbitériumban végezte. Föl-
szenteltetett 1842. júl. 23. Káplán volt 
Lekéren négy évig. 1846-ban a Religio 
és Nevelés szerkesztőségébe hivatott és 
itt leginkább a Literatúrai Lapok (Religio 
melléklapja)'szerkesztésével és a magyar, 
latin, német, olasz és franczia munkák 
ismertetésével foglalkozott. Az 1848 ele-
jén keletkezett «Jó és olcsó könyvkiadó» 
(most Szent-István)-társulat titkárává vá-
lasztatott. 1849. jan. hó elején Lonovics 
József egri érseket, mint az országgyűlés 
által kiküldött békekövetség egyik tag-
ját, a német táborba elkísérvén, Bics-
kén, a főhadi szálláson, az összes béke-
követségi tagokkal szintén fogságra jutott, 

honnét azonban, valamint később a pesti 
új épületből is mint tökéletesen ártatlan 
csakhamar kiszabadult. Megrongált egész-
ségi állapotára való tekintettel titkári 
állásáról lemondott s 1850-ben káplán 
lett Tardoskedden és 1851. Pest-belváros-
ban, hol 13 évig működött. 1864-ben a 
pozsonyi Emericanum vice-rectora és 
lelkiigazgatója, egyszersmind a kir. jog-
akadémia hitszónoka, majd nagyszombati 
szentszéki ülnök, esztergomi tiszt, kano-
nok, 1888. febr. 12. pozsonyi valóságos 
kanonok lett, hol 1906 okt. 21. meghalt. 
— Czikkei a Religio és Nevelésben (1847. 
Néhány szó a fejedelmi placetumokról, 
XVI. Gergely pápa) ; a M. Encyclopae-
diának is munkatársa volt. — Munkája : 
Mi üdvösb : Hinni ? vagy nem hinni ? 
Franczia után németből szabadon for-
dítva. Pest, 1846.* 

Petrik B i b l i o g r . — Zeitiger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka 461. 1. 

Santner Ferencz, orvosdoktor, szent-
léleki (Esztergomm.) származású. — Mun-
kája : Semiologia oculi humani. Speci-
men inaugurale medicum. Pestini, 1834. 

Rupp, Beszéd, 158. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Sanzian Miklós, görög-keléti vallású 
rumén tanító, erdélyi származású; tanítói 
oklevelet 1876-ban a nagyszebeni érseki 
tanítóképzőben nyer t ; azóta több helyt 
tanítóskodott 1879-ig, a mikor Hátszegre 
választották meg a volt őrvidéki iskolá-
hoz tanítónak. A dévai kerületi tanító-
egyesület elnöke. — Az egyesületről 
szóló jelentései megjelentek aTribunában 
és más hazai rumén lapokban. — Mun-
ká ja : Intimpinare şi réspuns lui. . . , la 
celea publicată in Nrii 179., 180., şi 
181. 1900 ai Tribunei Poporului din 
Arad, de catră Joan Muntean a Nesici 
din Haţeg. Temesvár (1901). 

Zászló János jegyzete iből és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányáról. 

Sapcsanin P. Milorad. — Munkái : 
1. Pripovedke. Pancsova. 1887., Belgrád, 
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1879., Újvidék, 1888. (Elbeszélések.. Hat 
füzet.) — 2. Zabuzbina. Újvidék, 1893. 
(Emlék. Költemények.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Saphir Adolf, angol protestáns lelkész, 
szül. 1831. szept. 26. Pesten zsidó szü-
lőktől ; szülőhelyén kezdett tanulni s az 
ó-szövetségi szent könyvek ismeretébe is 
bevezették. Midőn 1843-ban a skót térítői 
misszió Pesten kezdte működését, család-
jával együtt kikeresztelkedett és 1844-ben 
a berlini Graue Klosterben folytatta 
tanulását 1848-ig, midőn a glasgowi 
egyetemre iratkozott be ; 1851-től pedig 
az edinburgi szabad egyház theologiai in-
tézetébe vették föl. Lelkészi pályára lépett 
a presbyterianus egyházban. 1854-ben 
hittérítő lett a hamburgi zsidók közt, 
míg 1855-től Glasgowban, 1856-tól South-
Shieldsben, 1861-től Londonban lelkész-
kedett, hol 1891. ápr. 3. meghalt. A zsidó 
misszió ügyének fáradhatatlan munkása 
volt. — Munkái közül nevezetesebbek : 
1. Diaries of Philipp Saphir by his 
brother. Edinburg, 1852. — 2. Christ and 
the Scriptures. London, 1864. (28 ezer 
példánya került ki a sajtó alól. Magyarul: 
Krisztus és az írás. Ford. Győry Vilmos. 
Bpest, 1879. 2. kiadás, ü. ott, 1884. 
S. előszót írt hozzá, melyben hazájáról 
hálásan emlékezik. Tótul Krčméry Ágost 
ford. Bpest, 1879.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Prot. Egyházi 
és iskolai Lap 1891. 23. sz . (Dézs i Lajos.);— 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 871. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 174. 1. 

Saphir Ede, hírlapíró, szül. 1835. 
aug. 24. Pesten, Saphir Móricz humo-
risztikus írónak unokaöcscse. Szerkesz-
tője és tulajdonos kiadója volt Budapesten 
a 70-es években keletkezett Saphirs 
Styx cz. humorisztikus képes lapnak, 
melynek későbbi czíme Saphiťs Witz-
blatt lett. Meghalt 1897. deczember 6. 
Budapesten. 

Eisenberg, Ludwig, D a s G e i s t i g e W i e n . 
W i e n , 1893. I . 471. 1. — Magyar Újság 1897. 
338. ?z. — Vasárnapi Újság 1897. 50. SZ. N e k r . 

Saphir Károly, törvényszéki tolmács • 
a zsidó nyelvre Bécsben. — Munkája: 
Eine hebräische Fibel zum Gebrauche 
israelitischer Schüler und Schülerinnen 
an Volks- und Bürgerschulen. Wien, 
1885. (Nyomatott Pozsonyban.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Saphir Móricz Gottlieb, humorisztikus 
író és szerkesztő, szül. 1795. febr. 8. 
Lovasberényben (Fehérm.) zsidó szülők-
től; atyja, Israel, kereskedő, II. József 
császár idejében, az ujján viselt saphir-
köves gyűrűről, a kormánybiztos taná-
csára a Saphir családi nevet vette fel; 
fiát a kereskedői pályára szánta, ki 
azonban nagyobb hajlamot mutatott a 
tanulásra, azért 1806-ban Prágába a rabbi-
iskolába küldte, hol a talmud mellett 
megtanulta a német, franczia, angol és 
olasz nyelvet. 1814-ben visszatért szü-
leihez és az atyja üzletébe lépett; a 
kereskedés helyett azonban inkább ver-
seket írt és mulatott; míg végre vándor-
lásaiból visszatérve, Pestre jött, hol 
nyelvismereteihez még a latint és görögöt 
is megtanulta; itt is csaknem kizárólag 
az irodalommal foglalkozott. 1822-ben 
Bäuerle meghívására Bécsbe utazott és 
lapjának, a Theater-Zeitungnak, főmunka-
társa lett; e mellett közreműködött más 
lapoknál is ; egyszersmind a német-
országi nevezetesebb szépirodalmi lapok-
nak bécsi tudósítója volt. 1825-ben Bécs-
ből felsőbb rendelettel kiutasították. Ekkor 
Berlinben kezdett irodalmi kíméletlensége 
által közfigyelmet ébreszteni, mit külö-
nösen lapjai által terjesztett (Berliner 
Schnellpost 1826—27. és Berliner Courier 
1827—29). Akkoriban nem volt ember, 
a ki többet nevettetett és többet bosszan-
tott volna, mint S. Szúró szatírája miatt 
sok ellensége támadt Berlinben is; ezért 
1829 végén Münchenbe költözött, hol 
egyszerre két lapot indított meg, a Bazart 
és a Der Deutsche Horizontot; azonban 
1833-ban mind a két lap megszűnt ; 
miután a királyt is sértegette, 1834-ben 



169 
Saphir 

171 

fogságba jutott, majd kiutasították. (De 
később a király kinevezte intendánsi 
tanácsosnak és több évig vígan élhetett 
Münchenben.) Münchenből Párisba ment, 
hol Heinet is meglátogatta. Innét vissza-
tért Bécsbe és 1887. jan. 1. megindította 
«Der Humorist» cz. lapját, melyet halá-
láig szerkesztett. Más művészek példá-
jára fölvette azt a szokást, hogy nem-
csak Bécsben tartott humorisztikus fel-
olvasásokat, hanem utazásai közben 
különböző városokban, így több ízben 
látogatta meg Pestet is. 1848-ban kény-
telen volt Bécset elhagyni és Badenbe 
költözött, honnét Jellacsics seregével 
tért vissza Bécsbe, hol folytatta jour-
nalisztikai pályáját ; azonban vissza-
tértekor szélütés érte és elkedvetlenedve 
töltötte éveit, nyaranként Badenben (Bécs 
mellett) tartózkodott és ott halt meg 
1858. szept. 5. Megható módon szerette 
leányát, a kit élete végén Ferencz József 
király kegyeibe ajánlott. Az uralkodó meg 
is igérte neki, hogy gondoskodni fog 
gyermekéről. — Elbeszélései, czikkei a 
Rajzolatokban (1835. A halottfestő, no-
vella ; 1837. Manteli, vagy második Dio-
genes életéből legújabb, a Humorist után, 
1838. 46. sz. Pesten 1838. jún. 3. az árvíz-
károsultak javára tartott felolvasása, ma-
gyarra ford. «Sympathia. antipathia, allo-
pathia, homeopathia, hydropathia, vagy : 
hányfélekép mondhatni emberhez «adsza 
pénzt!» A magyar nők, Dr. Riloge, 1839. 
Levegő, tűz, víz, föld, Borjúhús gombá-
val) ; a brassói Blätter für Geist, Gemüth 
und Vaterlandsliebeban (1838. Karl 
Filtsch, das Fantasiekind); az Ungarban 
(1845—46. Bilder aus meiner Selbst-
Biographie) ; a Játékszini Emlékkönyv-
ben (Győr, 1847. Milyen legyen a női 
szív ?); a Kecskeméti Lapokban (1878. 
43. sz. Saphir memoirjaiból, német 
után); a Képes Családi Lapokban (1884. 
41. sz. Önéletrajzomból, lovasberényi 
élete); a Czeglédben (1891. 40. sz. «Ma-
gyar vagyok», magyar czímmel, Episod 

az utóbbi magyar szabadságharczból, 
ford. Camedrio, a Kecskemét után). Köl-
teményeiből fordítások: a Veszprémben 
(1856. 52. sz.), a Kecskeméti Lapokban 
(1887. 39. sz.), a Székesfehérvár és Vidé-
kében (1887. 90., 93., 1888. 82., 88., 
1889. 76., 81.), a Délmagyarországi Köz-
lönyben (1888. 121.). Levele Kisfaludy 
Károlyhoz : Moor, 1822. ápr. 27. (írod. 
Közlem. 1901.) — Munkái: 1. Freuden-
Gesang zur Feier der Anwesenheit unseres 
Landes vaters Franz des Ersten, und 
unserer Landesmutter Caroline Auguste. 
Pesth u. Ofen, 1820. (Német és zsidó 
nyelven.) — 2. Poetische Erstlinge. Pesth, 
1821. — 3. Neueste Schriften. München, 
1822. Három kötet. — 4. Gesammelte 
Schriften. Stuttgart, 1832. Négy kötet, 
szerző arczk. — 5. Bernsteiniana, oder 
Mosaik von Bernstein, gefasst und ge-
putzt von S. Pest, 1838. — 6. Humo-
ristische Damen-Bibliothek. Wien, 1838— 
1841. Hat kötet. — 7. Wilde Rosen. U. 
ott, 1847. szerző arczk. — 8. Humo-
ristischer Volkskalender 1850—57. U. o. 
— 9. Conversations-Lexikon für Geist, 
Witz und Humor. Dresden, 1858—60. 
Öt kötet. (Glasbrenner Adolffal együtt.) 
— 10. Der Genius als Pilger. Ein Fest-
spiel zum Empfang des allerhöchsten 
Kaiserpaares im Pester deutschen Theater, 
mit Musik von F. A. Doppler. Pest, 1875. 
— 11. Fliegendes Album für ernste und 
heitere Deklamation. Leipzig, 1875. (5. 
kiadás.) — 12. Ausgewähte Schriften. 
Brünn, 1884. 12 kötet. — 13. Saphir's 
Gesammelte Schriften. U. ott, 1886—89. 
26 kötet. — 14. Teljes végeladás. Mono-
log. Szabadon átírta Hangay Octáv. B.-
pest, 1891. (Monologok 29.) —15. Töre-
dékek Saphir műveiből. Ford. Dabóczy 
György. Marosvásárhely, 1903. — Még 
több munkája jelent meg külföldön, me-
lyek minket közelebbről nem érdekelnek. 

Gelehrtes München 1834. 91. 1. — Oesterr. 
National Encyclopădie IV . 485. 1. — Rajzola-
tok 1838. 18. SZ. — Ujabbkori Ismeretek Tára 
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V I . 165. I. — Hölgyfutár 1858. 204. s z . — 
Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XXVII . 213. 1. (bö 
é letrajzzal és repertór iummal) . — Petrik 
B i b l i o g r . — IH. Zsidó Szemle 1894. 533. 1. — 
Pesti Hirlap 1895. 248. SZ. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 871. 1. 

Saphir Sándor.— Munkája: Ansprache 
an die Anwesenden bei Gelegenheit seiner 
Taufe. Pesth, 1843. 

Petrik B ib l iogr . 

Saphir Sándor, hirlapszerkesztő, pesti 
származású, unokaöcscse volt S. Móricz-
nak, a német humoristának, és testvér-
bátyja S. Edének a budapesti hirlapiró-
nak. Meghalt 1891. ápr. 2. — Szerkesztette 
a nevéről elnevezett élczlapot Bécsben. 

Pesti Hirlap 1891. 92. s z . 

Saphir Zsigmond, orvosdoktor, a hu-
morisztikus író Saphir Móricznak unoka-
öcscse, szül. 1801-ben Lovasberényben 
(Fehérm.); a pesti egyetemen tanulta az 
orvostudományokat. Orvosi gyakorlatot 
nem folytatott, hanem a hírlapirodalmat 
művelte és mint szerkesztő folytonosan 
Pesten tartózkodott, hol 1866. okt. 16. 
meghalt 65. évében. — Munkái: 1. De 
auro ej usque praeparatis. Specimen 
inaugurale pharmacologico-medicum . . . 
Pestini, 1826. — 2. Hempel Adolf Fridrik, 
Elementa anatomiae corporis humani 
sani. Juxta editionem quintam in latinam 
transtulit. U. ott, 1831. Két kötet. — 3. 
Hugo, Viktor, Angelo. Tyrann von Padua. 
Drama in 4 Aufzügen. Aus dem Fran-
zösischen frei bearbeitet. U. ott, 1838. 
— Szerkesztette Pesten a Pester Tage-
blattot 1839—45-ig, az Iris cz. német 
zsebkönyvet 1840 —42. gróf Majláth Já-
nossal együtt (1841 — 42-re névtelenül); 
a Der wahre Ungart 1848. okt. —decz. 
és a Sonntagszeitungot 1855—60-ig. 

Hupp, B e s z é d 154. 1. ( N e v e : Zaphir S im, 
Z s i g m o n d n a k írva.) — Wurzbach, B i o g r . 
L e x i k o n XXVII . 232. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Patrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Sappuhn György Henrik, SLZ eperjesi 
ág. ev. egyház lelkésze és a szónoklat 
tanára, később a vallásüldözés következ-

tében száműzött és Wittenbergában tar-
tózkodott. — Munkái: 1. Problema Orato-
rium In Publico & Generali Examine 
Rhet : Collegii Epperiensis Colophonis 
loco Propositum Chorago . . . & Oratoriae 
P. P. Anno M.D.CLXXXIII. Argumen-
tum . . . Conciliabit utramq. Sententiam 
Johannes Tersztenszky Arvensis. Leu-
tschoviae. (Egyleveles ívrét nyomtatvány 
a b. Radvánszky-levéltárban Radvány-
ban.) — 2. Oratio Eucharistica. D. O. M. 
Sacra : Post solutam Inclitae Vrbis Eper-
jessiensis Obsidionem, Lectionibus Rhe-
toricis Auspicato Praemissa . . . Casso-
viae (1684). — 3. Oratio funebris super 
obitum . . . Domini, Danielis Gutth, , . . 
Domino Emerico Thököly, a Consiliis 
Intimis . . . Collegii Status Evangelici 
Eperiensis Inspectoris meritissimi; Li-
berae, Regiaeq. Civitatis Bartphensis 
Judicis Primarii: in frequenti auditorum 
panegyri dicta . . . Anno M.DC.LXXXIV. 
Die 5. Mensis Mártii. U. ott. — Üdvözlő 
verset írt Karancsi, Nicolaus, Disputatio 
Theologica De Mysterio . . . . Witten-
bergae, 1686. cz. munkájába. 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r 11.419. 1. 
— V. Könyv-Szemle 1906. 137. 1. 

Sápy József, állami főgymnasiumi 
tanár, szül. 1848-ban Jászberényben, 
1881-ben nyert tanári oklevelet a törté-
nelemből és földrajzból és azon évtől 
fogva tanított a jászberényi állami fő-
gymnasiumban a történelem és föld-
rajzon kívül gyorsírást és ugyanott a 
városi képviselőtestület tagja volt. Meg-
halt 1904. június 29. Budapesten. — 
Programm-értekezése a jászberényi áll. 
főgymnasium Értesítőjében (1881. A mo-
hácsi veszedelem. Összehasonlító bírálat 
Brodarics, Szerémi, Brutus és Istvánfi 
XVI. századbeli kútfők előadásai alapján). 

Vajda N é v k ö n y v e 107. 1. — A jásxberinyi 
áll. főgymnasium Értesitöje 1905. 87. 1. 

Sárai András, ág. ev. lelkész, szül. 
1793-ban Türkösön (Brassóm.), tanult 
1807-től a brassói evang. gymnasiumban 
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és Pozsonyban. 1815—17-ig ev. lelkész 
volt Brünnben ; honnét 1818. ápr. Buka-
restbe hívták meg második lelkésznek; 
hol miután Klockner János első lelkész 
1827. ápr. 19. meghalt, ennek utóda S. 
lett. Egyháza történetének megírásához 
adatokat gyűjtendő 1838—36-ig három 
évig és négy hónapig utazott Konstanti-
nápolyba és Odessán át Szent-Pétervárra, 
hol másfélévig tartózkodott, azután Stock-
holmba s Koppenhágába utazott és onnét 
ismét visszatért Szent-Pétervárra, majd 
Moszkvába s Lieflandba ment és Porosz-
országon, Szászországon keresztül Bécset 
és Pestet látogatta meg, s 1836. márcz. 
19-én Brassóba érkezve visszatért Buka-
restbe. Kevés idő multával S. lemondott 
lelkészi állásáról és egy általa alapított 
nevelőintézet vezetésével foglalkozott. 
Meghalt 1850. ápr. 10. Bukarestben. — 
Munkája : Nachricht über die Entstehung, 
Fortdauer und den gegenwärtigen Zu-
stand der evangelisch-lutherischen Ge-
meinde zu Bukarest im Fürstenthume 
der Walachei. Zum Besten der evang.-
lutherischen Kirche in Bukarest. St.-
Petersburg, 1834. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon. Kronstadt, 
1871. III. 156. 1. — fetrik Bibliogr. 

Sarbó Artúr, orvosdoktor, egyetemi 
magántanár, szül. 1867-ben Pesten, hol 
1891-ben nyert orvosdoktori oklevelet. 
1892-ben a budapesti egyetem orvosi 
fakultásának Schordán-féle ösztöndíjával 
külföldi tanulmányútra kelt. 1895-ben 
Budapesten mint idegorvos telepedett le. 
1897-ben egyetemi magántanárrá habili-
tálták az idegkórtani diagnostika és vizs-
gálati módszerek cz. tanágból. A minisz-
térium 'megbízásából az iskolaorvosi 
cursuson előadója a beszédhibák kór- és 
gyógytanának. 1902. kinevezték a gyógy-
paedagógiai szakvizsgák vizsgáló tanárává. 
1894 óta tagja a jogászegyesület büntető-
jogi osztályának. A beszédhibában szen-
vedők áll. tanítóképző és gyógytanfolya-
mának vezetője és a gyógypaedagógiai 

intézetek országos szaktanácsának rend-
kívüli tagja. — Czikkei az Orvosi Heti-
lapban (1891. A hysteriás lázról, a 
Pasquich-díjjal jutalmazva, bővebb köz-
lése az Archiv f. Psychiatrieban, Kimu-
tatás Laufenauer tanár egyetemi elme-
és idegkórtani ambulantiájáról, Hysteriás 
hűdésekről, 1892. Az akromegaliáról, 
Casuistikus közlemények Laufenauer ta-
nár ideg- és elmekórtani 1892. évi ambu-
lantiájáról, 1893. Néhány vonás Charcot 
tudományos jellemzésére, 1895. A teta-
niáról, kóroktani és kórtani tanulmány, 
1896. Az ulnaris és peronaeus tünetről); 
a M. Orvosi Archívumban (1892. A házi-
nyúl gerinczveleje ép idegsejtjeinek szer-
kezete és azok elváltozásai phosphor- és 
morphium-mérgezéseknél, 1893. Adatok 
a hólyag, végbél és erectio központjai-
nak localisálásához az emberi gerincz-
velőben, 1897. Újabb adatok az ulnaris 
és peronaeus analgesiáról); a Gyógyá-
szatban (1894. A lues szerepe a tabesnél 
és paralysis progressivánál); a Termé-
szettud. Közlönyben (1894. Edinger új 
rajzoló készüléke, 1895. A gerinczvelő 
elváltozásai Steron-féle kisérletben); a 
Wiener Klinische Bundschauban (1895. 
Ueber einen Fall von Meningitis basilaris 
syphilitica gummosa); a Pester mediz.-
chirurgische Presseben (1896. Neurolo-
gische Beobachtungen); a Nyelvtudom. 
Közleményekben (1902. Népszerű út-
mutatás a beszédhibák felismerésére). — 
Munkái: 1. Ideggyógyászati megfigyelé-
sek. Bpest, 1897. (Klinikai Füzetek VII. 
7.) — 2. A tabes therapiája aetiologiai 
szempontból. U. ott, 1898. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 8. A szervi hűdé-
sek klinikai jellegéről. U. ott, 189y. (Kü-
lönny. a Gyógyászatból.) — 4. A com-
pensdló gyakorlati gyógymódról. U. ott, 
1899. (Különny. a Gyógyászatból.) — 5. 
Olommérgezés okozta általános izom-
sorvadás. (Adat az ólommérgezések kór-
tanához.) U. ott, 1900. (Különnyom. a 
Gyógyászatból.) — 6. Népszerű útmuta-
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tás a beszédhibák felismerésére és elhá-
rítására. Szülők és tanítók részére. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium megbízásából. U. ott, 1901. — 
7. Az epilepsia kór- és gyógytanának 
jelen állása. U. ott, 1904.— 8. A beszéd 
összes vonatkozásaiban, különös tekin-
tettel a gyermekkorra. U. ott, 1906. 

I.aufenauer Károly, Jelentés dr. Sarbó Ar-
túr. irodalmi munkásságáról. Bpest, 1897 
(Czikkeinek kritikája.) — 11. Könyvészet 1901., 
1904. — Pallas Nagy Lexikona I I . P ó t k ö t e t 
1904. 563. 1. — Petrik, M. Könyvészet 1886— 
1900. 736. 1. 

Sárcsevics Ambrus, Szabadkán (Báes-
Bodrogm.). — Munkái: 1. A nemzetiségi 
kérdés Magyarországban szerb szempont-
ból. írta Popovics Milos (a «Vidov Dan» 
szerkesztője Belgrádban), ford, és kiadta. 
Szabadka, 1865. — 2. Magyar délszláv 
közigazgatási és törvénykezési műszótár. 
Magyar-délszláv rész. U. ott, 1870. 

Petrik Könyvészete és a in. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Sárdi Imre, szent Domonkos-rendi szer-
zetes. — Munkája: Einfältige, das ist 
aufrichtige und wohlgegründete Kanzel-
rede, wodurch der gegen Gott, König 
und Vaterland gut gesinnte Seelsorger . . . 
die seinentheils zum himmlischen Abend-
mahl, theils in das grosse Schauspiel 
des fränkischen Kriegs eifrig einladet 
am änderten Sonntage nach Pfingsten. 
Steinamanger, 1799. 

Petrik Bibliogr. 

Sárdi István, unitárius lelkész. — 
Czikke a Család és Iskolában (1889. Dr. 
Bartók István életrajza és könyvism.); 
a Keresztény Magvetőnek is munkatársa 
volt. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Sárdi József, unitárius kántor-tanító, 
S. Sámuel lelkész és Bagoly Juliánná 
fia, szül. 1822. márcz. 13.; a kolozsvári 
unitárius gymnasiumban tanult Brassai 
Sámuel igazgató alat t ; foglalkozott az 
irodalommal és a modern nyelvek tanu-
lásával; írt a Lant cz. ifjúsági lapba, 

melynek szerkesztője volt. 1848-ban iskola-
mester és énekvezér lett Felső-Rákoson. 
1861-ben a kolozsvári ekklézsia hívta meg 
énekvezéri és tanítói állásra. Tagja volt 
a kolozsmegyei tanítóegyesületnek és 
választmányának; az unitáriusok főtanácsa 
pedig még 1861-ben megtisztelte az egy-
háztanácsossággal. Meghalt 1887. decz. 
18. Kolozsvárt. 300 forintot hagyott az 
ekklézsiára. 

Keresztény Magvető 1889. 372. 1. ( P é t e r f i 
Dénes). 

Sárdi Sámuel, unitárius lelkész, S. 
István lelkész és Bencze Judit fia, szül. 
1783. febr. 23. Toroczkó-Szent-Györgyön ; 
hivataloskodott mint iskolamester Abrud-
bányán (1807—1810), Vargyason (1811— 
1812), mint pap II.-Szent-Mártonban 
(1813—14), Laborfalván (1815—27), Ár-
koson (1827—36) és Toroczkón (1837-től). 
Meghalt 1854. jún. 13. — A reformátusok 
énekeskönyvében : «Szűkölködünk nagy 
mértékben . . . » és az unitáriusok énekes-
könyvében «Legyen kedves az áldozat.. .» 
kezdetű énekeket ő írta. 

Keresztény Magvető 1889. 372. 1. 

Sárffy Aladár, bölcseleti doktor, gym-
nasiumi igazgató, szül. 1858. aug. 18. 
Takácsiban (Veszprémm.); a középiskolai 
osztályokat Veszprémben, Nagy-Károly-
ban és Kolozsvárt végezte ; négy évig a 
kolozsvári egyetemnek volt hallgatója. 
Időközben, mint katona, a boszniai okku-
páczióban is részt vett. 1884-ben tanári 
oklevelet nyert a bölcseletből, latin és 
magyar nyelvből és a kegyesrendiek 
podolini algymnasiumánál kapott alkal-
mazást mint helyettes tanár. 1887-ben a 
lőcsei állami főreáliskolához nevezték ki 
helyettes és 1888-ban ugyanoda rendes 
tanárnak. 1900 őszén az újonnan szer-
vezett balassagyarmati gymnasiumnál 
bízatott meg az igazgatói teendőkkel, hol 
azonban ugyanazon év decz. 28. meghalt. 
— írt ismeretterjesztő, tanügyi, bölcseleti, 
szépirodalmi czikkeket a vidéki és fő-
városi lapokba és folyóiratokba közel 
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kétszáz czikket, nevezetesen a M. Fény-
képészek Lapjába (1885—88., 1898—1900. 
A fényképészet aesthetikája I—VIII.); a 
Közoktatásba (1886. Az ifjúsági könyv-
tárakról) ; a lőcsei m. kir. áll. főreáliskola 
Értesítőjébe (1888. Bacon Ferencz induc-
tiója, 1889. Bacon praerogativ instantiái, 
természeti analógiája és módszerének 
hiánya, 1897. Jókai írói jellemzéséhez, 
Jókai és az iskola, Jókai mint regényíró, 
ism. Egyet. Philol. Közlöny 1898.); a 
Fővárosi Lapokba (90-es évek elején, el-
beszélések) ; a Budapesti Hirlapba (1893. 
elb., 1894. A színes fényképek); az Or-
szágos Tanáregyesület Közlönyébe (1892— 
1893. A tanári értekezletek jegyzője, 
1898—99. A Németh-féle betűrendes tájé-
koztató ismertetése, Kérdések az admi-
nis t ra te köréből); a Ludovika Akadémia 
Közlönyébe (1899. Adatok a háború lélek-
tanához, 1900. Egy actuális hadtörténelmi 
analogia); az Athenaeumba (1900. Jellem 
és tudomány); a balassagyarmati gym-
nasium Értesítőjébe (1901. A művészet 
és a fényképészet); írt még a Tanulók 
Lapjába (1894—96., 1898—99.), szépiro-
dalmiakat a M. Tengerpartba (1894—95). 

— Munkái: 1. A tulajdonról. Philoso-
phico-ethikai értekezés. Kolozsvár, 1884. 
— 2. A classikusok rhetorikája. Egyetemi 
segédkönyv tanárjelöltek számára. Bpest, 
1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891.) 
— 3. Kalauz a magyar irodalomtörténet 
tanulásához. Középiskolai használatra. U. 
ott, 1891. — 4. Lélektan és logika közép-
iskolák használatára. U. ott, 1892. (2. jav. 
kiadás. U. ott, 1899.). — 5. Egy közép-
kori doctori disputatio. Drámai parodia. 
U. ott, 1900. (Különny. a Tanulók Lapjá-
ból. Előadták Modorban, Nagyszombatban, 
Bózsahegyen és Lőcsén). — A vándor-
gyűlés cz. bohózata a budapesti vígszín-
ház pályázatán 1896-ban dicséretet nyert; 
Az ezredleánya cz. társadalmi színművét 
előadták Lőcsén 1895-ben a városi szín-
házban. 

Kiszlingstein K Ö n y v é s z e t e . — Vajda Emil 
Névkönyve 134. 1. — Petrik, Magyar Köny-
vészet 1886—1900. Bpest, 1906. 737. 1. és 
Pekár Károly szives közlése. 

Sárffy Ignácz, kegyes tanítórendi ál-
dozópap és igazgató-tanár, szül. 1853. 
nov. 30. Nagy-Vázsonyban (Veszprémm.), 
1872. szept. 8. lépett a rendbe s 1879. 
jún. 27. miséspappá szentelték ; 1891 óta 
Bózsahegyen (Liptóm.) tanár, hol jelenleg 
házfőnök, tanulmányi ügyvezető, a rendi 
studium és a főgymnasium igazgatója, a 
magyar nyelvnek az V. osztályban rendes 
tanára. — Czikkei a Máramaros és 
Szatmármegyei Közlönyben (1876—77.), 
a Zalai Közlönyben, Veszprémi és Nógrádi 
Lapokban (1877—78. költemények, vezér-
czikkek, beszélyek' és szépészeti érteke-
zések) ; a nagykárolyi kegyesrendiek 
főgymnasiuma Értesítőjében (1877. Egy 
pár paedagogiai tollvonás a gyermek-
nevelés körül); a Délibábban (1878. A 
népdal mint a nép jellemének hű kifeje-
zője) ; a veszprémi róm. kath. főgym-
nasium Értesítőjében (1879. Az ember 
álomélete, lélektani eszmecserék); a Ter-
mészettudományi Közlönyben (XIV. 1882. 
Szelídült vízi békák); a váczi kegyes 
tanítórendiek főgymnasiumának Értesítő-
jében (1891. Népmeséink néhány jel-
lemző vonása és morális igazságszolgál-
tatása, ism. Irodalomtört. Közlemények I., 
Egyet. Philolog. Közlöny és Századok 
1892). — Munkája: A nő. Begény. 
Bpest, 1884. 

Siüllösp Károly, Szerze te s r e n d e k . II. 32.1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vajda N é v -
k ö n y v e 181. 1. — A rózsahegyi kath. főgym-
nasium Értesítői 1892—1904. — A m . kegyes-
tanitórend Névtára. B p e s t , 1906. 

Sárfői Mihály, ev. ref. lelkész és tanár; 
mint Nagybánya városának alumnusa 
1665—66-ban Utrechtben tanult ; 1666. 
jún. 28. igtatták be a nagybányai iskola 
rectorságába. 1678-ban felső-bányai lel-
kész volt, majd a nagybányai ev. ref. 
főiskola rectora. — Munkája: Disputatio 
Theologica De Veteri & Novo Testa-
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mentő. Quam Deo Favente Opt. Max. 
Sub Praesidio D. Gisberti Voetii . . . 
Publice defendere conabitur . . . Ad diem 
3. Martii . . . Ultrajecti, M.DC.LXVI. 

Szabó-He i leb r ant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész, 735. 1. — Tkurzó Ferencz, A nagy-
bányai ev. ref. főiskola története. Nagy-
bánya, 1905. 31., 134., 148. 1. 

Sárlőy Miklós, ág. ev. iskola-igazgató 
Korponán, soproni származású; 1664-ben 
a wittenbergi egyetemen tanult, de meg-
látogatta a lipcsei, greifswaldi és frank-
furti főiskolákat is. — Munkái: 1. Dis-
putatio Metaphysica, De Necessario Et 
Contingente, Entis absolute Necessarii 
auspiciis suscepta,. . . Sub Praesidio . . . 
Heinrici Baumann . . . placidae ventil-
lationi subjicit . . . Wittebergae, 1664. — 
2. Disputatio VI. De libero arbitrio. 
Membrum Primum De Statu Controver-
siae, quoad Thesin resp. U. ott, 1667. 
(Methodica Formulae 81—91 1.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 162. 
1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész. 700. 1. és Horvát István Lexicon 
Eruditorum cz. kézirata a m. n. múzeumban. 

Sárhegyi (Strecskó) Lajos, róm. kath. 
hittanár, szül. 1853. aug. 13. Gyöngyösön 
(Hevesm.); a gymnasium hat osztályát 
szülővárosában végezte; ekkor az egri 
seminariumban jelentkezett, de szűk mellű 
lévén, elutasították. Az 1870—71. tan-
évben Gyöngyösön a VI. osztályt meg-
ismételte ; ezután Egerben és Eszter-
gomban ismét jelentkezett felvételre, de 
ekkor is elutasították; végre 1871.szept. 8. 
Váczon a kegyesrendbe vétetett fel ; a 
próbaév elteltével a VII. és VIII. osztályra 
Kecskemétre küldetett. 1874-től a nagy-
károlyi gymnasiumban tanított, e mellett 
magánúton a theologiai tudományokat is 
bevégezte s 1878. aug. 4. Váczon misés-
pappá szentelték föl. Mint gymnasiumi 
tanár 13 évig működött : Nagy-Károlyban, 
Máramaros-Szigeten, Váczon, S.-A-Ujhely-
ben, Léván, Nagy-Kanizsán és Selmeczen. 
1887. júl. 11. az esztergomi főegyház-

megye papjai közé vétetett fel. Káplán 
volt Balassa-Gyarmaton és 1888-ban 
Udvardon. 1892. jan. 30. a szakolczai 
kir. kath. gymnasiumban a történelem, 
földrajz, majd a hittan tanárává nevezte-
tett ki. — írt 1875—89-ig többnyire költe-
ményeket a következő hirlapokba : Nagy-
Károly, Máramaros, Máramarosi Tárogató, 
Havasi Kürt, Váczi Közlöny, Zemplén, 
Gyöngyös, Pápai Lapok, Tátravidéki 
Hiradó, Egri Népújság, Magyar Állam, 
Vágvölgyi Lapok, Bars, Esztergomi Köz-
löny, Rózsafüzér; ezek közül egy pár 
mutatványul Váry Gellért «Árvalányhaj» 
cz. versgyűjteményében is található. 
Népdalai közül ezeket: Szép az égbolt..., 
Hamis szemű . . ., Beteg vagyok . . ., 
Most pelyhedzik . . ., Mikófalván . . ., 
Megyek, megyek . . ., Jaj be rózsás . . . 
a nép is énekli. — Munkái: 1. Egyházi 
beszéd, Szent-István Magyarország első 
apostoli királya dicsőséges jobbja felta-
lálásának nyolczszázados ünnepén, 1883. 
aug. 20. Trencsénben tartá a kegyes-
tanítórendi magyar hitszónok. Trencsén. 
— 2. Rövid gyászbeszéd, melyet Tren-
csénben, Istenben boldogult Marsovszky 
Elemérnek, a trencséni kir. kath. főgym-
nasium első osztálybeli jeles és leg-
vallásosabb tanulójának 1883. júl. 7. 
történt beszentelése alkalmával mondott 
a kegyes tanítórendi magyar hitszónok. 
U. ott, 1883. — Kéziratban vannak hit-
szónoklati művei. — Álnevei és jegyei: 
Blautt-Oire, S...-s, B. 0 . és S. L. (Költe-
ményei és a Jó Pásztorban közölt szent 
beszédei alatt.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Zelliger Alajos, 
Egyházi írók Csarnoka 462. 1. — Vajda E. 
Névkönyve 196. 1. és önéletrajzi adatok. 

Sáry Gábor. — Alexina cz. fordított 
érzékeny játékát 5 felv. először adták 
Pesten 1811. ápr. 17., azután még három-
szor és 1813-ban egyszer. 

Bayer József, A nemzeti játékszín története. 
Bpest, 1887. II. 389. 1. 
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Sáry Mihály, róm. kath. plébános, 
szül. 1818-ban, áldozópappá szenteltetett 
1844. ápr. 2. ; 1846-tól a csanádegyház-
megyei seminariumban Temesvárt hit-
tanár és a növendékpapok lelkiatyja volt, 
1849-től a szabadságharcz után kilencz 
évig segédlelkész, 1858-tól plébános 
Német-Ságon, 1860. a kikindai elemi 
iskolák igazgatója, 1861. helyettes lelkész 
Kis-Szent-Péteren, 1862-től administrator 
Kis-Teremián (Torontálm.), 1866-tól Fa-
kerten, 1873-tól Kübekházán. 1877-ben 
nyugalomba vonult Szegedre, hol 1897 
körül meghalt. — Két czikke van a pesti 
növendékpapság egyházirodalmi Munká-
lataiban (1842. Az isteni szolgálatbeli 
nyelv, 1843. A zsolozsma). 

imrik József, E g y e t e m e s e g y h á z i N é v t á r . 
Bpes t , 1864. 379. 1. — V. Sión 1889. 704. 1. — 
Schematismus Cleri C s a n a d i e n s i s 1889., 1896. 

Sáringer János (Kandid), bölcseleti 
doktor, szent Benedek-rendi áldozópap 
és főgymnasiumi tanár, szül. 1871. 
márcz. 2. Homok-Bödögén (Veszprémm.), 
1888. aug. 1. lépett a rendbe, 1895. júl. 7. 
áldozópappá szenteltetett és Pannonhal-
mán a főapátsági főiskolában a növénytan 
és földrajz tanára volt. Miután a rend-
ből kilépett és az ev. reform, vallásra 
áttért, 1901 óta a kis-új-szállási ev. ref. 
főgymnasium tanára. •— Czikke a Föld-
rajzi Közleményekben (1902—3. Egy kis 
földrajz). — Munkái: 1. Pannonhalma 
éghajlata. 18 táblával. Győr, 1896. — 
2. A Balaton környékének éghajlati 
viszonyai. Bpest, 1898. 8 szövegközti 
czinkografált ábrával, 51 táblázattal és 
10 cinkogr. térképmelléklettel. (A Balaton 
tudományos tanulmányozásának eredmé-
nyei, I. köt. 4. rész, 1. szakasz.) — 3. A 
Balaton vizének fizikai tulajdonságai. 
U. ott, 1900. 27 táblázattal és 15 ábrával. 
(Ugyanannak I. köt. 5. rész 1. szakasza). 
Mind a két munka németül is megjelent. 
— 4. Fizikai földrajz a felsőbb leány-
iskolák számára. U. ott, 1903. (Szuppán 
Vilmossal együtt.) 

A pannonhalmi szent Benedek-rend N é v t á r a 
1898. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 
Bpest, 1906. 37., 737. 1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Sarkady Elemér, hírlapiró, S. László 
volt 48-as honvédhadnagy, később Kris-
tyóron körjegyzőnek fia, szül. 1864-ben. 
1881 körül Budapesten joghallgatóból 
lett újságíróvá s előbb a Magyarország, 
majd a Pesti Napló szerkesztőségének 
volt tagja. Innét Szombathelyre került, 
hol a függetlenségi párt hetilapját, a 
Dunántúlt szerkesztette s élénk részt vett 
a vasmegyei heves pártmozgalmakban. 
E lappal egyidőben (1882) keletkezett a 
szintén függetlenségi párti Volksfreund 
cz. német hetilap, S. szerkesztése alatt. 
Visszatérve a fővárosba, a Pesti Hírlap-
nak, majd az Egyetértésnek lett a dol-
gozótársa ; innét azonban, megrongált 
egészsége miatt ismét vidékre költözött 
Biharba a szüleihez. Felgyógyulva a 
Budapesti Hirlapnál talált foglalkozást. 
Legutolsó, nagyobb feltűnést keltő hír-
lapírói működése az oláh püspökök meg-
interwíewolása volt. Az oláh kérdéseken 
kívül főleg közgazdasági s katonai dol-
gokrólírt. A Ludovika akadémiát kitűnően 
elvégezte s azt mint honvédhadnagy 
hagyta e l ; a vasmegyei éles pártosko-
dások közepette azonban tiszti rangjáról 
leköszönt. Mellbetegségéből felgyógyulást 
keresendő 1893. márcz. elején Meranba 
ment, de állapota ott még súlyosbodott 
és márcz. 21. meghalt, 32 éves korában. 
— Czikkei közül a Fővárosi Lapokban 
(1878. 250. sz. A geinai leányvásár). — 
Munkája: Az Asbóth-Zichy-iigy. Bpest, 
1879. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 1893 : Buda-
pesti Hirlap 81., 86. SZ., Föcárosi Lapok 81 . , 
Nemzet 81. SZ., Vasárnapi Újság 13. SZ. — 
Magyarország V á r m e g y é i és Városa i . Vas-
vármegye. Bpest, 1898. 353. 1. 

Sarkady Ferencz. — Munkája: A 
bába és családja és a megbabonázott 
kézfogó. Debreczen, 1862. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 
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Sarkad i Igftácz, a budapesti beteg-
segélyző-pénztár igazgatója; 1891-ig a 
jegyzői tisztet viselte s titkári czímmel 
szolgált. Kohii családi nevét 1891-ben 
változtatta Sarkadira. — Munkái: 1. 
A nagyváradi pincze-egylet története. 
Nagyvárad, 1899. Szerző arczk. — 2. A 
betegsegélyezés reformja. Bpest, 1901. 

Századunk névváltoztatásai 196. 1. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Sarkady István, hírlapíró és szerkesztő, 
szül. 1834. decz. 24. Gyöngyösön (Heves-
m.), hol a gymnasiumot végezte; a bölcse-
letet 1852 —53-ban az egri lyceumban 
tanulta. Azután felvették a veszprémi 
papnövendékek sorába s a pesti köz-
ponti papnevelőbe küldték ; itt végezte a 
négy évi theologiai tanfolyamot. Azon-
ban fölszenteltetése előtt búcsút vett a 
papi pályától és teljesen az irodalmi 
pályán működött. Meghalt 1892. decz. 7. 
Budapesten. — Mint növendékpap a 
Kath. Hetilapba és a Religióba írt; 1855-
ben pedig a Török János bécsi Magyar 
Sajtójában lépett fel a világi irodalom 
terén. 1857-ben az akkori összes szép-
irodalmi lapok közöltek tőle eredeti 
történeti beszélyeket. 1858-ban segéd-
szerkesztője volt a Boros Mihály által 
szerkesztett Társalgó cz. népies irányú 
lapnak. 1860. aug. átvette a Népújság 
szerkesztését, mely később Sárosy Gyula 
száműzetéséből való visszatérésekor Trom-
bita czímet vévén fel, azt 1861. márcz 
2-tól május 31-ig szerkesztette, mikor a 
szerkesztéstől rendőrileg eltiltatott. 1862-
ben a Sárosy-Albumot szerkesztette; 
ebben a Sárossy Gyuláról írt czikke a 
es. kir. rendőrség által megsemmisítte-
tett, S. pedig haditörvényszék elé állítta-
tott és hat hónapra elítélték, melyből 
egy hónapot a Károly-kaszárnyában ki 
is töltött 1863-ban, de azon év nov. 19. 
Erzsébet királyné nevenapja alkalmából 
többi politikai fogolytársaival együtt ke-
gyelmet nyert. 1864-re Hajnal cz. naptárt 
szerkesztett; majd később bécsi leveleket 

írt a Pesti Naplónak nyíl jégy alatt. 
1879-ben és 1880. május 20-áig az Uj 
Esztergom cz. lapot szerkesztette ; ugyanő 
alapította 1879-ben az Esztergom és 
Vidéke cz. lapot, de attól három havi 
munkásság után megvált. 1880-ban vissza-
tért Budapestre és fölelevenítette a Trom-
bita cz. lapját, de az csak pár hónapig 
élhetett. 1885-ben a Nemzeti Politika 
főmunkatársa lett. Meghalt 1892. deczem-
ber 8. Budapesten. — Czikkei a Pesti 
Divatlapban (1846. A veres haraszt, nép-
monda) ; a M. Sajtóban (1856. 236. 
Gyöngyös, okt. 1., 275. sz. Gyöngyös 
nov. 22., 1857.119. Gyöngyös, máj. 13.); 
a Családi Lapokban (1857. II. Két tört. 
beszély); a Divatcsarnokban (1858. Pécs, 
május végén és tört. beszély, 1860. tört. 
beszély); a Hölgyfutárban (1858. tört. 
beszély); a Nővilágban (1858. tört. be-
szély) ; az Aradi Híradóban (1859. be-
szély); az Új M. Múzeumban (1859. I. 
Pécsi püspöki könyvtár); a Hazánkban 
(II. 1860. Rozgonyi Simon); a Nép Újsá-
gában (1860. II. A kuruczok szelleme, 
tört. beszély); a Vasárnapi Újságban 
(1861. 47. sz. Sárosy Gyula életrajza, 
névtelenül); a Delejtűben (1861. Had-
nagioknak tanosagh, versezet Sebastianus 
literatustól: Tinódi); az Emich Gusztáv 
Nagy Naptárában (1861. tört. beszély); 
az Esztergom és Vidékében (1879. 1. sz. 
Palkovics Károly, Esztergom polgármes-
tere, 3. sz. Forgách Ágoston gróf püs-
pök, 17. sz. Frey Vilmos, az esztergomi 
takarékpénztár vezérigazgatója). — Mun-
kái : 1. Történeti beszélyek. Pest.. 1858. 
Két kötet. — 2. Arany hullámok a tör-
ténelem tengeréből. U. ott, 1859. (Beszé-
lyek.) — 3. Hajnal. Arczképekkel és 
életrajzokkal díszített album, szépirodalmi 
függelékkel. 1863. (ism. M. Sajtó 265. sz.) 
.1868 Bécs, 160 arczképpel és 1873. 
Bpest, Három 4rét kötet körülbelül 500 
kőnyomatú arczképpel. — Jegyei a Pesti 
Naplóban báró Kemény Zsigmond szer-
kesztése alatt a kiegyezés előtt: nyíl 
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jegy a vezérczikkeinél; a Nemzeti Poli-
tikában pedig (X) jegy alatt politikai 
szemléket írt. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Fővá-
rosi lapok 1892. 340. s z . — A m . n . m ú z e u m i 
könyvtár példányairól, önéletrajzi adatok 
és gyászjelentés. 

Sarkadi József, a nagyváradi szállo-
dások és vendéglősök ipartársulatának 
és a pinczér-egyletnek titkára, a «Mi 
Érdekeink» cz. szaklap szerkesztője volt 
1903. júl. 31-től 1904-ig az 5. számig 
Nagyváradon. Kohn családi nevét 1881-
ben Sarkadira változtatta. — Munkája: 
A nagyváradi pinezér-egylet harmincz-
éves története. Nagyvárad (1904). Fény-
nyom. képekkel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sarkadi Lajos, jogi doktor, kereske-
delmi és iparkamarai titkár, Kohn Her-
mann mészáros és Czigler Rozália fia, 
szül. 1861. aug. 17. Ant-on (Biharm.) ; a 
nagyszalontai ev. ref. gymnasiumba irat-
kozott be, a II. osztályt Békésen járta, a 
többi osztályt Nagyváradon 1882-ben be-
fejezte és a budapesti egyetem jogi fakul-
tására iratkozott be, hol négy félévet el-
végezvén, közben az önkéntesi év be-
fejezte és a tiszti vizsga letétele után 
visszatért Nagyváradra. Itt 1884-ben hon-
védhadnagygyá kineveztetett és 1887-ben 
a nagyváradi akadémián absolutoriumot 
kapott. Időközben Kohn családi nevét 
Sarkadira változtatta. 1890-ben a kolozs-
vári egyetemen jogi doktorrá avattatott. 
Miután előbb a nagyváradi jogakadé-
mián a jog- és államtudományi vizsgákat 
is letette, eleintén mint kir. közjegyző-
jelölt, majd mint ügyvédjelölt működött 
s időközben tartalékos honvéd főhad-
nagygyá előlépett. 1890 óta kereskedelmi 
és iparkamarai titkár Nagyváradon, hol 
a kereskedelmi iskolában 1895-től mint 
bejáró tanár a közgazdasági ismereteket 
tanította. 1891—94-ben kereskedelmi mi-
niszteri biztos volt ez intézetnél. Szerkeszti 
a kamara évi jelentéseit. — Politikai, 

társadalmi és közgazdasági czikkeket és 
költeményeket írt a nagyváradi hírlapokba 
s a Nagyvárad belmunkatársa volt a 
80-as években ; a 90-es években a nagy-
váradi Szabadságba is írt költeményeket 
és színházi tudósításokat. Czikkei a M. 
Kereskedelmi Múzeumban (VI. 24. A 
hiteltörvénykezés reformja); a Magyar-
ország Vármegyéi és Városai, Biharvár-
megye cz. monographiában (A bányászat, 
ipar és kereskedelem). — Munkái: 1. Első 
hajtás. Költemények. Nagyvárad, 1886. 
(Ism. a nagyváradi Szabadság 134. sz.). 
— 2. Bihar vármegye és Nagyvárad város 
közgazdasági viszonyait feltüntető Jelen-
tés 1891—1905. évekről. U. ott, 15 füzet. 
— 3. Nagyvárad város állatvásárainak 
az árú és terményvásárral kapcsolatban 
a «Kommendáns» réten való elhelyezése. 
U. ott . . . — 4. Biharvármegye agyag, 
cement, aszfalt és kőiparának 1890. álla-
potáról. U. ott,... — Ezeken kívül a ke-
reskedelmi és vámszövetségre vonatkozó 
Emlékiratok. — Szerkesztette és kiadta 
a Nagyváradi Hírlapot 1893. decz. 24-től, 
mely 1894-ben megszűnt a 73. szám-
mal. Pénzes hajdú czímű 3 felv. nép-
színművét 1890. jún. 25. adták elő Nagy-
váradon (ism. a Nagyváradi Hirlap 1890. 
122. sz.). 

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Budapest, 1896. 61. 1. — Századunk 
névváltoztatásai 196. 1. — A m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról és önéletrajzi adatok. 

Sarkady László, 1848—49. honvéd-
tiszt. — Czikke a Honvédek Könyvében 
(1861. III. A verestoronyi események). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sarkady Sándor. — Munkája: Betü-
és hangrögzítő képletes magyar abc és 
olvasókönyv. Bpest, 1905. 

M. Könyvészet 1905. 

Sárkány Ármin, jogi doktor, Pécs sz. 
kir. város rendőrkapitánya. — Munkája : 
A közigazgatási hatóságok elé utalt ki-
hágások. A fennálló törvények és ren-
deletekből összeállította. Bpest, 1902. 

1U. Könyvészet 1902. 
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Sárkány Dávid, ev. ref. lelkész és fő-
iskolai tanár, szül. 1700 körül; tanulmá-
nyait Sárospatakon, hol 1719. szept. 13. 
lépett a felső osztályba, s 1722-től Maros-
vásárhelyt végezte, honnét 1729-ben kül-
földre ment s ez évben az utrechti, 1730. 
a franekeri egyetemre iratkozott be. 
Hazájába visszatérvén, .1731. radistyáni, 
1733. végén mezőcsáti lelkész, 1734-ben 
pedig sárospataki bölcselettanár lett ; ez 
állását «De profanae eruditionis eximia 
utilitate in sacris» cz. értekezésével fog-
lalta el. 1758-ban nyugalomba vonult és 
Miskolczra költözött, a hol 1762. szep-
tember 18. meghalt. — Munkái: 1. Ha-
lotti magyar oratio Rádai Pál felett Lo-
sonczon 1733. Szent Mihály hava 20. 
napján. Hely n. — 2. Analytica Exegesis 
primae epistolae Joannis inter catholicas 
Epistolas Apostolorum, ab Ecclesia Chri-
stiana, semper habitae. Tiguri, 1757. — 
3. Commentarius in tertiam S. Joannis 
epištolám. (Szintén Svájczban nyoma-
tott.) — Munkáinak nagy része kézirat-
ban maradt. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
Cent. Alt. Pars Post. 288. lap. — Danielik, 
Magyar írók II. 276. 1. — Petrik Bibliogr.— 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. 
III. 174. 1. 

Sárkány Farkas. — Levelei: Chicagó-
ból (amerikai Egyesült-Államok) 1882. 
decz. 29., 1883. febr. 19., márcz. 27., 
ápr. 9 (Pesti Hirlap 1883. 18., 76., 109., 
117. sz.). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 

Sárkány Ferencz (ilenczfalvi), ev. ref. 
kollégiumi nyug. tanár, S. Farkas ref. 
lelkész és Diószeghy Sára fia, szül. 1822. 
márcz. 19. Szilágy-Csehben; a korán 
árvaságra jutott fiú anyjával és fitest-
véreivel Zilahon töltötte gyermekéveit és 
az ottani kollégiumban végezte a gym-
nasiumot. Jogi és theologiai tanfolyamra 
Kolozsvárra ment, hol a tanítói vizsgá-
lat letétele után 1845-ben a mennyiség-

tan tanítójául alkalmazták. 1848. okt. 
nemzetőrnek állott, hol az év végéig szol-
gált. 1849. jan. elején beállott honvédnek 
a 95. zászlóaljhoz; mint hadnagy részt-
vett aug. 13-án a temesvári csatában. 
Azután bujdosott az alföldre, később a 
Szilágyságba rokonaihoz. Rövid idő múlva 
alkalmazást nyert a kolozsvári ref. kol-
légiumnál. Letette a papi szigorlatot, s 
mint tanító és nevelő pénzt gyűjtött, hogy 
külföldi akadémiákra mehessen. Végre 
1853-ban Bécsbe mehetett és egy évet 
mathematikai s physikai tanulmányokra 
fordított. 1854-ben ismét visszatért a 
kolozsvári kollégiumhoz, hol előbb segéd, 
később tanári állást nyert és 1885-ig a 
mathematika tanára volt. A ref. kollégium 
élén hosszú ideig állott mint tanvezető 
vagy igazgató-tanár. 1885-től mint nyug. 
tanár leginkább egyházi érdekeknek szen-
telte idejét. A kolozsvári ev. ref. egyház 
gondnoka, az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület közfőtörvényszékének birája volt. 
Meghalt 1896. márcz. 19. élete 75. évé-
nek első napján Kolozsvárt. — Czikkei 
a kolozsvári ev. ref. gymnasium Értesí-
tőjében (1881. Igazgatói zárbeszéd); az 
1848—49. Történelmi Lapokban (1895. 
134. 1. Személyi kérdés Szász Gerőt ille-
tőleg és a nagyváradi menekülés). 

1848—49. Történelmi Lapok 1896 . 7. s z á m » , 

a r c z k . — Magyarország 1896 . 81 . SZ. é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Sárkány György. — Munkája: Az 
idvÖ8seges kimúláshoz való készületnek 
tudománya. Németből fordítatot Sárkány 
György által: Es meg jobitatot Vidos 
Lénárd galgóczi Praedicator által. Gyula-
Fejérvár, 1632. (Sibolti Demeter, Lelki 
H a r t z , . . . cz. munkájában a 11. levelen 
kezdve.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár. I. 272. I. 

Sárkány Imre, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, S. János közbirtokos és Hajnóczy 
Janka (a Martinovics-féle összeesküvés-
ben részes Hajnóczy József rokonságá-
ból származott) fia, szül. 1854. nov. 24. 
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Kaskantyú pusztán (Pestm.); középisko-
láit az aszódi al- s a szarvasi és iglói 
főgymnasiumban végezte. 1872—75-ig a 
budapesti egyetemen a történelem-föld-
rajzi szaktárgyakat hallgatta; majd egy 
évig a gyakorló gymnasiumban mint 
tanárjelölt foglalkozott. Ezután nevelő 
volt b. Nyáry Jánosnál Gömör-Jánosi-
ban. 1879-ben nyert tanári oklevelet. 
1880 óta mint gymnasiumi tanár műkö-
dött, előbb Aszódon, rnajd a rimaszom-
bati egyesült prot. főgymnasiumban. A 
kishonti esperességi gyámintézet és a 
rimaszombati ág. ev. egyház jegyzője, a 
budapesti gyorsírászati egylet levelező 
tagja és az ifjúsági gyámintézet elnöke 
volt. 1897-ben Szarvasra hívták meg 
szintén főgymnasiumi tanárnak; azóta 
ott működik. — Czikkei a rimaszombati 
egyesült prot. főgymnasium Értesítőjében 
(1887. Alkotmányunk 1848-iki reformjá-
ról, 1889. Párhuzamos vonásoka magyar 
és a nagy franczia forradalomban, 1896. 
Egy pillantás ezeréves küzdelmünkre); a 
Gömör-Kishontban (1887—1889. Tárcza-
czikkek és történelmi könyvismertetések). 
Költeményeket írt még az Ország-Világba 
(1901—1906). — Munkái: 1. Magyar-
ország történetének főeseményei. Segéd-
füzet a magyar történelem tanításához. 
Rimaszombat, 1889. — 2. Az osgyáni 
ág. h. ev. egyházmegyei nemzeti gymna-
sium története. U. ott, 1897. (Különny. 
a rimaszombati főgymnasium Értesítőjé-
ből és Bodor István, A rimaszombati 
egy. prot. főgymnasium története. U. ott, 
1899. cz. munkának II. része.) 

Rajner Ferencz N é v k ö n y v e 105. l a p . — A 
rimaszombati egy. prot. főgymnasium Értesítője 
1898. 65. 1. — A szarvasi ág. ev. főgymnasium 
Értesítője 1906. 56. 1. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Sárkány János, ág. ev. lelkész, S. 
Sámuel lelkész és Klementisz Apollonia 
fia, szül. 1820. nov. 12. Duna-Egyházán ; 
iskoláit Sár-Szent-Lőrinczen, Aszódon, 
Selmeczen és Pozsonyban végezte; ez 
utóbbi helyen theologiát hallgatott, azután 

a gróf Zay-családnál nevelősködött. 1842. 
okt. 15, a jenai egyetemre iratkozott be, 
hol egy évet töltött. Hazatérve édesatyja, 
akkor pilisi lelkész mellett segédkezett. 
1845. máj. 7. Selmeczen segédlelkésznek 
felszentelték; egy-két havi segédlelkész-
kedése után Kiskőrösön lelkész lett, mely 
állását 1861-ben az aszódival, 1868-ban 
pedig a szarvasival cserélte fel. A pesti 
egyházmegye körlelkésze, majd főespe-
rese lett; ez állásától 1878-ban vált meg. 
Egyházmegyei számvevőszéki elnöki hiva-
talát haláláig viselte. Meghalt 1895. jún. 
18. Szarvason. — Czikkei a Vasárnapi 
Újságban (1857. Felvilágosítás Petőfi Sán-
dor születéshelyéről s napjáról, ezzel 
Petőfi születési helyét és napját végleg 
meghatározta, 1862. A Petőfi-emlék fel-
állítása Kis-Kőrösön); a Családi Lapok-
ban (1857. Az egély, példázat, Rembrandt, 
a száz aranyforintos kép, Berta hárfája, 
legenda francziából); a Kétgarasos Újság-
ban (1859. Példák, melyek bebizonyítják, 
hogy a magyar földesúr jobbágyának 
édes apja volt, A félkegyelmű fiú); a 
Nővilágban (1859. Don Bernardo de 
Zuniga); a Képes Újságban (1859. Mit 
beszélt az én Pál bátyám egykor, Régi 
nóták, képes kiadásban, Fischer uram 
háza népének története, Megjártuk, szo-
morú történet, énekli egy szerencsétlen 
hegedűs a XIX. századból, 1860. Podma-
nini várrom, egy rege az előidőből, 
Csudálatosak Alahnak utai); a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban (1882. Az anyakönyvveze-
tési vitás kérdéshez). 

Ábel-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 

e g y e t e m e n . B p e s t , 1890. 107. 1. — Evang. 
Egyházi Szemle 1895. 106. SZ. — Vasárnapi 
Vjság 1895. 26. ( N e k r , ) . 

Sárkány János Ferencz, a magyar 
lovaregylet nyug. titkára, szül. 1833-ban 
Pesten, iskoláit is itt járta. Részt vett az 
1859. olasz hadjáratban. 1860—61-ben 
az altiszteket képző iskolában az erődí-
téstan és számtan tanára volt. Majd ki-
lépett a katonaságtól és a sport-irodalom 

fí. ir sajtó alá adatott 1907. febr. 12. 
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művelésével foglalkozott. 1872—95-ig a 
m. lovaregylet titkára volt. Jelenleg nyu-
galombon él Budapesten. — Czikkei a 
Hölgyfutárban (1863. 74—77. sz. Ratcliff, 
szomj. Heine után szabadon ford.); a 
Hazánk és a Külföldben (1865. Flórencz, 
1866. Velencze); Vadász- és Versenylap-
ban (1868. Newmarket és ismertetése, 
Hypp. Bl. után) sat., az Emich G. Nagy 
Képes Naptárában (1869. A tengerek és 
levegőür physikai geographiája, 1867. 
Kirándulás Angliába, 1870. Hol keletkez-
tek az első szerves lények ?); a Reform-
ban (1873. 283., 285., 286. sz. A hazai 
falka-vadászatok története); a Pallas Nagy 
Lexikonában a lósport-czikkeket írta. — 
Munkái: 1. Swanton Belloc Luiza, Pierre 
és Pierrette a kis kéményseprők, vagy a 
csavargó élet veszélyei. Ford. németből. 
Pest, 1863. — 2. Gyepkönyv. Bpest, 
1873—76. és 1880. — 3. Verseny-Naptár 
jövő versenyekre. Bpest, 1874., 1875. és 
1876-ra. — 4. A magyar és osztrák 
birodalomban tartandó lóversenyek hiteles 
programmja 1876-ra és néhány ivadék-
versenyek a jövő évekre. U. ott, 1876. 
(Jövő lóversenyek Naptára 1876-ra I. 
rész.). — 5. Lóversenyek könyve. U. ott, 
1895. — Szerkesztette a Vadász- és 
Versenylapot 1869-től 1902-ig, mint tulaj-
donos kiadója maradt azután is; az Emich 
G. Nagy Képes Naptárát 1869-re, az 
Athenaeum Kis Képes Naptárát 1871—73. 
és Nagy Képes Naptárát 1870-től 1874-ig; 
a Verseny-Naptárt 1874-re és 1875-re; 
a Vadászok Zsebnaptárát 1887—99-re 
{Egerváry Gyulával együtt); a Sport-
Könyvtárt 1881-ben, hat füzetet; a Sport-
olvasmányokat 1881-ben; az 1881-iki lóver-
senyek hiteles eredményeit (Bpest, 1882); 
a Vadász- és Versenylap Sport-Albumát, 
arczképekkel és képekkel 1896-ban. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — Kiszlingstein Könyvészete — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 882. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete 1886—1900. 737. 1. 

S á r k á n y József, alcsuti prédikátor, 

(1820); 1780. júliustól 1782. júniusig a 
svájczi akadémiákon tanulással töltötte 
idejét. — Munkái: 1. Zürichben 1781 
körül adott ki névtelenül egy német 
munkát a protestánsokat sértő történe-
tekről, néhány latin versét is hozzá csa-
tolva (ezen munkájából azonban, saját 
állítása szerint, egy példány se jött 
Magyarországba.) — 2. Mária Antóniá-
nak, Franczia-országkirálynéjának, Mária 
Therézia kedves leányának, s a XVI. 
Lajos franczia király hites párjának 
Páris városában lett kegyetlen megölet-
tetése, mind-szent-havának 16-dik napján 
1793. Vácz. (Költemény.) — Kéziratban ; 
ATuricumi Respublicától való el bucsuzá-
som 1782-ben Sappho-i versekben 1782.; 
Csabdiban laktában: A Lipsiai Refor-
mata Ekklesia számára Zollikofer Pré-
dikátor által öszve szedett német énekes 
könyvből mintegy 150 dalt fordított ma-
gyar versekben, az énekek nótáira, 
melyei Magyarországon énekeltetnek; 
Ácsán írt két dissertatiót. 

Petrik B i b l i o g r . — Horvát István, L e x i c o n 
eruditorum. (Kézirat a m. n. múzeumban: 
Levele, Al-Csút, 1820. ápr. 11. Pakróczy 
János lelkészhez Vaalba.) 

Sárkány J"<5^se/'(ilenczfalvi),abudapesti 
kir. Ítélőtábla alelnöke, szül. 1828. febr. 27. 
Duna-Egyházán (Pestm.); iskoláit az 
aszódi gymnasiumban végezte, hol Petőfi 
Sándornak volt iskola- és lakótársa. Az 
ügyvédi oklevél elnyerése (1847) után a 
közszolgálatot Pest vármegyénél kezdte 
meg. 1848-ban a pestvármegyei követek 
kiséretében a pozsonyi országgyűlésre 
küldetett, hol Kossuth Lajos követi iro-
dájának volt a főnöke. Mikor Kossuth 
pénzügyminiszter lett, Sárkányt elnöki 
fogalmazójának nevezte ki, de ez állá-
sában csak rövid ideig maradhatott, 
mert, mint hadkötelezett, honvéddé lett 
és a hadügyminisztérium felhívására a 
hadbírói vizsgát kitűnő sikerrel letevén, 
a 39. sz. magyar gyalogezrednek had-
birájává nevezték ki s innét az Aulich 

Id. S z i n n y e i J „ Magyar írók XI I . 7 
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tábornok parancsnoksága alatt állott má-
sodik hadtest táborkarához törzshadbirói 
minőségben igazságügyi főnökké léptették 
elő. Ezután, saját kivánságára, századosi 
rangban a Don-Miguel sorezred 1. zászló-
aljához helyezték át, majd az 1849. 
aug. 3. komáromi kirohanáskor a csata-
téren, hol három sebet kapott, őrnagygyá 
lépett elő. A komáromi kapituláczió 
után Angol-, Franczia-, Németországban 
és Hollandiában tartózkodott és a jogi 
tanulmányoknak élt; visszatérte után 
pedig 1850-től mint ügyvéd működött. 
Mint kitűnő jogász csakhamar több 
uradalomnak lett jogügyi igazgatója, 
pénzintézeteknek és társulatoknak jog-
tanácsosa és több hazai vállalat igazgató-
választmányának tagja. Pest városa kép-
viselőtestülete tagjává s az ő kezdemé-
nyezésére alakult első ügyvéd-egyesület 
egyhangúlag alelnökévé választotta. 1869. 
máj. 10. az igazságügyminiszter a m. kir. 
ítélőtáblához biróvá nevezte ki s e hiva-
talán kívül mint a pestkerületi esküdtszéki 
sajtóbiróság teendőivel megbízott táblai 
küldöttség elnöke működött. 1869. nyarán 
hosszabb utazást tett, különösen a börtön-
ügyet tanulmányozva, több időt töltött 
Münchenben és Párist is meglátogatta. 
1871. a pesti kir. törvényszék elnökévé 
nevezték ki. Mint miniszteri biztos ő szer-
vezte a budapesti kir. törvényszéket, 
melynek 1872. jan. 1-től 1875 okt. 20-ig 
elnöke volt. E minőségében különös 
érdemeket szerzett a budapesti ügyvédi 
kamara, a közjegyzői kamara szervezése 
és a főváros pesti részének telekkönyvi 
átalakítása körül. 1875. a budapesti kir. 
ítélőtábla egyik tanácselnökévé nevezték 
ki. Munkásságának jutalmául kapta 1876. 
febr. 2. a Lipót-rend lovagkeresztjét. 1886 
végén a bpesti kir. tábla alelnökévé ne-
vezték ki és 1887. jan. 3-tól a büntető 
szakosztályt vezette. Jelentékeny részt 
vett a magyar büntető törvénykönyv 
javaslata feletti bizottsági tárgyalásokon. 
A sajtótörvény revíziója iránt javaslatot 

i dolgozott ki. 1884-ben elnöke volt a szer-
I zői jogról szóló törvényjavaslat feletti 

tanácskozásnak és ezt 27 ülésben ve-
zette. A budapesti ág. ev. magyar egy-
háznak több mint másfél évtizeden ke-
resztül világi felügyelőj e volt. Választmányi 
tagja volt a magyar jogász-egyesületnek, 
alelnöke az országos jogászgyűlés állandó 
bizottságának, bizottsági tagja a székes-
főváros és Pestvármegye törvényhatósági 
képviselőtestületének. 1901. márcz. 21. 
nyugalomba vonult. Meghalt 1903. de-
czember 6. Budapesten. — Irodalmi 
munkásságáról a szaklapok és a magyar 
jogászgyűlés Évkönyvei tesznek tanúsá-
got. — Czikkei a Jogtudományi Hetilap-
ban (1866. Adalék a vámok történetéhez, 
A jelzálogra vezetett kielégítési végre-
hajtás eseteiről); a Jogtudományi Köz-
lönyben (1876. Büntetőtörvénykezésünk 
múltja); a Nemzetben (1888. 97. szám. 
Levele Trefort miniszterhez: Esterházy 
gróf emlékezete). 

Budapesti Közlöny 1869 . 107. SZ. — Fremden-
blatt. W i e n , 18(59. 313 . SZ. — Magyarország és 
a Nagyvilág 1872 . 1. SZ. a r c z k . — Vasárnapi 
Vjság 1887. 1. SZ. a r c z k . — Ország-Világ 1889. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
lexikona X V I I I . 540 . 1. — Budapesti Hírlap 
1903. 3 3 7 . , 3 3 8 . s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Sárkány Lajos (ilenczfalvi), bölcseleti 
doktor, ev. ref. kollégiumi tanár, szül. 
1860. ápr. 30. Kolozsvárt; egyetemi ta-
nulmányait 1879—1884-ben Kolozsvárt, 
1884—85. Berlinben végezte. 1883-ban 
tett tanári vizsgát és 1885. szept. elején 
a kolozsvári ev. ref. főgymnasiumban a 
mennyiségtan és természettan tanára 
lett (azon a tanszéken, melyet az 1885-
ben nyugalomba vonult édes atyja, S. 
Ferencz, a XVIII. század végén anyjának 
nagyatyja, Méhes György és utána a fia, 
Méhes Sámuel töltöttek be). Az erdélyi ev. 
ref. tanárok általános özvegy-árva-segély-
alapjának pénztárnoka. 1896—1902-ig a 
kolozsvári ref. kollégium igazgatója volt; 
1902 óta az erdélyi ref. egyházkerület 
tanügyi előadója és több évig volt igaz-
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gató-tanácsának számvevője. — Czikkei 
a kolozsvári ref. kollégium Értesítőjében 
(1887. A mathematika tanultatása, 1896— 
1902. Az iskolai évet megnyitó és bezáró 
beszédek, 1897. A felekezeti középiskolák 
feladata); a Pénzügyi Útmutatóban (1888. 
5. sz. Kis sorsjegyeink valódi értékéről, 
decz. sz. Kis sorsjegyeink belértékéről, 
1889. 10. sz. A magyar állami conver-
siók, 19. A conversio és a közönség ér-
deke, ugyanez az Erdélyi Híradóban); 
a Prot. Egyházi és Iskolai Lapban (1890. 
19. sz. A közalapi tőkesegélyezés kérdé-
séhez) ; a Protestáns Közlönyben (1898. 
Az egyházkerületi takarékpénztár); az 
Erdélyi Prot. Lapban (1897. Az iskola és 
családi kör viszonya, 1898. A záró vizs-
gálatokról, 1899. Az államsegély és a 
gymnasiumok felekezeti jellege, Báró 
Baldácsi Antal, 1903. Emlékbeszéd Bolyai 
János születésének 100-dik évfordulóján, 
1904. Az egyházi tűzkártérítés); az Or-
szágos Középiskolai Tanáregylet Közlö-
nyében (1900. A középiskolai testi neve-
lés) ; a Természettud. Közlönyben (1900. 
A levegőbeli hangtünemények); az Erdély 
nevesebb fürdői 1902-ben, szerk. Rigler 
Gusztáv cz. munkában (A fürdők anyagi 
viszonyai). — Munkái: 1. Az arcus tan-
gens ismételt külzelése. Kolozsvár, 1883. 

— 2. Kimutatás az erdélyi ev. ref. egy-
házkerület pénztárában kezelt alapok 
állásáról 1891. jan. 1-én. U. ott, 1891. 
— 3. Mértan. Kézikönyv és példatár 
gymnasiumok felsőbb osztályai számára. 
U. ott, 1897. (2. kiadás. Bpest, 1901. 
Ruménul. Balázsfalva, 1899.) — 4. Pót-
füzet az előbbihez. Kolozsvár, 1899. — 
5. N égy szám jegyű logaritmus táblák. U. 
olt, 1900. — 6. Algebra. U. ott, 1905. 
— Szerkesztette a kolozsvári ev. ref. 
kollégium Értesítőjét 1896—1902-ben. 

M. Könyvészet 1901. — Parádi Kálmán, E r -
délyi ev. ref. egyházkerület fö-, közép- és 
elemi oskoláinak állapotrajza. Kolozsvár, 
1896. 40. 1. — Petrik Könyvészete 1886—1900. 
737. 1. és önéletr&jzi adatok. 

Sárkány Loránd, bölcseleti doktor, 
állami főgymnasiumi tanár, szül. 1879. 
ápr. 18. Aszódon (Pestmegye), hol atyja 
Sramkó Mihály ág. ev. másodlelkész és 
algymnasiumi tanár volt; S. szülőhelyén 
végezte az algymnasium négy alsó osz-
tályát, a felsőbbeket a rimaszombati egy. 
prot. főgymnasiumban; egyetemi tanul-
mányait pedig a kolozsvári egyetem 
math.-természettudományi karán foly-
tatta ; itt szerezte meg 1900. jún. a böl-
cseletdoktori oklevelet a physika, mint 
fő-, mennyiségtan és chemia, mint mellék-
tárgyból és 1901-ben a középiskolai ta-
nári oklevelet a mennyiségtan és termé-
szettanból. 1900. szept. 1-től 1903. szept. 
l-ig a kolozsvári egyetem physikai tan-
széke mellett működött mint tanársegéd; 
azóta pedig a deési állami főgymnasium 
tanára. Időközben Sramkó családi nevét 
Sárkányra változtatta. — Munkái : 1. A 
levegőben végbemenő tünemények elmé-
letéhez. Doctori értekezés. Kolozsvár, 
1900. — 2. További adatok a levegőben 
végbemenő hangtünemények elméletéhez. 
Felolvasás. U. ott, 1902. — 3. A föld a 
világűrben. Népszerű felolvasás. U. ott, 
1902, 

Önéletrajzi adatok. 

Sárkány Miklós (József), theologiai 
doktor, szent Benedek-rendi bakonybéli 
apát, szül. 1802. jan. 25. Rév-Komárom-
ban ; régi nemes családból származott és 
a gymnasium négy alsó osztályát szülő-
városában, a szónoklati és költészeti osz-
tályt Győrött végezte. 1816. október 28. 
lépett a rendbe; 1824-ben a pesti egye-
temen végezte a theologiát, 1825. ápr. 8. 
miséspappá szenteltetett. 1824—26-ig az 
esztergomi gymnasiumban tanár volt, 
1826—27-ig Győrött tartózkodott, 1827— 
1831-ig Pannonhalmán a keleti nyelveket 
tanította, 1831—32. pedig a hittant Komá-
romban ; 1832. nov. 1-től mint hitoktató 
a pozsonyi akadémián működött; 1834— 
1835. könyvtárnok volt Bakonybélben, 
1835—42. a rhetorika tanára Komárom-

7* 
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ban, 1842—45. főapáti titoknok volt és 
Rimely Mihály főapáttal jelen volt az 
1843—44. pozsonyi országgyűlésen. 1845-
ben bakonybéli apáttá nevezték ki. A 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta; 
a veszprémi consistoriumi szentszéknek 
és a főapátságinak ülnöke s a bécsi cs. 
geologiai intézet levelező tagja. Meghalt 
1891. júl. 20. Kajáron (Győrm.) — Sok 
czikket írt az egyházi és politikai la-
pokba; így a Hirnökbe és Nemzeti Újságba 
(1847—48. politikai beszédei és czikkei), 
a Közhasznú Esmeretek Tárába (1831) a 
szentek életét stb. írta. Czikkei a Religio 
és Nevelésben (1841. II. A műveltebbek 
tartoznak példát adni a fejedelem iránti 
hűségben s tükörül szolgálni a törvények 
iránti engedelmességben, 1843. IL Boldog 
a nemzet, melynek gyermekei jól hasz-
nálják az iskolai intézeteket); az Arch. 
Értesítőben (1871. Régiségekről). — Kéz-
iratban : A világ általános történetének 
középkora. 

Ferenczy ÓS Danie lik, Magyar írók I. 401. 1. 
— Szölössy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. I. 74., 100. 1. — Scriptores Ord S. Bene-
d ic t s Vindobonae, 1881. 393. 1. — Ortvay Ti-
vadar, Száz év egy hazai főiskola [életéből. 
Bpest, 1884. 188. 1. 

Sárkány Pál, franekerai ev. ref. theo-
logiai tanuló volt, hova 1775. július 11. 
iratkozott be. — Munkája: Dissertatio theo-
logico-philologica, de firmo Dei funda-
mento ejusque sigillo. Quam... publicae 
disquisitioni subjicit. Franequerae, 1777. 

Petrik Bibliogr. 

Sárkány Sámuel, ág. ev. lelkész és jó 
hírben álló szónok volt Duna-Egyházán, 
majd Pilisen, hol 1848. márcz. 27. meg-
halt. Kollár J. és Elefant M. mondottak 
fölötte gyászbeszédet. — Munkája: Szé-
kács József beigtatása alkalmával mon-
dott beszéd. Pest, 1837. (Predigten... cz. 
munkában Seberini és Stromszky beszé-
deivel együtt). 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1848. 15. SZ. — Petrik 
Bibliogr. III. 139. 1. 

Sárkány Sámuel (ilenczfalvi), ág. ev. 
püspök, S. Sámuel ev. lelkész és Clemen-
tis Apollonia fia, szül. 1823. január 19. 
Dunaegyházán (Pestmegye); gymnasiumi 
tanulmányait a tolna-szent-lőrinczi és 
aszódi gymnasiumban, majd a selmeczi 
lyceumban végezte; meghitt barátja, 
tanuló- és lakótársa volt Petőfinek. Theo-
logiai tanulmányait Pozsonyban és a 
jénai egyetemen (1843) hallgatta. Ezután 
mint felolvasó Feldinger Frigyes mellett 
tartózkodott Temesvárt és vele beutazta 
Német-, Franczia- és Angolországot és 
megtanulta a franczia nyelvet. 1848-ban 
a pilisi egyház márcz. 27. elhunyt atyja 
helyébe lelkészszé választotta. Mint ki-
váló hitszónok Nyáry Pálnak a figyelmét 
is felkeltette és mint egyházkormányzó 
is számos érdemeket szerzett. 1872-ben 
mint a bányai egyházkerületnek püspök-
jelöltje egy szavazattal kisebbségben 
maradt; de ugyanekkor a kerületi gyám-
intézet elnökévé választatott meg. 1890-
ben az egyházkerület püspökévé válasz-
tatott. 1895. novemb. 2-tól a főrendiház 
tagja volt. 1897. febr. 9., midőn lelkész-
kedésének ötven éves jubileumát ünne-
pelte, ő felsége kegyelméből «ilenczfalvi» 
előnévvel régi nemességének megújítását 
nyerte. 1905-ben lemondott püspöki tisz-
téről. — Czikke és beszéde (a Hon 
1879. 34. sz. Petőfi egy régi pajtásának 
levele Ompolyihoz; a többi lapok is 
utánnyomták); a Prot. Egyh. es Isk. 
Lapban (1890. 51. sz. Püspöki székfog-
lalója). — Munkái: 1. Gyász-beszéd, 
mellyet néhai Nyáregyházi báró Nyáry 
Antalné, szül. Felső-Kubinyi és Nagy-
Olaszi Kubinyi Jozefa asszonyság gyász-
istentisztelete alkalmával mondott 1856. 
jul. 7. Pest, 1857. — 2. Oltári imádság 
és egyházi beszéd. A bányai ág. hitv. 
evang. egyházkerület aszódi leánynevelő-
intézetének megnyitó-ünnepén 1891. szep-
tember 8. tartottak. Bpest, 1891. (Horváth 
Sándorral együtt.) 
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Fővárosi Lapok 1879. 31. Sz. — Prot. Képes 
Naptár 1889. arczk . — Petrik Bibl iogr. és 
K ö n y v é s z e t e 1886—1900. — 1899 : Vasarnapi 
Újság 49. SZ. a r c z k . , Szarvas és Vidéke 22. SZ., 
Evang. Glocken 214. 1. — Téli Újság 1892. 10. 
s z . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 882. 1. — 
Budapesti Hirlap 1897. 4:2. SZ. — Sturm-féle 
Országgyűlés i Almanach. Bpest , 1905. 50. 1. 

Sárközi Aladár (nagy-bócsai), m. kir. 
gazdasági intéző, a magy. kir. földmíve-
lésügyi minisztérium állami uradalmak 
és fürdők ügyosztályába beosztva, S. 
Kálmán birtokos, törvényszéki biró és 
csallóköz-megyercsi Szabadhegy Johanna 
fia, szül. 1872-ben Székesfejérvárt; a 
főgymnasiumot szülővárosában végezte 
1890-ben s egy évi gyakorlati gazdálko-
dás után Keszthelyre ment, hol 1893-ban 
a gazdasági intézet III. éves hallgatója 
és a Georgicon gazdasági kör bizottsági 
tagja volt és ez évben nyert oklevelet. 
Ugyanez év őszén államszolgálatba lépett 
és 1897 májusig a bábolnai magy. kir. 
ménesbirtokon, azután 1900 májusig a 
fogarasin teljesített szolgálatot; a mikor 
a földmívelési minisztériumba rendelték 
be. — Czikkeket irt a Köztelekbe (1897— 
1899.) — Munkája : A mélymívelés jelen-
tősége és alkalmazása a növénytermelés 
körében. Első díjjal (100 kor. aranynyal) 
jutalmazott pályamű. Keszthely, 1893. 
(Georgicon gazd. kör kiadványa 4.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 1886—1900. 737. 1. és 
önéletrajz i adatok. 

Sárközy Albert (nadasdi), főispán, S 
István consiliarius és chernelházi Chernel 
Eszter fia, szül. 1790. jan. 1. Kaposvárt; 
tanulmányait Csurgón, mint Csokonai 
tanítványa kezdte, Debreczenben folytatta 
(1801—5) és Pesten fejezte be. Apja 
nyomdokain indulva 1813. január 25. 
Somogyvármegye aljegyzője, 1830. aug. 8. 
főjegyzője lett és ez állását oly sikerrel 
töltötte be, hogy ékes tolla és jeles szó-
noklatai elismeréseül a vármegye arany 
tollal és ezüst tintatartóval tüntette ki. 
1836. nov. 24. apja helyett közfelkiáltás-
sal másodalispánná választották, majd 

1840. jan. 20. első alispán lett. Közben 
1832—36. a vármegye követe volt a hires 
pozsonyi diétán, 1848. jún. 4. pedig Sze-
mere Bertalan belügyminiszter arról érte-
sítette Somogy vármegyét, hogy az 1848. 
XIX. t.-cz. erejénél fogva István kir. 
herczeg nádor őt a vármegye főispánjává 
nevezte ki. Mint főispán a főrendiháznak 
is tagja volt, hol az alakuló gyűlésen 
(jún. 5.) jegyzővé választották. A horvá-
tok mozgolódására 1848. szept. 11. kor-
mánybiztossá nevezték ki és megbízták 
a Dráva mentének megvédésére felállí-
tandó nemzetőrség toborzásának szerve-
zésével. Ez azonban már akkor későn 
volt, mert Jellasich Berzencze táján járt 
és csakhamar keresztül vonult az egész 
vármegyén. Rövid idő múlva decz. elején 
Stiria felől közeledett egy osztrák sereg 
és 1849. jan. 15. Burits János báró csá-
szári tábornok Nagy-Kanizsáról arról érte-
sítette a jan. 19. együtt ülő vármegye-
ülést, hogy a vármegye «békés» megszál-
lására indítja seregét, egyben kijelentette, 
hogy a vármegye kormánya az ő hatalma 
alatt áll. Természetesen ezzel a vármegye 
további működése megszűnt és a nyo-
masztó helyzetben kénytelen volt a hata-
lom előtt meghajolni. Február 1. már 
Czindery László volt Somogy vármegye 
kormánybiztosa, majd ismét hazafias ele-
mek kerültek felül és a máj. 7. közgyűlésen 
Noszlopy Gáspár kormánybiztos vezette 
a vármegyét. S. ekkor már az április 14. 
függetlenségi nyilatkozattól lehangoltan 
félre állott az ár sodra elől. Ez volt 
szerencséje, mert különben Noszlopy 
sorsára jutott volna ; így is Kisasszondra 
internáltatott és csak az 50-es években 
kapott amnestiát. A belső-somogyi ev. 
ref. egyházmegyének 1830-tól haláláig 
gondnoka volt. Meghalt 1860. febr. 20. 
Kisasszondon. — Munkái: 1. Beszéde . . . 
Pest, 1830. (Bucsuvételek Ngys. Sárdi 
Somssich Pongrácz úrtól, szeretett első 
alispánjoktól Somogy vármegyei karok-
nak és rendeknek cz. munkában, többek-



204 
Sárközy—Sarlay 

212 

kel együtt). — 2. Beszéde . . . U. ott, 
1832. (Mérey Sándor somogyi főispáni be-
iktatásának emlékére, többekkel együtt). 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Lelki Kincstár 1860. 110. 1. — Országos Nagy 
Képes Naptár 1861. 357. I. — Figyelő X X . 166., 
167. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexi-
kona X I V . 886. 1. — Sárközy Imre A n a d a s d i 
S á r k ö z y - c s a l á d . B p e s t , 1906. ( K ü l ö n n y o m a t 
a T u r u l b ó l ) é s g y á s z j e l e n t é s . 

Sárközy Aurél (nadasdi), főispán, S. 
Kázmér (előbbinek testvéröcscse) alnádor-
nak és telegdi Csanády Johánna fia, szül. 
1845. jún. 12. Pettenden (Fehérm.). 1869. 
Fehérvármegye tiszteletbeli aljegyzőjévé, 
1872. ápr. 8. pedig tiszt, főjegyzőjévé 
nevezték ki. Ugyanez évben szolgabiróvá 
választották és mint ilyen hat évig szol-
gált. 1875—85-ig mint a csákvári, majd 
mint a karczagi kerület képviselője volt 
a törvényhozás tagja. 1885. máj. egy-
hangúlag választották meg Fehér vár-
megye alispánjává, mely hivatalt 1894. 
aug. 10-ig viselte, a mikor Komárom vár-
megye és Komárom sz. kir. város fő-
ispánjává neveztetett ki. 1892. júl. 26. 
a III. oszt. vaskoronarendet, 1893. ápr. 
12. es. kir. kamarásságot, 1897. szept. 
15. a tatai hadgyakorlatok alkalmával 
II. Vilmos német császártól a II. oszt. 
koronarendet, ugyanakkor a Ferencz 
József-rend középkeresztjét, 1905. nov. 
10. a szent István-rend kiskeresztjét 
kapta. 1902. jún. 27. óta a drégely-
palánkai ev. ref. egyházmegye gondnoka. 
•— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 886,, X V I I I . 
541. 1. — Sárközy Imre, A n a d a s d i S á r k ö z y -
c s a l á d . B p e s t , 1906. 82. 1. 

Sárközi D. Bálint, iskola-rector Mis-
kolczon. Rákóczi Zsigmond egri kapitány, 
Borsod- és Hevesmegye főispánja, később 
erdélyi fejedelem saját költségén taníttatta 
külföldön, így 1587. okt. iratkozott be a 
wittenbergi egyetemen, 1588. nov. 1. 
pedig a lipcsein. — Munkája : Oratio De 

Modo Considerationis Primi Principii Ex 
Natura & dispositione universi. Quatenus 
videlicet congruere & cum ipsa revela-
tione possit; Witebergae ininclytonationis 
Vngaricae coetu. Scripta & habita . . . 
Vitebergae, M.D.LXXXVIII. — Verset írt 
a Propempt ica . . . Witebergae, 1588. cz. 
munkába. 

Sod, M. A t h e n a s 137. 1. — Bartholomaeides, 
M e m o r i a e U n g a r o r u m 86, 1. — Irodalomtörté-
neti Közlemények 1891. 252., 255. 1. — Szabó-
Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 1. r é s z 
231. 1. 

Sárközy Béla (nadasdi), országgyűlési 
képviselő, S. Albert főispán és chernel-
házi Chernel Juliánná fia, szül. 1833. 
júl. 19. Nagy-Bajomban ; a gymnasiumot 
Csurgón, Pesten és Pápán, a jogot a 
pesti egyetemen végezte. 1856-ban állam-
vizsgálatot tett; azután atyja mellett 
gazdálkodott, 1861-ben babócsai (Somogy-
megye) szolgabíró lett, 1869—1871. a 
szilli választókerület balközépi ország-
gyűlési képviselője, 1867-től a külső-
somogyi ev. ref. egyházmegye tanácsbirája, 
1895-től haláláig gondnoka. Meghalt 1905. 
jan. 12. Kaposvárott. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Igazmondó 1871. 24. SZ. a r c z k . — Népzászlója 
Naptára 1872. 20. 1. — Sárközy Imre, A n a d a s d i 
S á r k ö z y - c s a l á d . B p e s t , 1896 78. 1. 

Sárközy Dénes (nadasdi), megyei hiva-
talnok és földbirtokos, S. Albert, főispán 
és chernelházi Chernel Julianna fia, szül. 
1831. jún. 23. Nagy-Bajomban ; 1848— 
49-ben honvédfőhadnagy volt (a 28. és 
118. zászlóaljnál); részt vett az isaszeghi, 
váczi, nagysarlói, komáromi és több 
kisebb csatákban, jelen volt Buda ostro-
mánál, az oroszok ellen a bányaváro-
sokban és végre világosnál; ezután más-
félévig besorozott császári katona volt 
(az 59. sz. gyalogezredben), mígnem atyja 
500 forintért kiváltotta. 1861-ben az ujjá 
alakult Somogymegye I. aljegyzője lett ; 
ugyanakkor a belső-somogyi evang. ref. 
egyházmegye tanácsbirája, majd 1879. 
márcz. 18-tól haláláig gondnoka volt. 
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Meghalt 1891. jún. 4. Nagy-Bajomban. 
— 1848—49-ből terjedelmes emlékiratot 
hagyott hátra kéziratban, melyet fia, S. 
Imre, sajtó alá rendez. 

Sárközy Imre, A nadasdi Sárközy-család. 
Bpest, 1906. 76. 1. 

Sárközy Farkas. L. Sárközy Pál. 

Sárközy Ignácz, ev. ref. lelkész Puszta-
Daróczon (Szatmárm.). — Munkája: Az 
egyetemes és részszerü romlottság kút-
fejéről ; tekintettel a magyarhoni népeink 
jelenlegi viszonyaira. Szatmár,. 1893. 

Petrik Könyvészete 1886—1900. 737. 1. 

Sárközy Imre (nadasdi), Pestmegye 
főjegyzője. — Munkája: Az országos 
rendszeres munkáknak megfontolására 
tek. Pest vármegye rendei által kikülde-
tett deputátiónak véleménye: I. A keres-
kedésbeli (Commerciale), II. Az urbarialis 
(Urbariale), III. Az adó és biztossági 
(Contributionale-Commissariaticum) tár-
gyában, a tek. ns. vármegyének erre tett 
észrevételeivel és határozásaival. Pest, 
1832. Három füzet. 

Petrik Bibliogr. 

Sárközy Imre (nadasdi), okleveles 
mérnök, S. Dénes 1848—49. honvéd 
főhadnagy, megyei aljegyző és györgy-
falvi Csépán Apollonia fia, szül. 1869. 
ápr. 15. Nagy-Bajomban; középiskoláit 
1878—79. Pápán, 1879—86. Sopronban 
végezte, majd a budapesti kir. József-
műegyetemen 1891-ben mérnöki okleve-
let szerzett, 1891—1902-ig kir. kultúr-
mérnök volt a földm. minisztérium alatt 
1891—99. Budapesten és 1899—1902. 
Székesfejérvárt; jelenleg nagy - bajomi 
apai birtokán gazdálkodik. 1904. nov. 24. 
a Heraldikai és Genealógiai Társaság 
levelező tagjának választotta. Több víz-
szabályozó társulatnak igazgatója és mér-
nöke. — Czikkei a Turulban (1895. A 
Hetény-nemzetségről); az Építő Iparban 
(1896. Vásárhelyi Pál élete és művei); 
a M. Mérnök- és Építész-egylet Heti Érte-
sítőjében (1900. Kiss József és Kiss Gá-

bor 3 képpel); a Kaposvárban (1903. 
aug. 30. A Györgyfalvi Csépán-család, 
1904. febr. 1. A Nadasdi Sárközy-csa-
lád); írt a Nagy Iván cz. folyóiratba több 
czikket; a Nemzetségi Zsebkönyv II. kö-
tetébe is sokat dolgozott és a somogy-
megyei helyi lapoknak is munkatársa. 
— Munkái: 1. Régibb vizi mérnökeink 
életéből vázlatok. Bpest, 1897. 15 arczk. 
(Különnyomat a M. Mérnök- és Építész-
egylet Heti Értesítőjéből). — 2. A Kapós 
szabályozási tervének műszaki leírása. 
Székésfejérvár, 1900. — 3. Műszaki le-
írás a Sió és Sárvíz alsó szakaszának 
szabályozási tervéhez. U. ott, 1901. — 4 . 
A Nadasdi Sárközy-család. U.ott, 1906. 
(Különnyomat a Turulból. Az 1510. okt. 
10. kelt czimeres levéllel, arczkép-mellék-
lettel és leszármazási táblával). 

Petrik Könyvészete 1886—1900. 737. 1. — 
Sárközy Imre, A nadasdi Sárközy család 77.1. 

Sárközy István (nadasdi), megyei al-
ispán, utóbb consiliarius, S. Antal bir-
tokos és Szánthó Ágnes fia, szül. 1759. 
ápr. 22. Kisasszondon (Somogymegye); 
iskoláit Abán (1765), Pozsonyban (1769), 
Sopronban (1771) és Debreczenben (1775) 
végezte, majd patvarista lett, mígnem 
1781. febr. 15. a 33. gyalogezredbe lépett 
hadapródnak. Csakhamar elérte a had-
apród-őrmesterséget. A katonaságtól ha-
marosan megvált és Széchenyi Ferencz 
gróf pécsi kerületi biztos 1785. nov. 23. 
Somogyban aljegyzővé tette ; volt megyei 
ellenőr (1786. decz. 2.), élelmezési biztos 
(1788. Nagy-Kanizsán, a török háború 
alatt), főadószedő (1788. okt. 2-tól hat 
évig, majd 1807. nov. 1-től 1815-ig új -
ból), közben táblabíró (1790. febr. 25. 
ugyanebben az évben a szent koronát 
kisérő vármegyei bandériumnak is tagja 
volt), majd főszolgabíró (1794. aug. 15-től 
1801. jan. 17-ig). Többször jelölték az 
alispánságra is, de azt csak 1824-ben 
nyerhette el és 1836. nov. 24-ig volt 
Somogy vármegye másodalispánja. Érde-
mei elismeréseül 1837. ápr. 6. a «con-
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siliarius» czímet kapta (saját följegyzése 
szerint: «ingyen !»). 1793-tól haláláig a 
belső-somogyi ev. ref. egyházmegye gond-
noka volt. Már az 1791. budai zsinaton 
felvetette egy Somogyban felállítandó ref. 
gymnasium eszméjét és erre a czélra 
Nagy-Bajomban ingyen telket ajánlott 
fel, de ezen szándékát Festetich György 
gróf ajánlata felülmulta, a ki kijelentette, 
hogy hajlandó a reformátusoknak Csur-
gón saját költségén egy gymnasiumot 
felállítani. Korának minden nevesebb fér-
fiával összeköttetésben állott; barátság-
ban élt rokonával Palóczi Horváth Ádám-
mal, a költővel, ki 1797—1812-ig szintén 
Nagy-Bajomban lakott; a Niklán lakó 
Berzsenyi Dániellel szintén jó viszonyban 
volt. Magához vette Csokonai Vitéz Mi-
hályt és nemcsak a legszívesebben látta 
családja körében (1798. június végétől 
1799. május végéig volt Nagy-Bajomban), 
hanem még a csurgói gymnasiumban 
preceptori álláshoz is juttatta, sőt Somogy-
ból távoztával is fentartotta vele a jó 
viszonyt. Azonban leginkább Kazinczy 
Ferencz tüntette ki barátságával, kinek a 
Dunántul legbuzgóbb híve volt. Meghalt 
18é5. augusztus 29. Nagy-Bajomban. — 
Blumauerből és Schubertből fordítgatott. 
(Kazinczy F. Levelezése II. 415., IV. 
111., 112., VIII. 489. 1.). — Munkája: 
T. N. Somogy vármegyében levő minden 
helységeknek magok körül mintegy egy 
vagy két mértföldre fekvő szomszéd 
helységektől való távolságát előadó köny-
vecske, mellyet . . .. néhai Nagy József 
úrnak . . . mappájából, az útaknak teker-
vényeihez képezve, czirkalomra vévén a 
t. nemes vármegye tetszésére közhaszonra 
készített. Buda, 1811. — Kéziratban a 
m. n. múzeumban : Doctor Gall József 
koponya tudományából kiszedegetett ne-
vezetességek, melyeket maga kedvéért, 
de mások mulatságára is össze írt és 
némely jegyzésekkel s észrevételekkel 
megbővítve kiadott. (Censurai példány, 
8rét 40 levél, melyet 80 éves korában 

írt); a debreczeni ref. főiskola könyv-
tárában : Az angliai hitvallás. — Leve-
leit, melyeket Kazinczy Ferenczhez írt, 
kiadta a m. tudom. Akadémia : Kazinczy 
Levelezése III., IV., VI., IX., XI.—XIV. 
összesen 20 levél. Latin beszédjét közölte 
Héjas Pál (Csurgói ref. főgymnasium 
1895. Értesítőjében). 

Somogy 1875—76. (Kazinczy levele i S.-hez 
1816—1829. ö s s z e s e n 38). — Figyelő XX. 166.— 
Csurgói ref. fögymn. Értesítőjében 1888. é s 1899. 
— Katholikus Szemle 1890. 540., 692., 712 . v 

713., 715., 716. 1. ——r Petrik B i b l i o g r . — Iroda-
lomtörténeti Közlemények I I I . 1893. 261. 1. — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e II—IV., VI—XIV. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 886. 1. — Vasár-
napi Újság 1899. 38. s z . a r c z k . — Sárközy 
Imre, A nadasdi Sárközy család. Bpest, 1906. 
68. 1. arczk. 

Sárközy István. — Munkája: A mi 
hitünk. Elbeszélés. Bpest, 1896. (Koszorú 
XXX. Versben.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 1886—1900. 737. 1. 

Sárközy József {hócsai), volt országgy. 
képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerü-
let főgondnoka, szül. 1802. május hó 11. 
Komáromban. Miután középiskolai és 
jogi tanulmányait befejezte, 1824. Rév-
Komárom vármegye főispánja vármegyei 
esküdtnek nevezte ki. 1829-ben a dunán-
túli ev. ref. egyházkerület világi tanács-
birája és Komárom vármegye szolga-
birája lett. 1840. május 1. a vármegye 
alispánjává választotta. E tisztséget 1844-ig 
viselte, a mikor Pázmándy Dénest válasz-
tották meg utódjának. 1848-ban Komárom 
vármegye országgyűlési követe volt. Ez 
alkalommal Eötvös József báró vallás-
és közoktatásügyi miniszter egész Magyar-
ország ref. és ág. hitvallású, valamint 
unitárius egyházkerületeinek képviselőit 
Pestre hívta, a hol Teleki József gróf 
elnöklésével arról tanácskoztak, hogyan 
lehetne a protestáns és unitárius egyhá-
zak függetlenségének megóvása mellett a 
m agyar kormány anyagi segítségét igénybe 
venni. S.mint a dunántúli ref. egyház kép-
viselője részt vett a tanácskozásokban 
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és az egyházi önkormányzat független-
sége mellett szállott síkra. 1861. a pápai 
főiskola gondnoka, 1863. pedig a dunán-
túli egyházkerület főgondnoka lett. Az 
1861. és 1867-ki országgyűlésen Komárom 
vármegye (gesztesi járás) egyik képvise-
lője volt. Sokat foglalkozott a természet-
rajzzal és régészettel. Fiatal korában 
O-Szőnyben régi érmeket és egyéb régi-
ségeket gyűjtött, melyeket természetrajzi 
gyűjteményeivel együtt 1861. a pápai 
főiskolának adományozott. Meghalt 1867. 
január 23. Kömlődön (Komárommegye). 
Leánya, Julia, Perczel Mór tábornok fele-
sége. — Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. 

A Hon 1867. 20. SZ. — Országgyűlési Emlék-
könyv. Pes t , 1867. 531. 1. arczk. — Magyaror-
ország és a Nagyvilág 1867. 4 . SZ. a r c z k . — 
Vasárnapi Újság 1867. 4 . , 6. 8Z. — Prot, Képes 
Naptár 1867. 61. 1. a r c z k . — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII . 541. 1., II. Pó tkö te t 1904. 
562. 1. és gyászjelentés. 

Sárközy Kálmán (nemes-ócsai), ev. 
ref. kántor-tanító, S. József ev. ref. tanító, 
volt 48-as honvéd fia ; szül. 1857. okt. 5. 
Ekeiben (Komáromm.); hat gymnasiumi 
osztályt és az állami képezdét Léván 
végezte ; mint tanító működött 1878-ban 
Nagyharsányban, 1879-ben Terehegyen 
(Baranyam.), 1881-től Tasson (Pestm.); 
1906. szept. 1. óta áll. igazgató-tanító. 
Elnöke a kunszentmiklós-dunavecsei taní-
tói egyletnek, a tassi tejszövetkezetnek, 
a pestmegyei általános tanítói egyletnek 
és a dünavecsei járás faiskolájának fel-
ügyelője. — Munkái: 1. Szülő földismer et. 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye földrajza a 
népiskolák III. osztálya számára. Kecs-
kemét, 1883. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. 
Lap, 2. jav. kiadás, ü. ott, 1885.) — 2. 
A socialismus. Felolvasás a tassi vallá-
sos felolvasások 1898. febr. 3. tartott 
estélyén. U. ott, 1898. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y -
vészete 1886—1890. 737. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Sárközy Kázmér (nadasdi), alnádor. I 

S. István consiliarius és chernelházi 
Chernel Eszter fia, szül. 1799. márcz. 10. 
Nagy-Bajomban ; 1820 körül költözött át 
Fehérmegyébe atyja nyéki birtokára, 
megalapítva ezáltal a család fehérmegyei 
ágát. A vármegyei szolgálatot megkezdve 
1822. aljegyző, 1828. szolgabíró, 1832. 
főszolgabíró, 1836. Fehérmegye másod-
alispánja, 1844-ben első alispánja lett. 
E mellett 1836. és 1839—40-ben ország-
gyűlési követ is volt és a Dessewffy 
Aurél gróf konzervatív pártjához csatla-
kozott. 1845-ben nevezték ki a kir. táb-
lához az úrbéri osztály elnökévé, 1847-
ben pedig István kir. herczeg nádor al-
nádorrá nevezte ki. A szabadságharcz 
után pettendi birtokán tartózkodott és 
gazdálkodott, közben küzdött a protes-
tánsok jogainak megnyirbálására kiadott 
pátens (1859. szept. 1.) ellen és tevékeny 
részt vett az egyházi ügyekben is mint 
a vértesaljai ev. ref. egyházmegye gond-
noka. Ott volt a Scitovszky primás által 
(1860. decz. 18.) Esztergomban összehí-
vott értekezleten is, a melynek czélja az 
országgyűlés összehívása volt. Az alkot-
mányos élet beköszöntével 1861. a csák-
vári kerület országgyűlési képviselővé 
választotta. Vay Miklós báró kanczellár-
sága idejében 1861. a hétszemélyes tábla 
bírája lett és nyugalomba vonulásakor 
1869. a szent István-rend kiskeresztjét 
kapta. Meghalt 1876. február 16. Nyék-
Pettenden (Fehérm.) — Gzikke a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (1859. A pátens), 

— Ország-gyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Ország Tükre 1862. 16. arczk. (Marastoni . ) 
— Ballagi Géza, P r o t e s t á n s p á t e n s és a sajtó . 
B p e s t , 1892. 12., 13. 1. — P a l l a s Nagy l.exikona 
X I V . 886, 1. — Sárközy Imre, A n a d a s d i Sár-
közy család. 80 1. és gyászjelentés. 

Sárközy Pál (nadasdi), birtokos, S. 
József és Gombay Borbála fia, született 
1781. okt. 28.; meghalt 1829. jún. 28. 
— Költeményeket írt a M. Hírmondóba 
(1793. I. 395. I. Jubileumi versek, me-
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lyekkel az ő megöregedett s mái napon | 
házassági életben 50 egész esztendőket 
bé-töltő nagy-attyokat s nagy annyokat 
tisztelik nevendék poéta unokái. S. Far-
kas testvérével együtt); a Szépliteraturai 
Ajándékba (1825. Tekintetes nemes nem-
zetes és vitézlő sárdi Somssich Pongrácz 
első-alispány úrhoz, mint diaetai követ-
hez, Somogyból. Sept. 6. 1825.). 

Sárközy Imre, A nadasdi Sárközy család. 
Származási táblázat. 

Sárközy Viktor (nagy-bócsai). megyei 
hivatalnok, S. Aladár, m. kir. gazdasági 
intéző testvéröcscse, született 1873-ban 
Szákesfejérvárott, bol a főgymnasiumot 
végezte, 1891-ben. Két évi gyakorlati 
gazdálkodás után Keszthelyre ment ; 
1895-ben nyert gazdasági oklevelet mint 
gazdasági intézeti III. éves hallgató a 
keszthelyi Georgikonban. Ezután magán-
uradalmakban működött. 1906 óta a 
Zala vármegyei gazdasági egyesület tit-
kára, vármegyei közgazdasági előadó 
Zalaegerszegen. — Szakczikkeket írt 
a helyi és gazdasági lapokba. — Mun-
kája : Egy 300 kataszt. hold kiterje-
déssel bíró gazdaság üzemterve. Első 
díjjal 75 korona aranynyal jutalmazott 
pályamű. Keszthely, 1895. (A keszthelyi 
m.kir. Georgicon gazdasági kör kiadványa 
6. sz.). 

Petrik Könyvészete 1886—1900. 737. 1. és 
testvérbátyjának Sárközy Aladárnak szives 
közlése. 

Sarlay Ferencz. — Színműve kézirat-
ban : Lázár a pásztor, dráma 4 felv. 
Bouchardy M. J. után francziából ford, 
a m. tud. társaság költségén. (Először 
adták a pesti nemzeti színházban 1841. 
júl. 31., azután aug. 4., 1847. aug. 9. 
ism. P. Divatlap 34. sz., 1850. okt. 25. 
ism. P. Napló 192. sz.; Kassán 1862. 
febr. 24. sat.). 

A m. n. muzeumi hirlapköny vtár példá-
nyaiból. 

Sarlay János, állami főreáliskolai tanár, 
szül. 1822. febr. 23. Szepes-Remetén ; 

Rozsnyón végezte a gymnasiumot, Eperje-
sen a bölcseletet és jogi szakot, Pozsony-
ban pedig a theologiát. Egy évig járt 
külföldön és visszatérve, mint honvéd-
tüzér végig harczolta a szabadságharczot, 
Nagy-Sarlónál megsebesült és főhadnagy 
lett. Petőfinek jó barátja volt. Mint buj-
dosó Fegyverneken tartózkodott, tanítva 
Petrovay Gábort. 1851-ben a szarvasi 
ág. ev. főgymnasiumban vállalt tanári 
állást. 1854-ben a szabadságharczban 
való részvétele miatt elfogták és a buda-
pesti Újépületben tíz hónapig fogva tar-
tották, azután két hónapig Budapestre 
internálták. Midőn elbocsátották, újra el-
foglalta Szarvason tanári állását. Szarvasi 
tanárkodása mellett nevelője volt Bolza 
Anna grófnőnek (gróf Csáky Albinnénak), 
később gyermekeit is tanította. A vegy-
tannal és talajismével foglalkozott. A 
Tiszántúl lakóit ő ismertette meg a trá-
gyázással. Reáterelte a lakosság figyelmét 
a Kőröspartra, hogy az alkalmas cement-
gyártásra s ő volt hazánkban az első, a 
ki a festő csülleng nagy fontosságát fel-
ismerve, elsőül gyártotta magyar földön 
az indigót, melyet az orvosok és termé-
szettudósok 1867. vándorgyűlésén is be-
mutatott. 1874-ben a földmívelésügyi mi-
nisztériumba hívták, hogy az indigó-
gyártásról értekezzék, és 1876-ban nagyobb 
szabású kísérletezéssel tanári fizetés mel-
lett bízták meg, mely fényesen sikerült. 
A szegedi, bécsi és az 1878. párisi köz-
kiállításokon oklevelekkel és érmekkel 
tüntették ki S. kezdeményezése és vál-
lalata még sem volt életrevaló. 1883—89-ig 
a homonnai polgári iskolának volt tanára 
és 1889-től a győri m. kir. fő reálnak, 
hol a mathesist s természetrajzot tanította. 
1898-ban nyugalomba vonult Sárbogárdra 
(Fehérm.), hol 1898 febr. 24. meghalt. 
— Sokat írt ez a physikus, chemikus, 
zoologus és botanikus, kertész és gazda. 
Kéziratai, tanítási módszerének tárgyalása 
és a különböző alkalommal mondott 
beszédei (így a Trefort fölött mondott 
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emlékbeszéd is) köteteket tesznek. Czikke 
az Orvosok és Természetvizsgálók Mun-
kálataiban (XII. 1868. A csillengről). 
Greguss Gyula népszerű physikájának 
(1867) és természettani olvasmányainak 
is munkatársa volt (1869). 

l.asz Samu, Győri áll. főreáliskola Mono-
gráfiája. Győr, 1895. 205- 1. Tanulók Lapja 1895. 
48. sz. arezk. — Emléklap szeretett kartársá-
nak : Sarlay János bátyjának a győri m. 
kir. áll. főreáliskolai tanárkar. Győr, 1895. 
(I. évfolyam, márcz. 2. I. szám). — Budapesti 
Hirlap 1898. 57. Sz. — A győri főreáliskola 
Értesítője 1898. fényny. arczk. (Lasz S.). — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 542. 1. 

Sarlay Károly (kis-sarlói és hatnéi), 
fatenyésztési vándortanár és megbízott 
Komárommegyére; a megyei gazdasági 
egyesület titkára, S. József kis birtokos, 
körjegyző, megyei gyám és ribári Ribáry 
Borbála fia, szül. 1853. jún. 28. Koltán 
(Komáromm.); középiskoláit Érsekújvárt, 
Esztergomban és Pesten 1871. végezte. A 
magyaróvári gazdasági tanintézetet elvé-

gezvén, gróf Károlyi tót-megyeri, majd 
stomfai uradalmában 1875-ig praktizált. 
Aztán az orsz. magy. gazdasági egyesület-
nél talált alkalmazást. E közben az állat-
orvosi intézetet is végezte állami ösztön-
díjjal. Az egyetem bölcseleti karán tanár-
nak készült és a természettudományokat 
tanulta szintén állami ösztöndíjjal és a 
gyakorló gymnasiumban tanított. Hajlama 
azonban a gazdasági pályára vonzotta 
és így 1883. febr. 28. Komárommegye 
közgyűlésén gróf Nádasdy Lipót főispán 
alapítványára a megyei gazdasági vándor-
tanári állásra választotta, a hol ma is 
működik. A komárommegyei gazda-
sági egyesületnek 15 évig titkára is 
volt. Hogy gyakorlati pályáján ered-
ménynyel taníthasson, szülőinek gazda-
ságát kísérleti települ rendezte be, a hol 
tanulmányai, utazása és tapasztalatai szá-
mára mintaterületet talált. — Irodalmi 
működését már a fővárosban kezdte; az 
Egyetértés, Magyar Föld, Nemzetgazda-
sági Szemle és a Földmívelési Érdekeink 

munkatársa és a napi lapok gazdasági 
tudósítója volt. Czikke a Nemzetgazdasági 
Szemlében (1883. A mezőgazdasági hitel-
szövetkezetekről). — Munkái: 1. Okszerű 
trágyázás. A gyakorlati mezőgazdák szá-
mára. Bpest, 1898. — 2. A takarmányo-
zás ismerete. U. ott, 1898. — 3. Alakítsunk 
községi hitelszövetkezeteket. A gazdasági 
egyesület vándorelőadásaira szerkesztette. 
Kiadja a komáromvármegyei gazdasági 
egyesület. Komárom, 1899. — Szerkeszti 
a Gazdasági Közlönyt, a komárommegyei 
gazdasági egyesület havi értesítőjét 1883. 
július óta Komáromban. 

Petrik Könyvészete 1886—1900, 737. 1. — A 
m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példányairól 
és önéletrajzi adatok. 

Sarlay Pál, mérnök és birtokos; közép-
iskoláit Losonczon végezte. A szabadság-
harcz után (1851) Bécsbe ment, hol a 
műegyetem hallgatója volt és a gazda-
sági ismereteket is megszerezte; meg-
tanult francziául és spanyolul; mérnöki 
oklevéllel indult pályájának s először az 
erdélyi vasutak építésénél dolgozott. 
Anyanyelvén kívül még nyolcz nyelven 
írt és beszélt. A mikor befejezte Erdély-
ben a vasútépítést, Amerikába ment. 
Rétsztvett 1863-ban Puebla ostromában 
s jelen volt 1864-ben Mexikó fővárosá-
ban Miksa herczegnek mexikói császárrá 
proklamálásánál. Miksa császár udvará-
ban mint mérnök és tolmács szolgált; 
a császári park alapításában is részt vett. 
A császár gyászos halála után előbb 
Oaxaca, Tehuantepec és Akapulkóban tar-
tózkodott, majd az Egyesült-Államokba 
ment, hol San-Francisco táján a Pacific-
vasutat építette. 1871-ben tért vissza 
Magyarországba. San-Franciscóban ült a 
Golden City nevű hajóra, mely Kalifornia 
déli csúcsán zátonyra került és léket 
kapván, sülyedni kezdett. Az utasok 
csakis életüket mentették meg s nagy 
nehezen eljutottak a kopár partra, hol 
kilencz napig voltak kénytelenek időzni 
s miután kevés élelmet mentettek meg, 
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gyökerekkel táplálkoztak. Végre egy angol 
hajó fölvette őket s visszavitte San-
Franciscóba, a honnét New-Yorkon át 
Hamburgba jutottak. Itthon a keleti vasút-
nál nyert alkalmazást, mint főmérnök; 
utóbb a Teleki Domokos és György grófok 
uradalmának jószágigazgatója lett 1878-ig, 
mikor détéri birtokára vonult vissza. 
Meghalt 1903. febr. 4. — Levelei a 
Vasárnapi Újságban (1867. Mexikóból 
1867. okt. 2., 1868. Eredeti levél Mexikó-
ból nov. 26., 1870. Kaliforniai képek, 
Eredeti Közlemények Kaliforniából, tíz 
közlés, Kaliforniai képek, három közlés, 
1871. Esti üzlet San-FrancÍ£cóban). 

Budapesti Hirlap 1903. 43. SZ. — Gömör-

Kishont 1903. 7. sz . és a m. n. m ú z e u m i 
hirlapkönyvtár példányaiból. 

Sármai József, jogi doktor, ügyvéd, 
Sármai (Steiner) Márton birtokos fia, 
szül. 1862. febr. 27. Kecskeméten; a 
gymnasium alsó osztályait szülővárosá-
ban, a felsőket Budapesten végezte. 
1880-ban a budapesti egyetem jogi karára 
iratkozott be. egyidejűleg irodalmi és 
nyelvészeti előadásokat is hallgatott. 
1886-ban jogi doktor, 1888. ügyvéd lett. 
Nagyobb utazásokat tett a Keleten, 
Egyiptomban, Palaesztinában, Török- és 
Görögországban. Több ízben utazott Angol-
országban, egy évig Franczia- és Német-
országban, 1896-ban pedig nagyobb tanul-
mányutat tett Oroszországban. 1895 óta 
a lovastiszti tanfolyamban mint tarta-
lékos huszárfőhadnagy az orosz nyelv 
tanára. Időközben Steiner családi nevét 
Sármaira változtatta. — Szépirodalmi 
czikkei és útleírásai jelentek meg az 
Életben és csaknem valamennyi buda-
pesti napilapban; dolgozott e mellett 
szaklapokba is ; ismertetései a küfföldi 
jogéletről az Ügyvédek Lapjában és a 
Jogtudományi Közlönyben, a külföldi 
gazdasági politikáról pedig a Köztelekben 
jelentek meg. Belső dolgozótársa volt a 
Pesti Naplónak és munkatársa angol és 
franczia folyóiratoknak is. Czikkei az 

Életben (1891. Danilevszky Petrovics 
Gergely, Goncsarov sat.), a Journal of the 
gypsy lore soc.-ben (1891. Nro. 1. July. 
Remarks on the «csárdás» dance.) — 
Szerkesztette és kiadta az Élet cz. folyó-
iratot 1891—94-ig Budapesten. 

Századunk Névváltoztatásai Bpes t , 1895. 197.1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 889. 1. é s a m . 
n. múzeumi hirlap-könyvtár példányaiból. 

Sarmaságh Géza, főgymnasiumi tanár, 
kath. áldozópap, S. Mihály, városi al-
kapitány és Pohl Anna fia, szül. 1852. 
november hó 5-én Nagy-Bányán (Szat-
mármegye.); a gymnasium négy alsó 
osztályát szülővárosában, a négy fel-
sőt a szatmári kir. kath. főgymnasium-
ban, a theologiát ugyanott végezte. 1875-
ben kath. áldozópappá szentelve, július 
11-től aug. 25-ig Beregszászon, aug. 25-től 
okt. 5-ig Máramaros Szigeten segédlel-
kész volt. Időközben 1875. október 5. a 
szatmári kir. kath. főgymnasiumhoz hívta 
meg püspöke Schlauch helyettes tanár-
nak ; 1878. máj. 11-én tanári vizsgálatot 
tett Budapesten. 1881. nov. 15. rendes 
tanárrá neveztetett ki szintén Szatmárt, 
hol a classica philologiát s bölcseletet és 
rendkívüli tárgyként a rumén nyelvet taní-
totta megszakítás nélkül 1900-ig. A szat-
mári kereskedőtanoncz-iskolában az olva-
sást, fogalmazást és szépírást is tanította. A 
szatmárvármegyei Széchenyi-társulatnak 
és a szatmáregyházmegyel irodalmi kör-
nek megalapításában élénk részt vett, 
mind a két egyesületnek kezdettől fogva 
titkára volt. 1896 a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium támogatásával részt 
vett a középiskolai tanárok egyiptomi 
tanulmányújában. — Czikkei a Magyar 
Államban (Hivő és kétkedő czímű első 
czikke, később könyvismertetések és al-
kalmi czikkek); a Szatmárban (1878. 
Tervszerű családi nevelés;; 1879 tői tár-
sadalmi és neveléstani czikkeket írt a 
szatmári lapokba, így a Szamosba (1879. 
A torna, mint az élettevékenység elő-
mozdító eszköze stb.); a M. Koronába 
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(1878. 2. sz. Egy kath. hang a jelen tan-
ügyi reformmozgalomban, 1879. márcz. 
21—23. Néhány szó tanügyünk érdeké-
ben, ápr. 8—10. A modern egyházellenes 
korszellem genesise, 255—257. A vallás-
ellenes irány forrásai, 287—289. sz. A 
műveltség fogalma és meghatározása, 
nov. 21 A vallás uralma); a szatmári 
kir. kath. főgymnasium Értesítőjében 
(1879. Tacitustól van-e a neve alatt isme-
retes «Dialógus de oratoribus ?», 1890. 
A végczél a tanításban és nevelésben, 
1894. A középiskolai tanítás egysége) ; 
a Bölcseleti Folyóiratban (több czikk); 
a Kőrössy László által kiadott Egyptom 
cz. munkában (Egyptom és a biblia); 
közel 600 vezérczikket írt az általa 
szerkesztett és más lapokba; a Buda-
pesti Hírlapnak 1884-ben levelezője volt. 
— Munkái: 1. Lacordaire H. Domo-
kos egyházi beszédei. Ford. (Jézus Isten-
sége.) Szatmár, 1880—81. Két kötet. — 
2. Szatmár vármegye népességi, nemze-
tiségi, vallásfelekezeti és culturális sta-
tisztikája. A szatmár-vármegyei «Szé-
chenyi-társulat» megbízásából az 1880. 
évi népszámlálás adatai alapján össze-
állítva. U. ott, 1881. — 3. Száz tanács 
ezer bajra. A szülőknek és nevelőknek. 
U. Ott, 1885. (Különnyomat a szatmári 
főgymnasium Értesítőjéből, bővítve). — 
4. A végczél a tanítás-nevelésben. Szat-
már. 1891. — 5. A jellemképzés a csa-
ládban és iskolában. U. ott, 1893. — 6. 
Lehen, Útmutatás a lelki béke meg-
szerzéséről és megőrzéséről. Ford. U ott, 
1894. — 7. A szatmári kir. kath. főgym-
nasium története. U. ott, 1896. — 8. A 
család, egyház, állam jogai és köteles-
ségei a tanítás és nevelés terén. A buda-
pesti kir. tud. egyetem hittani karától a 
Horváth-alapból 2000 korona díjjal jutal-
mazott pályamű. Nyitra, 1906. Két kötet. 
(Ism. M. Állam 32. sz.)— Kéziratban: A 
vallásos és független moral. (A budapesti 
egyetem hittani karától a Horváth-féle 450 
frt pályadíjjal jutalmazva. — Szerkesztette 

a Szatmár cz. társadalmi, ismeretter-
jesztő és szépirodalmi hetilapot 1882. 
febr. 1-től 1883. máj. l-ig (a melynek 
vezérczikkeit és egyéb komoly irányú 
czikkeit írta); a Szatmár és Vidéke cz. 
ugyanazon irányú hetilapot 1884. jún. 
23-tól, alapításától fogva 1889 végéig; a 
szatmáregyházmegyei irodalmi kör Érte-
sítőjének I—VII. számát (1889., 1891., 
1894—1898); megalapította és szerkesz-
tette Buza S.-ral a Heti Szemle cz. poli-
tikai és társadalmi lap I. és Báthory E.-vel 
az I. (1892) és V. (Í896) évfolyamait, mind 
Szatmárt. — Jegyei: S. G., —gh, n ; 

***, ?, —a. (a M. Koronában 1878—79., 
a Szatmárban 1882—83. és a Szatmár 
és Vidékében 1884. stb. évf.-ban). 

Kiszlingstein Könyvészete . — M. sión 1893. 
454. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 889. 1. — 
Sarmaságh Géza, A szatmári kir. kath. fő-
gymnasium története. Szatmár, 1896. 211., 
223. 1. — Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink 
és tanáraik. Bpest, 1896. 166. lap. — Petrik 
Géza, Magyar Könyvészet 1886—1900. 737. 1. 
— Corvina 1906. 11. sz. és önéletrajzi adatok. 

Sármezey Endre, vasúti mérnök, a 
csanádvármegyei alföldi első gazdasági 
vasút igazgatója. — Munkái: 1. Egy-
néhány szó a nagy-szent-miklós—makó— 
h.-m.-vásárhelyi h. é. vasút szervezeté-
hez. Makó, 1901. — 2. Motoros kocsik 
vasúti üzemben. Bpest, 1904. (Külön-
nyomat a M. Mérnök- és Építészegylet 
Közlönyéből.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sárneczky Gellért (Ferencz), premon-
trei kanonok-rendi áldozópap és főgym-
nasiumi tanár, S. Ferencz, kataszteri 
tisztviselő és Margitai Róza fia, született 
1874-ben Kassán (Abauj-Tornam.); 1898-
ban nyert tanári oklevelet; 15 éve a 
jászó-prémontrei rendnek tagja ; mint 
tanár működött Rozsnyón, Jászon, Nagy-
váradon és jelenleg a rozsnyói főgymna-
siumban a magyar és latin nyelv tanára, 
algymnasiumi hitszónok és a zene-
egyesület tanár-elnöke. — Czikkei a 
Felső Vidékben (1901. jún. 9. Szemel-
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vények Kassa város 1820-ig terjedő iro-
dalmi múltjából); a Rozsnyói Híradóban 
(1902. márcz.-ápr. Magyar hazánk kilencz 
százados alkotmányának szent István 
által lerakott alapjai, 34. sz. Vörös-
marty epikája főbb vonásokban); a nagy-
váradi premontrei főgymnasium Értesí-
tőjében (1905. A régi és mai magyar 
nyelv szóragozása). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 183. 1. — A rozsnyói 
kath. főgymnasium Értesítője 1893. 52. 1. 

Sárosi András, tanuló a tübingai 
egyetemen. — Munkája: Labyrinthus 
Romanus paucis delineatus, Hoc est 
Meritum & Dubitatio. Quibus Totius 
Papisticae Religionis structura absolvitur, 
ac Praeside . . . Antonio Wintero . . . 
In Inclyta Musarum Charitinarum, quae 
Tubingae est, Universitate Publico pla-
cide Judicantium Examini subjicitur ab 
. . .Auth. & Resp...Tubingae, M.DC.LXIX. 

Szab ó-Helle br an t, R é g i M. K ö n y v t á r III. 
1. rész 782 1. 

Sárosi Árpád, rendőrségi fogalmazó, 
szül. 1864. jún. 16. Kassán, iskoláit 
ugyanott és Iglón végezte. 1888-ban 
Kassán a városi rendőrségnél nyert al-
kalmazást ; jelenleg ugyanott rendőr-
fogalmazó. Saritsák családi nevét 1885-ben 
változtatta Sárosira. A kassai írók és 
hírlapírók otthonának és a kassai iro-
dalmi társaságnak választmányi tagja. — 
Az Abauj-Kassai Közlönynek belmunka-
társa ; a Pesti Naplónak 1892-től 1896-ig 
kassai levelezője volt. Tárczái, elbeszé-
lései és költeményei a vidéki lapokban, 
úgyszintén a Budapestben, Képes Csa-
ládi Lapokban (1886—87., 1890—91. költ.), 
Budapesti Hírlapban, Vasárnapi Újság-
ban, M. Szemlében, Divat-Szalonban, 
Magyar Nők Lapjában, Fővárosi Lapok-
ban, Irodalmi Kertben, Függetlenségben, 
Ország-Világban (1897. Maupassant, A 
nagyapa, ford.); a Magyarország vár-
megyéi és városai. Abauj-Torna vár-
megye és Kassa cz. monographiában 
(Bpest, 1896. Kassa közigazgatása, Kassai 

népszokások és babonák) sat. Az Üstökös-
nek és Bolond Istóknak több évig munka-
társa volt. — Munkái: 1. Költemények. 
Kassa, 1887. (Ism. Kassai Szemle 14. sz.) 
— 2 . I f j ú évek. Költemények. U. ott, 1891. 
(Ism. Budapesti Hirlap 352. sz., 1892. 
Vasárnapi Újság 5. sz., Élet 333. 1.) — 
3. A sapka, víg monológ. U. ott, 1893. 
— 4. Hernád mellől. Elbeszélések. U. ott, 
1894. (Többek társaságában.) — 5. Teréz. 
Költemények. U. ott, 1901. — 6. Oktató 
könyv a vidéki rendőrlegénység részére. 
Eperjes, 1903. (Stephány Nándor városi 
rendőrkapitánynyal együtt.) — Szerkesz-
tette a Vidéki Költők Albumát Kassán 
1896-ban, többek társaságában. — Ál-
nevei : Bibulusz, Sári (humorisztikus 
czikkei és költeményei alatt). 

Századunk N é v v á l t o z t a t á s a i . B p e s t , 1895. 
197. 1. — Vidéki Költök Albuma 265. 1. — 
Magyarország Vármegyéi és városai. Kassa. 
Bpest, 1896. 4., 101., 192., 211., 212., 551. 1.— 
M. Könyvészet 1901. — Petrik M. K ö n y v é s z e t e 
1886—1900. 737. 1. és önéletrajzi adatok. 

Sárossy Béla. — Munkája: Cougour-
dan Marius A «Boldogasszony» hajó 
kapitányának utazásai és kalandjai. Irta 
Mouton Jenő (Merinos). Francziából ford. 
Negyven képpel. Bpest, 1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sárosi (Schleiming) Bella, Budapesten. 
— A Vasárnapi Újságnak évek óta divat-
tudósítója. Czikke a M. Szalonban (1900. 
Egyjinagyar troubadour 1551—1591) ; a 
Vasárnapi Újságban (1904. 16. sz. Művész-
ünnep a Vigadóban). — Munkái: 1. Heim-
burg W., Tollen Lóri. Regény. Ford. 
Schleiming Bella. Bpest, 1898. Két kötet. 
(Athenaeum Olvasó-Tára VI. 16., 17.) — 
2. Heimburg W., Egy jelentéktelen 
asszony. Begény. Ford. Sárosi (Schleiming) 
Bella. U. ott, 1899. Két kötet. (Athenaeum 
Olvasó-Tára VII. 15., 16.) — 3. Cosmar A., 
A csodaszép baba kalandjai. Németből 
ford. U. ott, 1899. — 4. Vadrózsa. El-
beszélés jó kis lánykák részére. írta 
Giese Mártha. Ford. U. ott, 1900. — 
5. Balassa Bálint. A Kisfaludy-Társaság 
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által pályadíjjal koszorúzva. Bpest, 1900. 
— 6. Cozmar A., A csodaszép baba és 
az ő barátnői. Ford. Színes képekkel. 
U. ott, 1903. — 7. Heimburg F., Daczos 
szivek. U. ott, 1904. (Athenaeum Olvasó-
tára XII. 2.) 

Builapesti Hirlap 1900. 53. SZ. — Petrik 
Könyvészete 1886—1900. Bpest, 1903. 29. 1. 

Sárosi Ferencz, a budapesti nemzeti 
színház karnagya vagy húsz év ó ta ; 
időközben Schauer családi nevét Sárosira 
változtatta. — Czikke a Magyar Szellemi 
Életben (Bpest, 1892. Első szerzeményem). 
— Munkája: Az Abenszeradzs, eredeti 
nagy opera 4 fel v., szövegét Chateaubriand 
után írta Bartók Lajos, zenéjét szer-
zette . . . Bpest, év n. (M. kir. Operaház 
Könyvtára 11. Ism. Fővárosi Lapok 1886. 
361. sz.) 

.)/. Szellemi Élet. Bpest, 1892. arczk. és 
névaláírása és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Sárosy Gyula (Lajos) (pókai), a Kis-
faludy-Társaság tagja, S. Lajos gazda-
tiszt és dabasi Halász Katalin fia, szül. 
1816. febr. 12-én Boros-Sebesen; a kereszt-
ségben Lajos nevet kapott, azonban 
később, mint költő, a Gyula nevet vette 
fel és használta. Atyja 1818 elején meg-
halt ; édes anyja még azon évben újra 
férjhez ment Szánthó Pál füzesgyarmati 
(Békésmegye) jegyzőhöz. S. itt élte gyer-
mek- és ifjúkorát. Innét került 1827. 
évi augusztus hó 22-én a mezőberényi 
gymnasiumba, mely 1834-ben áttétetett 
Szarvasra; itt tanára, Molitorisz Adolf, 
tanította a szónoklatra, verselésre s 
különösen nagy gondot fordított a stilisz-
tikára. S. mindig első tanulója volt az 
intézetnek. Ekkor már verselgetni kezdett 
és a M. Kurírban meg is jelent néhány 
költeménye ; de minthogy mostoha atyja 
nem szerette a költőket, ekkor vette fel 
a Gyula nevet. 1832-ben mint másod-
éves «poéta» Eperjesre került. Tulajdon-
képeni költői működése itt kezdődött, 
innét bocsátotta nyilvánosságra költemé-

nyeit. S. fáradozása hozta létre 1833. 
nov. 2. az eperjesi magyar társaságot, 
melynek három évig volt munkás tagja, 
vezető lelke. Színi előadásokat rendez-
tek ; egy Duda cz. humorisztikus lapot is 
szerkesztett, 1836-ban Jáczint cz. zseb-
könyvet is adott ki a társaság, melyben 
S.-nak 13 költeménye van. A gym-
nasiumot elvégezvén, jogi tanulmányait 
szintén az eperjesi collegiumban végezte. 
Mint jogászt az a megtiszteltetés érte, 
hogy a gymnasiumban rábízták a magyar 
nyelv és irodalom tanítását a gramma-
ticusoktól a philosophusokig. Jogi tanul-
mányainak befejeztével Kapy István sárosi 
alispán mellé került mint jurátus, kinek 
köszönhette, hogy mint joggyakornok 
megyei tiszteletbeli aljegyző lett és egy 
évre rá (1838) megválasztották megyei 
másodjegyzőnek. Mostoha atyjával nem 
jó viszonyban volt ; azért a szün-
napokat se töltötte szülei körében Füzes-
Gyarmaton ; nem is segélyezték őt, azért 
kénytelen volt magát saját erejéből fen-
tartani; azért, hogy szűk anyagi hely-
zetén segítsen, privát-órákat adott. Német 
és tót ügyvédeket, leánykákat tanította 
magyar nyelvre; egyik tanítványát, Hil-* 
véty Arnoldinát 1839. jan. 1. nőül is vette. 
Ugyanezen évben lett Sárosmegye első 
aljegyzője. 1840. decz. 23. váltótörvény-
széki jegyzővé nevezték ki Aradra. 1842. 
márcz. 2. neje meghalt. Mély fájdalmát 
híven ecsetelik a Regélőbe (21. sz.) 
küldött gyászjelentése s az akkor írt 
költeményei. S. egyéniségének jellemző 
tulajdonságai voltak: a jószívűség és 
ragaszkodása református vallásához. Az 
aradi ref. templom felépítésére Aradon 
és a vidéken felolvasásokat tartott; 
ezek 18.000 frtot jövedelmeztek az aradi 
egyháznak és így csakhamar föl is épült 
a templom. 1842. szept. nőül vette Yass 
Paulinát; ez időtől fogva nem írt többet 
szerelmes verseket. 1842-ben váltótör-
vényszéki főjegyző, 1843. előadó biró lett. 
Ez időben színműveket írt. 1846. febr. 4. 
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a Kisfaludy-Társaság tagjának válasz-
totta. 1848-ban a pesti felsőbb váltó-
törvényszék előadó birája, 1849. pedig 
elnöke lett. Ő testestől, lelkestől demo-
krata volt, rajongott a szabadságért. 
Természetes tehát, hogy az új mozgalom 
lelkesedéssel töltötte el szivét; megkezdte 
harczi dalainak sorát, hogy lelkesítse a 
népet. Mint Kossuth bizalmas barátja 
teljesen a forradalmi kormány szolgála-
tába szegődött, nemsokára kormánybiztos 
lett; állítólag az Arany Trombitát is 
Kossuth szorgalmazta. A kormánynyal 
S. is Debreczenbe menekült. Neje nem 
követte, hanem S.-A.-Ujhelybe ment szü-
leihez. Ez elválás után S. neje soha sem 
látogatta meg férjét, csak egyszer: azújépü-
leti fogságában. S. nem akart Zemplén-
megyében letelepedni, minthogy ott távol 
lett volna az irodalom központjától; még 
levelezésben sem állott nejével. Debreczen-
ben 1849. jún. 1. plakáton hirdette az Arany 
Trombita megjelenését. A világosi fegy-
verletétel után természetesen elkobozták 
feltalálható példányait s megtiltották nyo-
matását, hanem a száműzöttek újra ki-
nyomatták Lipcsében és számos példányt 
csempésztek be Magyarországba ; ugyan-
csak Lipcsében jelent meg német fordí-
tása Ludasi (Gans) Mórtól. A ki nem 
kaphatta meg itthon nyomtatásban, az 
leíratta Pesten, hol 5 forintért leírták. 
Szerzője azonban kegyetlenül megszen-
vedett érte. A szabadságharcz után ül-
dözték és ő bujdosásában rendkívül sokat 
szenvedett, nélkülözött. Eleinte Arad-
megyében rejtőzött, innét Komádiba 
(Biharm.) menekült, majd Madarasra. 
Bajra, Nagyváradra, Félegyházára, Er-
semlyénbe, Lúgosra, Szabolcsba, Nyírbe, 
Debreczenbe, Szalontára bujdosott, hogy 
üldözőit, kik nyomában voltak, kikerülje. 
Lantja ez alatt az egy év alatt termé-
szetesen hallgatott. Ez időből csak két 
költeménye maradt fenn, a Bujdosó és a 
Farsangi dal (Tánczoljatok lányok , . .), 
melyet 1850-ben írt Komádiban Bittó 

Sándor lelkész házánál, mint ennek 
öcscse. E költemény nagy hatást tett 
abban az időben, még pedig mint Petőfi 
költeménye. Egy évi kínos bujdosás után 
Tiszafüredre került, hol az ottani lelkész 
Pájer Antal, nagyon szívesen látta házá-
nál. Ennek barátságát, jóságát később is 
élvezte költőnk. Pájer tanácsára Gyön-
gyösre ment és itt kiadta magát német 
nyelvmesternek Sorsich Albert név alatt. 
Tanítványa alig akadt, úgy, hogy barátja 
Pájer adományaiból tengette életét. Ké-
sőbb sorsa jobbra fordult, midőn Taposi 
magán-intézetében mint magyar nyelv-
mester alkalmazták; a mi elég különös, 
hogy ő az üldözött magánórákat adott a 
katonatiszteknek az olasz nyelvből, a 
csendőröknek pedig a magyar nyelvből. 
Menekülését leginkább annak köszönhette, 
hogy arczát egészen elváltoztatta, any-
nyira, hogy régi jó barátjai Zalár és 
Vachott Sándor sem ismertek reá. Haja 
tövig lenyírva, szakálla leborotválva, 
bajusza megnyirbálva, szemén pápaszem 
s az egykori nyúlánk férfiú elvesztette 
karcsúságát, ruganyosságát ez idő alatt. 
Több mint két esztendeig volt S. Gyön-
gyösön. Mint szellemes társalgó, ügyes 
szavaló, vidám kedélyű ember szívesen 
látott vendége volt az előkelőbb urak 
házainak is. Azonban nem sokáig élvez-
hette a nyugalmas életet; Majori és 
Sallay voltak árulói. Ez 1852 őszén 
történt; Vachott Sándorné szerint nov. 
7-én, Káplány szerint karácsony hetében 
fogták el ; Pestre vitték és az Újépületbe 
zárták el. Leövey Klára, ki ekkor ott 
szintén fogoly volt, segítette, titokban 
levelezett is vele és hozzá verseket írt 
(Klarikádok, Börtöndalok). Előbb kötél 
általi halálra ítélték a «felségsértő rebel-
list», később azonban életfogytiglan tartó 
várfogságra változtatták az ítéletet. Ekkor 
látogatta meg neje s leánya Gizella (ki 
1850. jan. 28. született). Ez volt utolsó 
találkozása a férjnek a nővel, az apának 
leányával. Megható költeményben (Láto-

Az 7. ív sajtó alá adatott 1907. febr. 19. 
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gatás cz.) írta meg ezen találkozást. 
Königgrätz volt fogságának helye, hol 
költészettel és angol nyelvtanulással töl-
tötte idejét; később igen sokat fordított 
angol költőkből, így Pope, Moore művei-
ből. O felsége első gyermekének, Zsófia 
főherczegnőnek születésekor (1855. már-
czius 5.), több politikai fogoly nyert ke-
gyelmet ; ekkor nyerte vissza S. is sza-
badságát. Örömmel jött Pestre, jó barátai, 
ismerősei segítették élelemmel, pénzzel. 
A régi Luby-házban lakott (a nemzeti 
múzeum mellett). E lakás gyakran volt 
vidám mulatságok, jókedvű estélyek szin-
helye; az irodalom, művészet barátai, a 
fiatal írók gyakran keresték fel a «vete-
rán trombitást». Rendkívül nagy barátja 
volt a zenének és színészetnek. Különö-
sen határtalan rajongással viseltetett 
Lonovicsné-Hollósy Kornélia i ránt ; az ő 
eszméje volt az is, hogy a művésznőt 
egy szép albummal lepték meg, melybe 
ő is írt költeményt. 1857-ben, hogy köl-
tői hírnevét emelje s anyagi helyzetén 
javítson,Albumot adott ki(Az én Albumom 
cz.), melyre Magyarországon 2000 elő-
fizető jelentkezett, Amerikában 50, Angol-
országban 20, Németországban 32 és 
Jersey-szigeten 15; az Album ára 5 frt pp. 
lévén, szépen jövedelmezett. 1857. júl. 31. 
indította meg a Magyar Évlapok cz. öt-
hetes folyóiratot Mészáros Károly barát-
jával együtt, azonban vállalatuk a közöny 
miatt már az első számmal megszűnt. 
Költőnk ez időben anyagilag is elég jól 
állott, versei, kiadott költeményei elég 
szépen jövedelmeztek. Állandó humora 
sohasem hagyta el. 1859-ben ismét kör-
utat tett az országban. Útjában neveze-
tesebb városokban felolvasásokat tartott 
saját költeményeiből. Útba ejtette ekkor 
Aradot is. Itt olvasta fel a Krinolin-verset, 
melyért azután el is fogták s az aradi 
törvényszék államügyésze felelősségre 
vonta őt verséért, melyben ő felségsér-
tést látott, s a törvényszék elitélte két évi 
börtönre; a bécsi semmitőszék felmen-

tette ugyan a két évi börtön alól, hanem 
a fekete-sárga szín kigunyolása miatt 
néhány hónapra Budvveisba internálta ; 
élelmezésére a magyar kormánytól havi 
25 forintot kapott. 1860. márcz. elején 
el is vitték a költőt Budweisba. Fogsá-
gában elsajátította a cseh nyelvet, lefor-
dított néhány cseh költeményt, sőt Vö-
rösmarty Szózatát is lefordította cseh 
nyelvre, a mivel annyira megnyerte egy 
cseh szobrász tetszését, hogy mellszobrát 
készítette el neki ajándékul. 1860. nov. 
hazabocsátották; megtörve betegeskedé-
sétől és a sok szenvedéstől jött vissza 
hazájába s itt eleinte Miskolczon tartóz-
kodott Csepcsányiné szül. Szemere úrnő 
házánál. 1861 elején Pestre jött, írt ver-
seket, de már szép dalt nem tudott írni. 
Újból vágyott a szereplésre, Sarkady 
Istvánnal együtt megindították a Trombita 
czímű lapot, melynek csaknem minden 
számában jelent meg egy verse. S. 
költészetének sülyedését az ivás szen-
vedélyének lehet tulajdonítani, mely 
elméjét és lelki világát mind jobban 
elhomályosította. Teljesen elhagyatva, 
senkitől nem ápolva halt meg 1861. 
nov. 16. Pesten. A ravatalnál és a sírnál 
Török Pál helv. hitv. superintendens tar-
tott beszédet fölötte, a nemzeti színház 
előtt pedig Székács József ág. ev. super-
intendens mondott megható beszédet a 
Kisfaludy-Társaság nevében. Halála több 
költő lantját ihlette dalra, legsikerültebb 
ezek között az, mely a Hölgyfutárban 
(1861. 44. sz.) jelent meg B. aláírással. 
A kerepesi-úti temetőben nyugszanak a 
költő hamvai, melyek fölé 1876-ban 
özvegye csinos emlékkövet állíttatott. Az 
aradi Kölcsey-egyesület pedig a 90-es 
években márvány táblával látta el S. 
szülőházát Boros-Sebesen. Emlékének fel-
újítására czélzott az az album is, mely 
Náményi Lajos szerkesztésében 1889-ben 
jelent meg. (Neje, Vass Paulina, 1881. 
aug. 8. halt meg Málczán, Zemplén-
megyében ; leánya, Gizella, 1868-ban 
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ment férjhez Viczmándy Mór zemplén-
megyei földbirtokoshoz, írónő. Házas-
ságukból két gyermek született: Mária, 
férjezett Kantha Józsefné, és Gyula.) — 
Költeményei és czikkei a következő 
lapokban, folyóiratokban és évkönyvek-
ben jelentek meg. Költeményei: Jáczint 
(Kassa, 1836. 13 költeménye), Rajzolatok 
(1837.), Athenaeum (1838—42.), Aglája 
(1838.), Emlény (1838. és 39.), Budapesti 
Árvízkönyv (1839.), Begélő Pesti Divat-
lap (1842—45.), Pesti Divatlap (1844., 
mutatvány az Arany Trombitából), Hon-
derű (1844.), Aradi Vészlapok (1844.), 
Életképek (1844—45.), Budapesti Divat-
lap (1848.), Nemzetőr (1848.), Losonczi 
Phönix (1852. III. Árnyék Pál névvel), 
M. Néplap (1856.), Hölgyfutár (1856—58., 
1860—61.), Pesti Napló (1856. 476. sz.), 
Vasárnapi Újság (1856—57., 1859.), Nem-
zeti Játékszini Emlény (Szeged, 1856.), 
Az én Albumom (1857.), M. Évlapok 
(Pest, 1857. Januarius és május, költői 
beszély, Pope után), Erdélyi Múzeum 
(1857.), Szépirodalmi Közlöny (1858.), 
Kalauz ( 1858.), Nővilág (1858.), Divat-
csarnok (1859.), Prot. Naptár (1858.), 
Trombita (1861.), Honvédek Könyve 
(1861.), Tavasz (1861.), Lisznyai-Album 
(1863.), Bészvét Könyve (1863.); és 
Alföldi Segélyalbum (1864); ismeretlen, 
kiadatlan költemenyei, Igazmondó (1871. 
5. szám. A Neu-Gebäudeban 10. szám. 
Gr. Teleki Blankához 1853. máj.), Képes 
Világ (1873. 40. 1. Beszélj velem . . .), 
Hölgyfutár (1877. 16. sz. A honvéd álma), 
M. Polgár (1880. 3. sz. Mennydörög a 
bűn . . . Függetlenség után), 1848—49. 
Történelmi Lapok (1892. Lengyel legio 
dala), Magyar Hirlap (1892. márcz. 15., 
Pest, decz. 8. 1858.), Aradi Közlöny 
(1893. 34. sz. A krinolin), Alföld (1893. 
133. Polgári hölgytisztelet), Vasárnapi 
Újság (1897. 29. sz.). Német fordításban 
az Ung. Bevueben (Handmann Adolf 
ford.) Czikkei a Szemlélőben (1836. 
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel fölött) ; 

a Pesti Hírlapban (1841. 37. sz. A váltó-
törvényszéki jegyzők és váltójegyzők, 
1844. 383. sz. Chorin Áron, nekr.); 
a Hölgyfutárban (1858. 93., 94. sz. Mal-
czewki Antal); a Vasárnapi Újságban 
(1859. 7. sz. Gyürky Antal életrajza; 
1905. Naplótöredéke a 40-es évekből) ; 
Tavasz (Pest, 1861. . . . Gróf Forrayné 
életrajza.) — Munkái: 1. Nyelvészbe, 
vagy a magyar nyelv főnehézségei sza-
bályokban, párbeszédben és példalapok-
ban, ajánltatva az eperjesi magyar tár-
saságnak használatul, annak tiszteletbeli 
tagja, Sárosy által. Kassa, 1837. — 
2. Öt érzék. Kedélyes felolvasás, melyben 
gyakorlatilag megmutattatik, hogy lehet 
félóra alatt minden mákony segítsége 
nélkül elalunni. T. Petrisi Szalbek Jakab 
. . . úrnak . . . S. Gy.-tól. Pest, 1846. — 
3. Ponyvára került Arany Trombita. 
Az örök igazság parancsolatjára mondva 
csinálta. Nyomatott Debreczen város 
könyvnyomdájában. Ára egy frt jó pénz-
ben. ívrét 24 lap. (Ism. Széchy Károly, 
Ország-Világ 1889. 20. sz.) — 4. Mirra 
(Myrha), Alíieri öt felv. szomorú játéká-
nak a History Adél fényszerepének ki-
vonata. Pest, 1856. — 5. Költemények. 
U. ott, 1858. — 6. Sárosy Gyula összes 
müvei. Kiadja Abafi Lajos. Bpest, 1883. 
Három kötet. (I. Arany trombita s egyéb 
hazafias költemények, II. Vegyes költe-
mények, III. Színművei : Aristodem, 
szomj. 5 felv. Monti Vincze után olaszból 
ford. 1856., Manfredi, Faenza herczege, 
szomj. 5 felv. Monti Vincze után olaszból 
ford. Először adták a pesti nemzeti 
színházban 1857. szept. 16. Ism. Greguss 
Ágost, Tanulmányok II. 202. 1.; Az ide-
genek Aradon, vígj. 3 felv. magyar és 
lengyel dalokkal. Kisebb prózái, a 
szerző életrajzával Abafitól. Nemzeti 
Könyvtár XVII., XX. és XXXV. kötet.) 
— 7. Átok a honárulóra! Irta a verses 
részt Sárosy Gyula; a többit Bessenyey 
József. Debreczen, 1902. — Levelei Vass 
Paulinához : 1842. ápr. 20., Arad, máj. 12., 
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Vass Antalhoz: Arad 1842. jún. 13. 
(Wallentinyi Samu, Sárosy Gyula élete. 
Bpest, 1898. 34., 35. 1. S. leánya, özvegy 
Viczmándy Mórné közlése és Náményi 
Lajos, Sárosy-Album. Arad, 1889. 153— 
157. 1.); Erdélyi Jánoshoz: Arad, 1843. 
okt. 11., 1844. márcz. 24., 1846. decz. 7., 
Pest 1857. jan. 24., 1859. jan. 23. (Ná-
ményi Lajos, Sárosy-Album 147—152. 1. 
Közli Erdélyi Pál) ; Szemere Miklóshoz: 
Eperjes 1840. okt. 6., Arad 1844. okt. 28., 
Pest 1856. okt. 29. (Irodalomtörténeti 
Közlemények 1905.356—359.1.); a Vasár-
napi Újságban (1905. 11. sz. Gyöngyös, 
1852. nov. 7., Königgrätz, 1854. decz. 27. 
és naplótöredék a 40-es évekből) ; Bud-
weis, 1860. okt. 13. (Idők Tanuja 1860. 
247. sz.). — Álnevei: Rozsásy, Ludvigh 
(ifjúkorában), Ősy, S, (Eperjesen), Sor-
sich Albert (bujdosása alatt), Balassa 
Bálint, Árnyék Pál (fogsága idejében.) 
— Kéziratainak egy része a Darnay-
műzeumba került Sümegen. — Arcz-
képe, festette Szamossy Elek, Munkácsy 
tanára, az 50-es években. (Eredetileg 
Bettelheim Vilmos tulajdona volt Aradon, 
jelenleg Ágoston József, az I. magyar 
biztosító-társaság tisztviselőjének birto-
kában van. Másolata fénynyomatban 
Náményi Lajos Sárosy-Albumában. Arad, 
1889.); kőnyomat Barabástól 1857-ből. 

Irodalmi Őr 1845 . I . 23 . SZ. — Magyarkák. 
Lipcse, 1845. — Életképek 1845. 311. lap. — 
Honderű 1847. I I . 6 . SZ. S e v e r u s . — Kisfaludy-
Társaság Évlapjai V I I . k . X L . 1., X X I I I . 1890 . 
Magyar Hirlap 1851. 568 . ( H a d i t ö r v é n y s z é k i 
ítélet.) — Kertbeny, Album hundert unga-
rischer Dichter. Dresden, 1854. 516. 1. és 
Ungarns Männer der Zeit. Prag, 1862. — 
Napkelet 1857. arczk. (Vahot I.) — Danielik, 
M. írók II. 276. 1. — Válkai Imre, Irodalmi 
s művészeti Daguerreotypek. Bécs, 1858. 77. 
l a p . — Magyar Sajtó 1860. 247. l a p . — Házi 
Kincstár 1861. I I . 3 7 9 . 1. — Pesti Napló 1861 . 
270 . SZ. — Hölgyfutár 1861. 141 . 1. — Presse 
1861. 317 . SZ. — Fremdenblatt 1861 . 319. SZ. — 
Vasárnapi Újság 1861 . 47 . S z á m . — Hortobágy 
1861—62. 6. SZ. (Illésy György.) — Szépiro-
dalmi Figyelő 1861 — 62. I . 6 . SZ. — M. Tudom. 
Értekező 1862. I . 83 . l a p . — Toldy Ferencz, A 

magyar nemzeti irodalom története. Pest, 
1864—65. 377. 1. — Gombostű 1867. (S. utolsó 
tíz hónapja, halála, temetése. Sarkady 
István.) — Hon 1867. 20. szám. (A királyné 
titka cz. drámájának felfedezése.) — Honvéd-
világ (1868. I . 84. 1. — Vutkovich Sándor, M a -
gyar írók Albuma. Pozsony, 1873. 196. 1. — 
Zalai Közlöny 1877. 48—50. (S. magánéletéből, 
57. Három huszár S.-nál, 59. sz. Utolsó ki-
rándulása). — Lauká Gusztáv Múltról a je-
lennek. Bpest, 1879. 65. 1. — Lakatos Ottó, 
Arad története. Arad, 1881. III. 31. 1. — 
Figyelő IX—XII. XVI., XIX., XXV., XXVI. 
— Koszorú V. 1881. 21—23. sz. (S. Gyöngyö-
s ö n . ) — Hölgyek Lapja 1884. £0 . SZ. ( I r o d a l m i 

élet az ötvenes években.) - Fővárosi Lapok 
1887. 295. szám, 1889. 43. (elfogatása), 175., 
176. sz. (Vadnai), 129. szám. — Alföldi Ujsáy 
1888. 104. SZ. — Téli Újság X I . 1890. 8. S z . — 
Vasárnapi Újság 1890 . 23 . s z . , a r c z k . , 25 . s z . 
(S. verses krónikája nem veszett el,) — Dél-
magyarországi Közlöny 1890. 8. , 127. s z . — 
Kiszlingstein Könyvészete . — Petrik Bibliogr. 
— Egyet. Philol. Közlöny 1891. (S . é s M a t h i s -
SOll.) — Esztergom és Vidéke 1894. 24. s z á m 
( L ö v e y K l á r a ) . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
899. lap. — Wallentinyi Samu, Sárosy Gyula 
élete. Bpest, 1898. (Ism. Egyet, Philol. Köz-
löny 1899.) — Petőfi, Sándor Összes munkái 
V. 507., 515. 1. és gyászjelentés. 

Sárosy Imre. — Munkája: Sobri 
Jóska, a bakonyi rablóvezér. Budapest, 
1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Sárosi István, titkára volt Szirmay 

István bárónak, miután a külfötdi egye-
temekről hazajöt t ; urával és II. Rákóczi 
Ferenczczel a bécs-ujhelyi börtönbe ju-
tott ; honnét, miután Rákóczi megmene-
kült, őt is szabadon bocsátották; aztán 
nőül vette Szirmay István leányát, Annát. 
Meghalt 1706. júl. Érsekújvárt (Nyitram.) 
gyermek nélkül. — Egy hosszabb latin 
versét közli Klein (Nachrichten, Leipzig 
und Ofen 1789. II. 444. 1. életrajzi ada-
tokkal). 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár. II. 610. 1. 
(Rezik János gyászjelentése Saárosi I.-ról.) 

Sárossy János, ág. evang. superinte^ 
dens, S. János és Iklódi Anna * 
szülők fia, szül. Nagy-Sáro1" 
mellett 1646-ban; a szü'" 
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virágzó gymnasiumban kezdte tanulását; 
szülei innét tanulmányainak folytatására 
Berzeviczére (hol akkor szintén gymna-
sium volt), majd Eperjesre küldötték. Itt 
a görög és latin remekírókon és a «7 
artes liberales»-en kívül, a keleti nyel-
veket és theologiát is tanulmányozta. 
1671. jan. 16. a wittenbergi egyetemre 
iratkozott be (Saarossy), hol Bakay István 
abaujvári táblabíró költségén két évet 
töltött és megszerezte a magisteri rang-
fokozatot. Hazatérvén, Topporczon (Sze-
pesm.) nemesi iskolát nyitott, melyben 
Felső-Magyarország előkelő nemeseinek 
gyermekeit nevelte. 1682-ben kassai ma-
gyar pappá választatott. 1708. júl. végén 
Lőcsén a Tisza-kerület superintendensé-
nek beiktatták és Rozsynóra választa-
tott meg lelkésznek, hova szept. költözött. 
Alig hogy Rozsnyón elhelyezkedett, a 
rozsnyói lelkészek bizonyos viszálykodás 
miatt, felsőbb parancsra, mind eltávolít-
tattak és csak neki, a magyar papnak 
engedtetett meg tovább működnie. A 
zavarokat lecsendesítette, az egyházban 
békét, rendet teremtett; azonban már 
1709. febr. 10. meghalt. — Munkái: 1. 
Analysis & Exegesis Articuli I. Invariatae 
Augustanae Confessionis, In Examine 
Anniversario Publico Auditorum Theo-
logiae in Illustri Statuum Collegio Eperies-
sensi. A. D. III. Oktob. A. C,M.DC.LXX. 
Disputationi Solenni commisa : Praeside 
Samuele Pomario . . . Respondentibus 
Joanne Saarosy . . . & Georgio Michaelide 
. . . Bartphae. — 2. De Typo Legis Mo-
rális ex Dicto Jacobi IV. U. ott, 1672. 
— 3. Exegesis Capitis IX. Aureae Epi-
stolae Ad Romanos . . . De Justificatione 
Per Fidem In Christum Ex Ipsa Judeorum 
Rejectione Gentiumque Salvatione Ad-
sertit Promissionum Gratiae Veritatem, 
Et In lisdem Divinae Tum Justitiae, 
Tum Misericordiae Aequitatem Vindi-
cans . . . Praeside . . . Abrahamo Caloviö 
. . . Respondente Johanne Sarossy . . . In 
Electorali Qvae Witebergae Est Publicae 

Disputationi Exhibita. . . habendae. Wite-
bergae, 1672. 

Klein, Nachrichten I. 70., II. 138., 441. 1. 
— Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 
173. 1. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
II. 632. 1. III. 1. rész 336., 2. rész 20. 1. — 
Hörk József, Az ev. Tisza-kerület püspökei. 
Kassa, 1888. 30. 1. 

Sárosy József, orvosdoktor, szülész-
mester, t. megyei fő- és kórházi rendes 
orvos Eperjesen. — Munkája: Das 
Mineralwasser Czigelka in naturwissen-
schaftlicher und medizinischer Beziehung. 
Eperies, 1846. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
sora. Pest. 1840. 80. 1. — Petrik Bibliogr. 

Sárosi Kornél. — Munkája: Beckstein 
meséi. Az ifjúság számára átdolgozta. 
Hat színes nyomású képpel. Budapest, 
(1902). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

I Sárpataki N.(agy) Mihály, ev. ref. 
lelkész, szül. 1638-ban; hazai tanulmá-
nyainak befejezte után külföldre ment, s 
1665. nov. 19. a leideni egyetem hall-
gatói közé lépett. Innét 1667 táján haza-
térvén, Nagyari Benedek után kolozsvári 
lelkész, 1693 tavaszán pedig esperes lett. 
Meghalt 1694 tavaszán. — Munkái: 1. 
Noe Barkaja, Az az : Az Atya, Fiu és 
Szent Lélek egy örökké való Istennek 
üdvösséges isméreti. Melly A Sinai és 
amaz dicsősséges Sionnak hegyein neve-
kedett Élő-fákból éppíttetett; az az, mind 
az O s mind az Uj-Testamentumnak 
egyben-vettetett tudománya az egy Isten-
ségben imádandó Szent Háromságnak. 
Melyben az Igasságnak Praedikátora 
Noénak Lelkével hívja s kénszeríti bé-
szállani az Háládatlan Világot minden 
szelídséggel. Melynek éppítője... Kolozs-
vár, 1681. — 2. Halotti beszéd, Kendeffi 
János felett. U. ott, 1697. (Utolsó tisz-
tesség . . . cz. munkában.) — Üdvözlő 
verset írt Váradi Mátyás, Disputatio Theo-
logica . . . Utrecht, 1666. cz. munkába és 
gyászverset Kovásznai Péter halálára 
(1673.). 
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Budapesti Szemle I V . 1858. 216. 1. — Danielik, 
M. í r ó k I I . 278. l ap . — A agy Iván, M a g y a r -
o r s z á g C s a l á d a i X . 75. l a p . — Szabó Károly, 
R é g i M. K ö n y v t á r I . 519. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 900. 1. - ; Z o v á n y i Jenő, T h e o -
l o g i a i I s m e r e t e k T á r a . I I I . 177. 1. 

Sartori Bernát, bölcseleti és theol. 
doktor, Seraíikus szent Ferencz-rendi 
minorita szerzetes, rendfőnök és kir. ta-
nácsos, szül. 1735. szept. 4.Nagy-Váradon; 
hitszónok és bölcselettanár volt Aradon, 
majd rendfőnöki titkár, egyházi jogtanár, 
rendfőnök és házfőnök Miskolczon, hol 
1801. ápr. 21. meghalt. — Munkája: 
Mayyar nyelven filosofia. Az az: A böl-
csesség szeretésének tudományáról némely 
jelesebb kérdések, mellyeket sok hiteles 
bölcseség szeretése tudományát tanítók-
nak írásiból s könyveiből egybe szede-
getett és tanított, mostanába pedig a 
magyar nemzetnek kedvéert az elöljárók 
engedelméből nyomtatásban kibocsátott. 
Eger, 1772. Rajzzal. (Apáczai Cseri után 
az első, ki magyarul philosophiát írt. 
Ism. Márki Sándor, Arad és Vidéke 
1881. évf.) 

Philosophiai Pályamunkák I . P e s t , 1835. 206.1 . 
— Ferenczi é s Danielik, M a g y a r í r ó k I . 402. 1. 
•— A magyarországi Minorita-rend Névtára. 
A r a d , 1883. 147., 199. I. — Petrik B i b l i o g r . 

« — Pallas Nagy Lexikona X I V . 902. 1. — Ka-
zinczy Ferencz L e v e l e z é s e V . , V I I . 

Sartori János, ág. ev. lelkész, előbb 
kántor volt Nagy-Szebenben, majd Holcz-
mányban lelkész. — Munkája: I. N. J. 
Sonn- und Fest-Tägliche Andachten Ueber 
die gewöhnliche Evangelische Texte, Be-
stehend aus uebereinstimmenden Sprü-
chen Heiliger Schrifft, und meist üblichen 
Evangelischen Kirchen - Liedern ; Zum 
nützlichen Gebrauch des öffentlichen 
Gottes-Dienstes und Aufmunterung gott-
seliger Andacht. In die Music übersetzet 
von Johanne Sartorio.Hermannstadt, 1723. 

A m n. m ú z e u m k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l 

Sartori (Sartorius, Szabó) János, ág. 
ev. lelkész, szül. 1695-ben Rozsnyón; 
tanult Beszterczebányán és Rozsnyón ; 
1719. okt. 5. iratkozott be a wittenbergi 

egyetemre; előbb a Berlinben tartóz-
kodó magyar katonák tábori lelkésze 
volt'; innét visszatért Magyarországba; 
miután a rozsnyói lelkészi állást nem 
nyerhette el, az irodalommal foglal-
kozott és 1723. szept. győri conrector és 
diakónus, 1729 elején nemescsói lelkész 
lett. Két ízben is volt püspökjelölt. Mások 
szerint nevelő vagy magántanár volt 
Assakürthön 1724-ig; ekkor Nagy-Palu-
gyára hívták rectornak ; később Dobsinán 
magánéletet élt és 1756. nov 26 Cset-
neken (Gömörm.) meghalt. — Munkái : 
1. Sententiam Henrid Mori de enthu-
siasta prae atheo incurabili dissertatione 
theologica . . . excutiet . . . praes. Mart. 
Chladenio. Wittenbergae, 1721. — 2. De 
suffragio pulchritudinis in electione prin-
cipum suflragante amplissima philo-
sophica in acad. Vitenberg. U. ott, 1722. 
— 3. Dissertatio philologica de tiaris 
minorum sacerdotum ex lege Exod. 
XXVIII. 40. et XXIX. 9. U. ott, 1722. — 
4. Dissertatio theologica de defectibus 
Afflictionum Christi a Paulo supplendis 
ex Coloss. I. 24. Praesidente . . . Io. 
Casp. Haferung... Anno... 1730. V. Kai. 
Nov. publice proponit. U. ott. — 5. Ara 
observantiae quam Dno Jo. Godofredo 
Krausio, cum Kalendas Januarias anni 
1730. in orbem redeuntis feliciter auspi-
caretur debitam religionis observantiam 
atque pietatem tanquam maecenati suo tes-
taturus summa cum animi pietate sacram 
esse voluit. U. ott. — 6. Az egy idvezitö 
áldott Ur Jesus nevében. Az igaz idvösség 
uttyara mutató és szent penitentia tar-
tasra serkengető: magyar lelki ora. Avagy 
olly egész enekes koenyv a mellyben, 
nem tsak a graduálisbul, aranylántzbul, 
halotti könyvecskébül és psalmusokbúl, 
sok fogyatkozásoktúl meg-tisztitatott s jó 
rendbe szedetett enekek, mint egy sum-
mában bé-foglaltatnak; de sok német, 
tseh és deák nyelvekbül is, ennek előtte 
nyomtatásban nem láttatott, buzgósággal 
tellyes uj isteni dilséretek is fel-találtat-
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nak : Mostanában leg először, illyen for-
mában magyar hazájának lelki épülésére 
világosságra ki bocsátott. Yitembergában 
1730. — 7 . Szent penitentiara serkengető 
és az igaz üdvösség utyara mutató magyar 
lelki oranak harmadik fertállyá és része, 
avagy olly drágalátos imádságos köny-
vetske, mellyben az aranylantz egészben 
ben van. Az engesztelő aldozattul penig 
sátros és egyéb üdnepekre való szép 
könyörgések foglaltatnak, azokhoz igen 
gyönyörűséges németbűi magyarra for-
díttatott imádságok is, három deák ékes 
énekekkel, együt, hozzá adattak: kiket a 
kegyes híveknek lelki hasznokra, most 
leg először illyen rendben öszve szedvén 
világosságra botsátot. U. ott, 1732. — 
8. Negyedik Része avagy ollyan: A szent 
Bibliából kiszedett, igazán idvezitő keresz-
tyéni hitnek fundamentoma . . . Kér-
désekben s feleletekben. Imádságokkal 
és enekekkel együtt. Hely n., 1733. — 
9. Atyafiságos serkentések. Jena, 1736. 
(Ford. Wolf és Rogallen után Bárány 
Györgygyei együtt.) — 10. Gyermekeknek 
kézi könyvecskéjek. U. ott, 1740. (Ram-, 
bach után ford. 2. kiadás. 1760.) — 
11. Arnd Jánosnak az igaz keresztyén-
ségről irott negy könyvei. U. ott, 1741. 
(Bárány Györgygyei és Vásonyi Mártonnal 
ford.) — 12. Luther M. kis katechismusa. 
Nürnberg, 1747. — 13. A mi Urunk 
J. Krisztus uj testamentuma. Lauban, 
1754. (Az eredetiből ford. Bárány György 
és Bárány János tásaságában.) — Nevét 
Sartorisnak is írták. 

Cataiagus B i b l i o t h e c a e Fr. Com. S z é c h e n y i , 
Suppl . II. 435. — Bartholomaeides, Memor iae 
U n g a r o r u m 214. 1. — Danielik M. í r ó k II. 
278. 1. — Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XXVIII . 
257. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Evang. Egyház 
és Iskola 1897. 44. SZ. — Zoványi Jenő, T h e o l o -
giai Ismeretek Tára III. 178 1. 

Sartoris Pál, czeglédi származású, 
theologiai tanuló a heidelbergi egyetemen. 
— Munkája: Disputatio De Justifica-
t ions certitudine operum necessitate et 
meritîs. Resp. & author . . . 22. Jan. 

1614. (Pareus, David, Colleg. Theologi-
cum. Heidelbergae, 1620. II. 156. 1.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sartoris Imre, cziszterczi-rendű szer-
zetes, szül. 1790. máj. 16. Kapronczán 
(Sárosm.); a rendbe lépett 1810. nov. 2. ; 
pappá szentelték 1815. márcz. 25.; 
1815—19. gymnasiumi tanár volt Eger-
ben, 1819—22. Pécsett, 1822—28. ismét 
Egerben, 1828—29. ugyanott alperjel és 
házgondnok, 1829—36. gymnasiumi ta-
nár Pécsett, 1836—40. Székesfejérvárt, 
1840—41. ujonczmester Zirczen, 1841— 
1843. növendékek felügyelője és ház-
gondnok Székesfejérvárt, 1843—52. al-
perjel és könyvtárőr Zirczen, 1852-től 
könyvtárőr ugyanott. Meghalt 1854. máj. 
31. — Munkái: EpItaphIUM qVoD 
Antonio abbatl CIsterCIensI Vt patri 
sYo abbatlae Vnltae : ZIrtz, PILIs atqVe 
PasthV, In eXeqVIIs Agrlae habltls 
posVere. Agriae, 1824. (Költemény.) — 
2. Ode honoribus reverendissimi, ac 
amplissimi domini Ferdinandi Villax, 
Sacri et exempti ordinis Cisterciensis 
abbatiarum unitarum beatae Mariae vir-
ginis de Zircz, Pilis et Pásztó abbatis 
infulati. Occasione solennis benedictionis 
nomine totius ordinis 12-o Calendas Junii 
dicata a venerabili conventu Agriensi 
anno 1826. U. ott. — 3. GratlflCatlo 
IoannI Baptlstae LaDIsLao Pyrker, e 
patrlarCha Venetlano arGhl-epIsCopo 
Agriensi tertlo : a saCro orDIne CIster-
CIensI Agrlae praestlta. U. ott, 1827. 
(Költemény.) — 4. Ode illustr. ac rev. 
dno Ladislao e liberis baronibus Bar-
kóczy de Szala, miseratione divina epi-
scopo Alba-Regalensi, dum ad sedem 
episcopalem, die assumtioni beatae Mariae 
Virginis sacra, canonice introduceretur, 
a gimnasio Cisterciensium Alba-Rega-
lensi venerationis ergo dicata 1837. Albae-
Regiae. 

A hazai cziszterczi-rend Emlékkönyve. B p e s t 
189G. 370. 1. 

Sartoris Sámuel. L. Vásárhelyi. 
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Sartorius András, ág. ev. lelkész, 
iskolaigazgató volt Illaván, majd Kassán 
lelkész 17 évig, azután Trencsén- és 
Turóczmegyében lelkészkedett; kétszer 
volt számkivetésben ; 1672-ben Erdélybe 
menekült. Meghalt 1680. június 12. Kis-
Karkowban.—Munkái: 1. D. A.Responsio 
Ad-Postulata Duodecim. Quae In Lucem 
Emisit Iodoeus Kedd Jesuita Adornata 
Studio . . . Anno 1652. Die 2. Julij. 
Trenchinii. — 2. Theodorus Nupturiens, 
seu, Actvs Scenicvs Honori Nuptiarum 
Magnificarum Spectabilis ac Magnifici 
Domini, dni Matthiae Ostrosith de Ghyle-
tincz Equitis Aurati . . . Sponsi, Quas 
cum Spect. & Magn. Virgine Catharina 
Sydonia Revay De Reva . . . celebravit: 
Habitus a Stúdiósa Juventute Scholae 
Illavianae factus ab . . . Anno 1654. 
Die 29. Novembris. (U. ott.) — Kézirat-
ban a m. n. múzeumban : Lusus scho-
lasticus seu actus oralorius exhibens 
creationem lapsum et per Nativitatem 
Christi Salvatoris Reparationem. 

Threni Dispersae Siouis, l lungaricae . •. . 
Wiltebei-gae, 1680. — Szabó-Hsllebrant, Régi 
M. Könyvtár 11.216., 224. 1., III. a. r. 192. 1. 
(Életrajzával együtt.) — Új H. AthenasbSiA. 
— Egyetemes Philologiai Közlöny XI. 594. 1. 
Sartorius Dániel, ág. ev. lelkész, 

S. Illés és Fabriczius Mária fia, született 
1704. Csetneken (Gömörm.); tanult Kövi-
ben, Osgyánban és Késmárkon; 1727. szept. 
20-án iratkozott be a wittenbergi egye-
temre ; visszatérte után 1730-ban Cset-
neken lett iskola-rector, 1732-ben iskola-
igazgató Eperjesen, azután tót lelkész 
ugyanott és késmárki diakónus; végre 
Beszterczebányára ment tót hitszónoknak. 
— Munkái: 1. Florilegium Biblicum, 
aneb kwetna zahradka biblická, wkerezto 
hlawnj clankowe uéenja náboženstwi 
krestanskeho . . . Hely n., 1742. rajzzal. 
(Magyarra ford. Gsepregi György: Virágok 
a szentírás kertjéből cz. Bpest, 1894. 
Luther-társaság kiadv. XX.) — 2. Diarium 
Biblicum aneb Hystorye biblické Starého 
y Nowého Zákona . . . 1744. Hely n., 

rajzzal. — 3. Summownj Postikka. Hely 
n. 1746. (Tót egyházi beszédek.) — Ne-
vét Sartorinak is írták. 

Bar.tholomaeides, Memorabilia provinciáé 
Csetnek. Neosolii , 1799. 131. 1., Comitatus 
Gömör429. 1. Memoriae Ungarorum 226. 1. — 
Katona. História Critica. XXXVIII. 885. 1. — 
Annalen der Literatur 1810. III. 209. 1. — 
Slovenské Pochladi 1887. 221. 1. — Petrik 
Bibliogr. III. 284., IV. 83. 1. és Könyvészete 
1886—1900. 7:37. 1. 

Sartorius Frigyes, német színész és 
súgó. •— Munkái: 1. Warasdiner Theater -
Almanach für das Jahr 1844. Warasdin. 
— 2. Almanach der vereinigten deutschen 
Theater Pesth-Ofen. Als Neujahrsgeschenk 
den Freunden der Bühne hochachtungs-
voll gewidmet. Pesth, 1853. (Freiwahl 
F.-czel együtt.)— 3. Almanach der ver-
einigten deutschen Theater Pest-Ofen. 
Ofen, 1854. 

Petrik Bibliogr. 

Sartorius Illés, a wittenbergi egye-
temre 1651. okt 11. iratkozott be, besz-
terczebányai szarmazású volt. — Alkalmi 
költeményt írt a Freudenkranzlein . . . 
Wittenberg, 1652. cz. munkába. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum. 
144. I. 

Sartorius Illés, a lipcsei egyetemen 
tanult 1678-ban, midőn üdvözlő verset 
írt a Catastrophe Fausta Et Salutaris... 
Lipsiae, 1678. cz. munkába. 

Szabó- Hellebrant, Régi M Könyvtár. III. 2. 
rész. 137. I. 

Sartorius (Szabó) János, ág. ev. lel-
kész, eperjesi származású ; száműzetése 
után Wittenbergben, majd Danzig mel-
lett Trautenauban volt pap. — Munkái: 1. 
Letzter Ehren-dienst, Dem Weyland . 
Seelen-Hirten der. . . Frey-Stadt Eperies 
. . . Den 18. Aug. 1653. . . . Leutschau. 
— 2. Die wohl verschlossene Ruhe-Kammer 
der Gläubigen Kinder Gottes . . U. ott, 
1670. — 3. Praxis Symboli Apostoliéi 
Paracletica, Das ist Tröstliche Übung Der 
Dreyen Haupt Artickel unsers Christli-
chen Glaubens : Welche bey dem letzten 
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Ehrengedächtnis Der Viel Ehr- und 
Tugend-begabten Frauen Christina Hansin 
gebohrnen Scheuermannin Des Ehrn-
Vesten... Herrn Martini Haai Vornehmen 
Bürgers und Apothekers . . . als diesel-
bige Im Jahr Christi 1671. den 17. April 
ehrlich und herrlich bestattet wurde ein-
fäll-tig ist vorgetragen worden. (Lőcse.) 
— 4. Quod Pena. Vetere Jubeat! Quod 
de Montium Incendiis statuendum. Disser-
tatione Physica exponet Praeses . . . 
Respondente Ephraim Fromm Gedanensi. 
Ad diem 15. Januar A. 0 . R. Witebergae, 
M. DC. LXXX. 

31. Künyv-Szemle 1906. 135. l ap . — Szinnyei 
K ö n y vé8ze te . — Szabó Károly, Régi M. Kon} V-
tár. II. 218. 249., 340. 1. 

Sartorius (Szabó) János Frigyes, 
gymnasiumi igazgató-tanár külföldön, 
előbbeninek fia, szül. 1656. január 21. 
Eperjesen. 1677. aug. 19. iratkozott be a 
wittenbergi egyetemre; azután Tübingá-
ban és Lipcsében folytatta tanulmányait; 
1682-ben a thorni gymnasium tanárává 
választották és ott 17 évig hivatalosko-
dott. 1699-ben az elbingeni gymnasiumba 
igazgatónak meghivatva, ott öt évet töl-
tött, 1704-ben a gedani gymnasiumban az 
ékesszólás és költészet tanára lőn és ott 
meg is halt 1729. márcz. 27. — Munkái 
Praetorius Ephraim «Athenae gedanen-
ses»-eiben sorolvák elő, azok pedig, me-
lyeket 1713 után adott ki, életrajzával 
együtt az 1729. Leipziger gelehrt. Zeitung 
46. sz. olvashatók. 

Bartholomaeides, Memoriae U n g a r o r u m 184. 
l a p . — Uj ,11. Athenas 584. 1. 

Sartorius János György, erdélyi szár-
mazású szász. — Munkája : Hungarorum 
Magyar betegség, hoc es t : de morbo 
militari Hungarico dicto. Bamberg, 1684. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Trausch, S c h r i f t -
steller-Lexikon III. 159. 1. 

Sartorius János, ág. ev. lelkész, S. 
János Holczmányban meghalt lelkész fia, 
szül. 1710-ben ; tanult Nagy-Szebenben, 
1732-ben Jenában és más külföldi egye-

temeken. Egy ideig házi tanító volt Ottó 
holsteini grófnál. Hazájába visszatérve, 
mint jeles zenész előbb városi kántor, 
majd conrector és végre lelkész volt a 
zárdatemplomban Nagyszebenben. 1750. 
jan. 13. Dolmányba (Nagyszebenmegye) 
választották meg lelkésznek; 1759-ben 
Német-Kereszturra (Villa Cruciş) Nagy-
Küküllőmegyébe hívták meg, hol mint a 
kisdi káptalan dékánja 1787. aug. meg-
halt. — Kéziratban hátrahagyta zene-
művein kívül, melyeket nyilvános isteni 
tiszteletek alkalmával használtak, a kö-
vetkező munkákat: Manuale rerum ecc-
lesiasticarum et politicarum, Personarum 
ecclesiasticarum cum statum tum officia 
concernentium, ex Actis Synodicis potis-
simum, nec non monimentis publicis, 
auctoribus quibusdam probatis et jure 
municipali patrio, excerptarum, adpromo-
vendam sacri muneris suxa^'.av in usum 
proprium adornatum 1763. ; Synopsis 
rerum ecclesiasticarum et politicarum ad 
personas ecclesiasticas A. C. in Trania. 
qua statum, immunitates et officia perti-
nentium. Ex actis synodicis, autoribus 
probatis, aliisque monimentis publicis 
excerptarum, seu Manualis in hac materia 
scripti Illustratio et augmentum ad pro-
movendam sacri muneris eoxa^iav . . . 
tradita 1768. ívrét két kötet, melyből a 
Manuale cz. kézi használatra készített 
kivonatot. (Zsinati artikulusok, határoza-
tok magyarázata és egyes esetek. Häner 
báránykuti lelkész birtokában volt.) 

Trausch, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon . III. 158. 1. 

Sartorius (Szabó) János. L. Sartori. 
Sarudy György, ev. ref. főgymnasiumi 

tanár, S. János és Szenczy Ida földbir-
tokos szülők fia, szül. 1866. nov. 29-én 
Cselejben (Zemplénm.), 1876-ban atyja 
elhalván, nagybátyja Szenczy Ödön vette 
magához; Székesfehérvárt a cisterciták 
gymnasiumát járta végig 1876—84-ig. 
1885. szept. beiratkozott a budapesti 

.egyetemre, azonban anyagi viszonyai 
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miatt közben nevelősködött és ezzel tar-
totta fenn magát. 1888-ban Sopronba 
került tanárnak a Csöndes-féle intézetbe. 
1890-ben mint rendkívüli hallgató ismét 
a budapesti egyetemet látogatta ; 1891— 
1893-ig helyettes tanár volt Debreczen-
ben, 1893—94. Rimaszombatban. 1892-
ben tett szakvizsgát a classica-philolo-
giából, 1894-ben paedagogiait. 1895-ben 
rendes tanárnak választották meg Nagy-
Szalontára, 1895-ban pedig Pápára, hol 
szeptember 12-én tartotta székfoglaló-
ját. Élénk munkásságot fejtett ki a Jókai-
körben. — Czikkei a budapesti Egyetemi 
Lapokban (1890—91. A nevelősködésről); 
a Szalontai Lapokban (1894—95. fordí-
tások Khristopulosból stb.); a pápai 
Jókai-kör Évkönyvében (1898. Kőmíves 
Kelemenné); az Irodalomtörténeti Közle-
ményekben (1899. Kőmives Kelemenné 
mondája, 1905. Újabb adatok Kőmíves 
Kelemenné mondájához); a Pápai Lapok-
ban (1901. Egy úttörő magyar zene-
tudós : Bartalus István). — Munkái: 1. 
Horatius methodikájának tervezete. Pápa, 
1897. (Székfoglaló. Különnyom. a pápai 
főgymnasium Értesítőjéből.) — 2. Görög 
lyrai Anthologia középiskolák számára. 
Budapest, 1902. (Jeles írók Iskolai Tára 
LXXIV.) — 3. Alkman női kardala. U. 
ott, 1902. 

.V. Könyvészet 1902. 41. 1. — Petrik K ö n y -
vészete 1S86—1900. Budapest, 1900. 737. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Sarudy Ottó, állami tanítóképzőintézeti 
tanár, előbbinek testvéröcscse, született 
1872. febr. 7. Cselejben (Zemplénm.); 
tanulását részben magánúton végezte; 
gymnasiumba Sátoralja-Ujhelyben járt a 
piaristáknál; a IV. osztály befejezése 
után Sárospatakra ment, a hol az állami 
tanítóképző-intézetet végezte el. Ezután 
egy évig tanító volt Edelényben (Borsod-
megye). Majd Budapesten az áll. polgári-
iskolai tanítóképző-intézet nyelvtörténet-
tudományi és zenei szakcsoportjának 
befejezése után polgári iskolai tanítói, két 

év múlva pedig tanítóképző - intézeti 
tanári oklevelet szerzett. Két és fél évig 
az érsekújvári polgári leányiskolában, 
egyig az alsó-lendvai áll. polgári iskolában 
tanított; azóta az áll. tanítóképző-inté-
zetben működik, előbb Znióváralján, 
jelenleg Pápán. — Czikkei a Pápai La-
pokban (1901. 31—33. szám. Balassi és 
Petőfi), a M. Tanítóképzőben és a Hiva-
talos Közlönyben (bírálatok). — Munkái: 
1. Zsoltárok és dicséretek. Ev. ref. egy-
házi énekkarok, tanítóképző-intézetek és 
a középiskolák felső osztályai számára. 
I . füzet. Budapest, 1902. — 2. Magyar 
énekiskola. Tanító- és tanítónőképző-
intézetek számára. U. ott, 1903—1904. 
Három rész. (Hodossy Bélával együtt.) 
— 3. Magyar stilisztika és a közéleti 
fogalmazványok. Tanító- és tanítónő-
képző-intézetek számára. Szerkesztették 
és olvasókönyvvel ellátták. U. ott, 1903. 
(Köveskuti Jenővel együtt). — 4. Magyar 
énekiskola a tanítóképzők számára. U. ott, 
1904. (Hodossy Bélával együtt.) 3 füzet. — 
5. 100 magyar férfikar népénekkarok, 
tanítók és tanítójelöltek számára. U. ott, 
1904. — 6. Poetika, retorika és olvasó-
könyv a tanító- és tanítónőképző-intézetek 
II. osztálya számára. U. ott, 1904. (Ism. 
Hivatalos Közlöny 1905.) 

M. Könyvészet 1902—1904. és önéletrajzi 
adatok. 

Sárvári Eőry Andor, birtokos Nagy-
orosziban (Nógrádm.). — Czikkei a Ma-
gyar Gazdában (I. 1859. Indítvány hazai 
magyar gazdasági könyvtárak ügyében); 
a Magyar Ember Könyvtárában (1863. 
Az ember- és állattanból, Az ozmánok, 
Mérgek és mérgezések, Az angol, ír és 
skót); írt a Vasárnapi Újságba (1862) is 
és rendes levelezője volt a Politikai Újdon-
ságoknak 1864 körül. — Munkái: 1 .Az 
állatország képekben. A mulatni szerető 
ifjúság használatára. 122 fametszvény-
nyel. Pest, 1863. — 2. A. madárvilág, 
vagyis mulatva oktató olvasmányok a 
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madarakról. Fiatalok számára. 80 fam. 
ábrával. U. ott, 1863. 

Síinnyei Könyvészete. 

Sárváry Antal, hites ügyvéd, S. Pál 
debreczeni tanár f ia; az I. cs. kir. szab. 
dunagőzhajó-társaság nyug. jogtanácsosa. 
Meghalt 1896. decz. 21. Budapesten 83. 
évében. — Munkája: A politikai gazdál-
kodás nemzeti rendszere. Irta dr. List 
Fridrik. Ford. Kőszeg, 1843. Három köt. 
(Előszó kelt Bécsben 1842. aug. 1.) 

Nagy Irán, Magyarország Családai X. 77., 
7S. 1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Sárváry (Béla) András, kegyestanító-
rendi tanár, majd nagy-légi (Pozsonym.) 
plébános, szül. 1816. márcz. 21. Győrött; a 
gymnasiumot szülővárosában végezte, az-
után a kegyestanító-rendbe lépett és a böl-
cseletet Váczon, a theologiát Nyitrán vé-
gezte. 1843. júl. 26. pappá szentelték. 
Gymnasiumi tanár volt Szegeden, Kani-
zsán, Léván, Pesten, S.-A.-Ujhelyben, 
1853 - 54. Veszprémben, 1856-ban ismét 
Pesten, végre Kolozsvárt. 1865. az eszter-
gomi főegyházmegyébe vették föl és Esz-
tergomban káplán volt, decz. 28-tól fogva 
pedig nagy-légi plébános, hol 1894. nov. 
25. meghalt. — Már mint papnövendék az 
írói pályára készülvén a Hasznos Mulat-
ságokba (1842. Chlodovig), Rajzolatokba, 
a Hírnökbe (1843. 85. sz. Szentgyörgyi 
Sára, 1844. 31. Szeged városa) és a 
Századunkba írt czikkeket; a veszprémi 
gymnasium Értesítőjében (1853. A mult 
és jelen tanmód); a Divatcsarnokban 
(1855. Mátyás király nászünnepélye, 
Bşâtrix megkoronázása, s mindkettőnek 
Budára vonulása, Mária II. Lajos király 
kitvese, Sforzia Izabella királyné, Fran-
gepán-család, 1856. Szigetvár gyásztörté-
nete 1566., Telekesi Imre); az Uj M. 
Múzeumban (1855. Titus Livius Patavi-
nüs II. könyve); a Vasárnapi Újságban 
(.1855. Istvánffy Miklós, Zay Ferencz, 
Dugonics Endre síremléke, Szapáry Pé-
ter); a Család Könyvében (1855. A 
Bátoriak); a Családi Lapokban (1856. 

Kanisaiak, Kalazanti szent József, Sziget-
vár gyásztörténete, Telekessy Imre püs-
pök élete, 1857. Benyovszky gróf, élet és 
jellemrajzok, Gizella Magyarország első 
királynéja); a M. Sajtóban (1856. 86. sz. 
könyvism.); a Győri Közlönyben (1858. 
5—8. sz. A két Kemény : Simon és Já-
nos, a fejedelem, 66—69. Hédervára és 
hőse, 1859. 12., 14—18. Majláth György 
királyi személynök, 27., 28. A nép-
dalról, 48—51. Szilágyi Erzsébet); a 
Tanodai Lapokban (1857. Bajzáth vesz-
prémi püspök élete, 1858. Endrődy János 
tanár emléke, 1870. Ki vezesse a neve-
lést, Mily jogot és befolyást gyakorolhat 
az állam a nevelésben); a Religióban 
(1858. Pészaki Bajzáth József emléke) ; 
a M. Sionban (1868. A nagy-léghi plé-
bánia története); az István bácsi Nap-
tárában (1870. Elpattant a pohár, 1871. 
A napsugár); a M. Államban (1875. 
140., 141. sz. Intések a hatalom kezelői-
hez) ; a Népnevelőben (1882. Javítsunk 
a nyelvhibákon, 1885. Sokszor bántam 
szavamat, ritkán hallgatásomat) ; írt még 
prédikácziókat az Isten Igéjébe, Kath. Hit-
szónokba és más folyóiratokba, úgy szin-
tén a hírlapokba több könyvismertetést, 
czikket és költeményt. — Munkái : 1. 
Erkölcsi beszélgetések. A magán vagy 
nyilványos tanárok és tanulók közhasz-
nálatára. Szeged, 1844. — 2. Dicsértes-
sék a Mindenható és az ő szentei. Imák 
és énekek a tanuló ifjúság használatára. 
U. ott, 1845. — 3. Tanrend a silesiai 
cs. k. gymnasiumok számára. Németből 
ford. Pest, 1853. — 4. Imák és énekek 
keresztény katholikusok használatára. 
Veszprém, 1854. — 5. Gyakorlati irály-
isme, gymnasiumok és reáltanodák, ma-
gán és nyilvános használatra. Pest, 1855. 
(Ism. Pesti Napló 1855. I. 44. sz. Greguss 
Á., 2. kiadás. U. ott, 1857.) — 6. C. 
Julius Caesar, Emlékiratok a galliai had-
járatról. Ford. s jegyzetekkel és Caesar 
életrajzával ellátta. U. ott, 1856. (Római 
remekírók 1., 3., 4. Ism. M. Nyelvészet 
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1857. 2. kiadás. Budapest, 1873. Római 
remekírók 5., 3. lenyomat. U. ott, 1876.) 
— 7. M. T. Cicero kiszemelt szónok-
latai. Ford. s jegyzetekkel és Cicero élet-
rajzával ellátta. Pest, 1856. (Római re-
mekírók 2., 5—7.; 2. kiadás. U. ott, 
1873. ; 3. kiadás. Bpest, 1887.) — 8. 
Történelmi visszhangok. Élet, jellem és 
korrajzokban. U. ott, 1857. (Minór a ma-
gyar?, Koháry István, Az Eszterházyak, 
A Széchenyiek, Bajtay Antal, Szilágyi 
Erzsébet). — 9. C. Julius Caesar, Emlék-
iratok a polgári háborúról. Ford. és 
jegyzetekkel ellátta. Pest, 1856. (Római 
remekírók 8., 9.). — 10. Magyar ősök 
képcsarnoka, U. ott, 1858. — 11. Mult 
és jelen. October XV. Midőn Főm. és 
Főt. Nagykéri Scitovszky Ker. János . . . 
Magyarország herczegprimása . . . a pap-
növelde épületét az általa alapított irgal-
mas nénéknek átadná . . . 1865. Eszter-
gom. — 12. Ode honoribus . . . Josephi 
Durguth Episcopi. . . U. ott, év n. — 13. 
A csillagos ég. U. ott, 1869. (Népiratok 11.) 
—14. Néhány levél a természet könyvéből. 
U. ott, 1869. — Arczképe kőnyomat: 
rajzolta Barabás 1856-ban; nyomt. Reiffen-
stein és Rösch Bécsben. 

Ferenczy és Danielik, Magyar írók I. 402., 
II. 414. 1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e , — Zeitiger Alajos, 
Egyház i írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
463. l a p . — Takáts Sándor, A b u d a p e s t i p i a -
rista kollégium története. Bpest, 1893. 356. 
357., 374. 1. a r c z k é p . — Kémelhy, Ludovicus, 
Series Parochiarum etParochorum. Strigonii, 
1894. 908. 1. — Pesti Napló 1894. 344. SZ. 

Sárváry Elek, hírlapíró, debreczeni 
származású. Meghalt 1896. decz. 21-én 
Debreczenben 62 éves korában. — Eredeti 
és franczia, angol és orosz nyelvből for-
dított beszélyeket közölt a lapokban, 
Czikkei, ford, beszélyei és költeményei a 
következő hírlapokban és albumokban 
jelentek meg : Divatcsarnok (1854. beszé-
lyek ford. Sue után, 1859. eredeti és ford, 
beszélyek); Pesti Napló (1854. 143. sz. 
könyvism.) ; Hölgyfutár (1858. franczia 

beszély Enoult után ford.); Nővilág 
(1858. beszély Pichot után francziából 
ford., 1859. Mekka eredete); Szépirodalmi 
Közlöny (1858. Otway, Angol írók iro-
dalmi életéből és töri. beszély, Marino 
Vreta beszélye, ford.); Debreczeni Em-
lény (1860. költ. Byron után és beszély); 
Debreczeni Közlöny (1860. 2., 3 - 1 0 . sz. 
Frangepán Erzsébet, tört. beszély); Cso-
konai Album (1861. Enyingi Török Bá-
lint) ; Falusi Gazda (1863. I. 26. sz. Nyári 
és téli póttakarmány előállítása); Igaz-
mondó (1869. 31., 32. népies elbeszélés); 
főleg mint sportíró a Vadász- és Verseny-
lapnak főmunkatársa volt. — Munkái: 
1. Akáczvirágok. Beszélyfüzér. Pest, 1860. 
— 2. Magyar hölgyek életrajzai. Debre-
czen, 1860. (Kulini Nagy Benővel együtt. 
Ism. Szépirodalmi Figyelő I. 2. sz.) — 
3. Delnő. Regény. Irta Vonliarliarsky. Ma-
gyaritá. U. ott, 1860. — 4. Történelmi 
képek. U. ott, 1861. Két kötet. — 5. 
Theuriet, A Buzavirágék háza. Ford. 
Ujkéri. Bpest, 1879. (Olcsó Könyvtár 69.) 
— 6. Theuriet, Veronika asszony. Ford. 
Ujkéri. U. ott, 1881. (Olcsó Könyvtár 
119.) — 7. A vak zenész. Orosz regény. 
Irta Korolenko W., ford. Ujkéri. U. ott, 
1893. (Athenaeum Olvasó Tára. I. 19.). 
— 8. Elena férje. Regény. írta Giovanni 
Verga. Olaszból ford. Ujkéri. U. o., 1893. 
(Athenaeum Olvasó Tára II. 15.) — Szer-
kesztette a Hortobágy cz. vegyes tartalmú 
hetilapot 1861. okt. 10-től 1867. jún. 23-ig 
Debreczenben. — Ujkéri néven írt. 

Csokonai Album. D e b r e c z e n , 231.1 . — Petrik 
Könyvészete és Bibliogr. — Fővárosi lapok 
1889. 146. SZ. — Vasárnapi Újság 1893. 52. SZ. 
(Nekr.) 

Sárváry Ferencz, ügyvéd, kir. taná-
csos, S. Pál tanár fia, szül. 1808. okt. 17. 
Debreczenben ; iskoláinak elvégzése után 
1831-ben tett ügyvédi vizsgálatot és há-
rom évig a debreczeni kerületi táblánál 
ügyvédkedett; 1834. szept. 8. Losonczon 
lett jogtanár; erről 1838. júl. 28. lemondott 
és Pesten ügyvédkedett. 1839 követ volt a 
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pozsonyi országgyűlésen, melynek műkö-
déséről Antal öcscsével több kötetre menő 
naplót írt s ennek kéziratát a debreczeni 
főiskolának ajándékozta. 1847-ben a 
debreczeni váltótörvényszék jegyzőjének, 
1850. a törvényszék elnökének, 1856. a 
-nagyváradi főtörvényszék ülnökének ne-
veztetett ki. 1860. május 22-én a debre-
czeni kir. törvényszék elnöke lett és e 
működésében kapta a királyi tanácsosi 
czímet. Nógrád vármegye táblabírája 
is volt. Meghalt 1879. január hó 6-án 
Debreczenben. — Gzikkei az Athenaeum-
ban (1839. Az úrbéri törvényekről, 1842. 
A magyar jobbágyság). — Munkái: 1. 
Világosító és rendszeres előadása az 
1836-iki úrbéri törvényeknek. Pest, 1837. 
(Ism. Figyelmező 1838. 46. sz.) — 2. A 
magyar váltótörvény alapelvei. Sardagna 
után. Debreczen, 1841. — 3. Földesúr 
és jobbágy kézikönyve törvényi tekintet-
ben. U. ott, 1842. 

M. Kurir 1834. I I . 28. SZ. — Danielik, M. 
í r ó k I I . 278. 1. — Csokonai Album 1861. 285., 
244. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai 
X. 77. , 78. Ic — Budapesti Közlöny 1869. 119. 
s z á m . — Figyelő VIII—XII . — Ambrus Hôr, 
Vázlatok a losonczi gymnasiumról. Losoncz. 
1885. 19., 20. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 904. I. — Kazinczy Ferencz 
L e v e l e z é s e . I X . 540. 1. — Akadémiai Értesítő 
1906. 608. 1. és gyászjelentés. 

Sárváry István. L. Saárváry. 

Sárváry Jakab, ügyvéd, S. Pál debre-
czeni tanár fia, hg. Eszterházy Pál de-
recskei uradalmának főügyésze, Bihar- és 
több megye táblabírája. Meghalt 1873. 
jan. 13. Debreczenben 73. évében. — 
Czikkei a Hortobágyban (1864. 11. sz. 
Melius Péter haláláról, A debreczeni 
Dobozy-temetőkert) és a M. Sajtóban 64. 
sz.); magyar verse van a Carmina in . . . 
natales . Francisci I . . . die 12. Febr. 
1815. Debrecini cz. munkában és a Pallas 
Debrecinaban (1828). — Munkái: 1. Ode 
ill. Dno Georgio Majláth de Székhely, 
incl. comitatus Honthensis supremo co-
miţi, humillime oblata. Pestini, 1828. — 

2. A büntetésről és különösen a halál-
büntetésről. U. ott, 1844. (Törvénytudo-
mányi Pályamunkák II.). — 3. Phaedrus 
Augusztus szabadosa aesopi meseinek öt 
könyve, ford. Bpest, 1876. (M. Könyves-
ház 27. Ism. Figyelő 1876. 10. sz.). 

Csokonai Album 1861. 22G. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai X. 7 7 . 1 . — Vasárnapi 
Újság 1873 3. s z . ( N e k r . ) — Figyelő 11. 1877. 
166., 173., — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Petrik B ib l iogr . és g y á s z j e l e n t é s . 

Sárváry János, evang. ref. lelkész ; 
miután külföldi akadémiákról hazajött, 
1752. márczius hó 21-én Balkányban, 
1755. márczius 11-én Fehértón, 1764-
ben pedig Piskolton lett lelkész. — Kéz-
irati munkái a debreczeni ev. ref. fő-
iskola könyvtárában: A bárány lakadalma 
vendégeinek szent menyegzői ruhája és 
néhány magyar prédikáczió, 1756. Uj-
fehértó, 4rét kötet; Prédikátori munkái, 
12 kötet 4rét (a 3-dik kötet hiányzik). 

A debreczeni ev. ref. egyház jegyzököny-
véből és Dézsi Lajos szíves közlése. 

Sárváry József, ügyvéd és cs. kir. 
udvari ágens Bécsben, Nesztorovics Antal 
sollicilátora. — Munkái: 1. Die Morgen-
röthe, oder gute Gedanken in der Früh. 
Wien, 1801. — 2. Philosophia vera est 
philosophia Christiana. U. ott, 1804. 

1H. Kurir 1803. I I . 47. 1. — Petrik B i b l i o g r 

Sárváry Pál, bölcseleti doktor, debre-
czeni tanár, a* m. tudom, akadémia leve-
lező tagja, szül. 1765. okt. 3. Piskolton 
(Biharm.), hol akkor atyja S. János ref. 
lelkész-író volt; 1782. ápr. 25. a debre-
czeni iskola felső osztályába lépett (sub-
scribált); 1786. nov. 23. Késmárkról, hol 
a német nyelv elsajátítása végett volt, 
visszajött és újra a debreczeni főiskolába 
iratkozott be. 1789-ben a német s franczia 
nyelv és szónoklat, 1790. a költészet 
tanítója, két évig a Sinai tanszékén he-
lyettes tanár és 1792. márcz. 18-tól szept. 
15-ig főiskolai senior volt. Ekkor a göt-
tingai egyetemre ment, honnét 1795. nov. 
17. visszaérkezett és nov. 23. elfoglalta 
tanszékét; tanított a mértanon kívül 



243 Sárváry 250 

természettant és bölcseletet is. 1809. ápr. 
24. a papi teendők végzésére is felhatal-
mazást nyert, de azért mindvégig meg-
maradt a tanári pályán. 1814. jan. 17. 
a debreczeni egyházmegyében tanácsbiró 
lett. 1832. márcz. 9. a m. tud. Akadémia 
levelező tagjának választotta. 1839-ben 
nyugalomba lépett. Érdekes, a mit Arany 
írt róla, hogyan buzdította a színészi 
pályára: «az agg Sárvári magához hiva-
tott, szavaltatott (akkor szép csengő 
hangom volt) és énekeltetett s elégülten 
ajánlá: «Csak Sekszpirt! Sekszpirt, do-
mine!» (Arany János hátrahagyott iratai 
és levelezése. Bpest, 1887. I. k. XLI. 1.). 
Ezt a jelenetet Arany «Bolond Istók»-
jába is beleszőtte. (Arany János összes 
munkái. Bpest, 1883. III. 444. 1.) Bihar 
és több megye táblabírája volt. Meghalt 
1846. decz. 19. Debreczenben. A m. tud. 
Akadémiában 1847. jan 4. Toldy Ferencz 
tartott fölötte gyászbeszédet. — Czikkei 
a Tudományos Gyűjteményben (1817. 
VI. Csernák László Számvevő rostájáról s 
életéről rövid tudósítás, 1825. II. A leeső 
csillagformákról); a Társalkodóban (1834. 
104. sz., 1835. 7. sz. Az álomjáró Debre-
czenben); a Hasznos Mulatságokban (1835. 
I. 7. sz. Az álomjáró); aKisfaludy-Társa-
ság Évlapjaiban (VI. 1846. Csokonai Vitéz 
Mihály életrajzának töredékvonalai). — 
Munkái: 1, Commentatio de summis 
cognitionis humanae principiis. Quam 
. . . in academia Georgia Augusta pro 
summis in philosophia honoribus obti-
nendis die IX. Maii A. 1795. publico 
examini submittit. Göttingae. — 2. Mo-
rális philosophia, melyekben az erkölcsi 
cselekedeteknek a józan okosság szerént 
való főregulája vagy princípiuma kikere-
sődik és annak az Isten lételével, a lélek 
halhatatlanságával, és a vallással való 
szoros egybeköttetése előadódik. Pest, 
1802. — 3. Filozofusi ethika, az az : 
erkölcsi tiszteinkről, vagy kötelességeink-
ről és gyakorlások módjáról a józan 
okosság szerént való tudomány, mely 

az erkölcsökről való filozófia Il-ik része. 
N.-Várad, 1804. — 4. A rajzolás mester-
ségének kezdete. A rajzolásban gyönyör-
ködő tanulóifjak és gyermekek kedveért 
írta . . . Rajzolta Lumnitzer György Já-
nos, metszette Beregszászi Péter. I. drb. 
10 rézre metszett táblákkal. Debreczen, 
1807. II. darab. 10 rézre metszett táb-
lákkal. Az árnyékozás módjairól, a szép-
ség ízléséről, az emberi szépség legfel-
sőbb grádusinak példáiról, azoknak vizs-
gálásáról és követéséről. Rajzolta és 
metszette Beregszászi Pál. U. ott, 1807. 
(Ism. N. Annalen der Literatur 1808. II.. 
131. 1.) — 5. Halotti beszéd a jó példa 
becses voltáról a virtusra, melyet néhai 
Gyürky I s t v á n . . . koporsója felett . . . 
mondott szent Mihály havának 27. nap-
ján 1807. Vácz, 1808. (Bátori Gábor és 
Lukáts Mihály beszédeivel együtt.) — 6. 
Tudósítás Uri Jánosról. Debreczen, 1818. — 
7. Oratio brevis, qua examinibus publicis 
in oratorio novo collegii helv. conf. ad-
dictorum Debrecinensis die 22. Mártii 
1825. omnium primum institutis prolusit. 
Debrecini, 1825. — 8. Halotti beszéd, 
melyet néh. Vonza-Böszörményi Böször-
ményi Pál urnák utolsó tiszteletére febr. 
5. 1825. mondott. U. ott, 1825. (Az igaz-
ságot szerető és követő előljáró czímű 
munkában.) 

Philosophiai Pályamunkák. P e s t , 1835. I . 
128. 1. — Pesti Hirlap 1846. 802. SZ. — Buda-
pesti Hirlap 1846. 514. S^, — Prot, Egyh. és 
lsk. Lap 1847. 2. Sz. — Akadémiai Értesítő 
1847. ( T o l d y F . g y á s z b e s z é d e . ) 1906. 616. 1. 
— M. tud. Társaság Évkönyve V I I I . 1. 1845— 
1847. 97. 1. — Hl. t. Társaság Névkönyve 1847. 
118. 1. — !H. Szépirodalmi Szemle 1848. 1., 2. 
sz . ( T o l d y . ) — Pesti Napló 1851. 446. s z á m . 
( K ö n y v t á r a ) , 456. s z . — Dóczi Imre. A d e b r e -
c z e n i e v . r e f . f ő g y m n a s i u m t ö r t é n e t e , D e b -
r e c z e n , 1895. 179. 1. f é n y n y o m . a r c z k . — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e V — V I I . X I V . — 
Ujabbkori Ismeretek Tára V I . 169. 1. — Prot. 
Jahrbücher 1854. 158. 1 . — F e r e n c z y és Danielik, 
M. í r ó k I . 403. l í p . — Csokonai Album 1861. 
222. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
X . 77., 78. l a p . — Természettud. Közlöny 1871. 
493. 1. — Toldy Ferencz Ö s s z e s m u n k á i . V . 

— Pallas Nagy Lexikona X I V . 904. 1. — Petrik 
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Bib l iogr . — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e -
retek Tára III. 178. 1. és a debreczeni ev . 
ref . f ő i s k o l a j e g y z ő k ö n y v é b ő l . — Akadémiai 
Értesítő 1906. 616. 1. 

Sáry József.\ tanuló a pesti kegyes-
rendiek gymnasiumának költészeti osz-
tályában. — Munkája: Ode festiva, ho-
noribus adm. Rev. patris Constantini 
Eschner, dum festum nominis sui reco-
leret,, ab auditoribus suis fervenţi animo 
sacrata die 27-a Julii 1827. Pestini. 

Petrik B ib l iogr . 

Sas Ármin, mészáros iparos, szül. 
1861. ápr. 28. Esztergomban, hol atyja 
szappanos volt ; a magán kereskedelmi 
iskolának befejezte után szülei kereske-
dőnek adták; azonban 15 éves korában 
Kleiner József mészáros-iparoshoz ment 
tanulni. 1881-ben a 11. huszárezredbe 
vonult, hol három évet töltött. Katonás-
kodása után Szegedre került, hol a hen-
tességet tanulta; háromnegyedév múlva 
Pestre jött és itt az 1893. évig mint segéd 
működött. 1888-ban a budapesti mészá-
rossegédek elnöke lett. Nagyobb utazást 
tett 1896—98-ban Németországban, Bel-
giumban, Svájczban, Dániában, Franczia-
és Angolországban, hogy tapasztalatait 
gyarapítsa. 1899-ben a magdeburgi nem-
zetközi kiállításon a koronás arany 
éremmel tüntették ki. Meghalt 1903. máj. 
6. Budapesten. — Munkája: Jelentés a 
budapesti mészáros-ipartestület küldöt-
teinek németországi tanulmányútjáról. 
Bpest, 1898. (Fritz Jánossal együtt). — 
Alapította és szerkesztette a Mészárosok 
és Hentesek Lapját 1893-tól haláláig. 
(Mészáros Sándorral együtt). 

Budapesti Hirlap 1903. 125. SZ. — Mészárosok 
és Hentesek Lapja 1903. 19. SZ. a r c z k . 

Sass Béla, ev. ref. akadémiai theolo-
giai tanár, szül. 1865. jan. 20. Albison 
(Biharm.); a gymnasiumot és theologiai 
akadémiát Debreczenben végezte. 1885— 
87-ig ugyanott gymnasiumi segédtanár s 
az utóbbi évben főiskolai senior is volt, 
1887—89-ig Berlinben theol. és bölcse-

letielőadásokat hallgatott. Az 1889. nyári 
félév alatt a budapesti egyetem philoso-
phiai szakának volt rendes hallgatója. 
1889—90. Debreczenben gymnasiumi 
helyettes tanár, 1890. szept. 1. óta pedig 
ugyanott a theologiai akadémián az ó-
szövetségi szentírás-magyarázat tanára, 
1895—98-ig a főiskola akadémiai igaz-
gatója volt, 1896 óta elnöke a főiskola 
tanári nyugdíj- és gyámintézetnek; 1897 
óta tagja s 1898 óta jegyzője az ev. ref. 
egyetemes konventnek, 1898. okt. óta 
jegyzője a debreczeni főiskola újonnan 
szervezett egységes igazgató-tanácsának. 
— A tanévet megnyitó beszédei (Deb-
reczeni ev. ref. főiskola akadémiai Év-
könyvében 1896. Néhány szó a zsoltárok 
keletkezésének korához, 1897.); czikke a 
M. Szóban (1902. 249. sz. Magyar rovás-
írás). — Munkái: 1. Halotti imádság. 
(Sóvári Soós Gábor felett). Debreczen, 
1891. — 2. Jób könyve. Fordítási kísérlet 
prózában. U. ott, 1894. — 3. Szeretettan. 
Bpest. 1897. — 4. Alapítványok és ösz-
töndíjak a debreczeni ev. ref. főiskolá-
ban. Debreczen, 1898. (Különnyomat az 
akadémiai Évkönyvből.) — 5 .A magyar-
országi ev. ref. egyház egyetemes kon-
ventje Budapesten 1898. márcz. 24—26. 
és 28. napjain. U. ott, 1898. — 6. Fel-
ügyeleti és kormányzati rendszabályok a 
debreczeni ev. ref. főiskolában. U. ott, 
1899. — 7. Az átdolgozott Károli biblia 
külalakjára és béltartalmára vonatkozó 
észrevételeim. Bpest, 1899. — 8. A ma-
gyarországi ev. ref. egyház egyetemes 
konventje Budapesten, 1899. ápr. 10—13. 
és június 14. napjain tartott üléseinek 
jegyzőkönyve. U. ott, 1899. Két füzet. — 
9. Az elméleti jog- és államtudományi 
államvizsgálat. U. ott, 1899. (Lenyomat 
az egyetemes konvent Jegyzőkönyvéből.) 

— 10. Közvetett mondatos mondatok a 
bibliában. írásmagyarázati tanulmány. 
Bpest, 1900. (Nyom. Orosházán.) — 11. 
A magyarországi ev. ref. és ágostai, hitv. 
ev. egyházakat közösen érdeklő ügyekre 



254 
Sauerwein—Sauter 

278 

kiküldött együttes bizottságnak 1900. 
márczius 6. Budapesten fölvett jegyző-
könyve s az ekkor létrejött egyezség szö-
vege. Debreczen, 1900. — 11, A magyar-
országi ev. ref. egyház egyetemes kon-
ventje. Budapesten, 1900. ápr. 24—27. 
tartott ülésének jegyzőkönyve. U. ott, 
1900. — 12. A magyar országos refor-
mátus közalap 1892—1902. évi története. 
U. ott, 1903. — Szerkesztette a Debre-
czeni Protestáns Lapot 1898. jan. 1-től 
1900-ig. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 544. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. Bpest, 1906. 737. 1. 

Sas Ede, hirlapíró és szerkesztő ; 
Hille Ede, csehországi német katonatiszt 
és Szurmák Jozéfa fia, szül. 1869. decz. 
23-án Budapesten; betegeskedése miatt 
gymnasiumi tanulmányait mint magán-
tanuló fejezte be. 1886-ban kezdett írni, 
(Hille családi nevét Sas-ra változtatva), 
a Szegedi Híradóba és Szegedi Naplóba 
verseket, tárczákat és egyéb czikkeket, 
úgyszintén sokat fordított németből és 
francziából elbeszéléseket, regényeket. 
1889-ben a Szegedi Naplónak és azon 
évben az aradi Alföldnek belső munka-
társa lett. 1891. a Nagyvárad napilap 
segédszerkesztője lett. 1893 októbertől 
1895 május 23-ig a lap felelős szerkesz-
tője volt ; ezen év őszén Budapestre jött 
és a Fővárosi Lapok belmunkatársa lett. 
Később a Pesti Napló munkatársa és 
segédszerkesztője volt. 1898-ban vissza-
tért Nagyváradra és azóta ismét a Nagy-
várad politikai napilap felelős szerkesz-
tője. A szegedi Dugonics-társaságnak 
rendes tagja; a nagyváradi Szigligeti-
társaság választmányi tagja; a vidéki 
hírlapírók országos szövetségének igaz-
gatósági tagja. — Vidéki hirlapírói 
működése közben munkatársa volt a 
Pesti Hírlapnak is ; czikkei, költeményei 
a Képes Családi Lapokban (1889. rajzok: 
Greville H.,, Coppée, Catulles Mendés 
után ford, és költ.); az Alföldben (1889. 
296. Coppée Fer.. Az apa, ford., 297. sz., 

Houssaye Arséne, Éva, ford., Deschamps 
Emile, Egy gondolat, ford. Hugo Viktor, 
Dal, ifj. Dumas Sándor, Albumlevél, 
ford.) sat. ; a Színművészeti Lapokban 
(1894. A vidéki szinészet és a vidéki 
sajtó); a M. Géniuszban (1894.. Silvestre 
Armand, Viszontlátás, ford., 1896. Her-
czeg Ferencz); az Ország-Világban (1895. 
rajz); a Fővárosi Lapokban (1895. 167. 
sz. költ. 1896. 147. A lengyel festők képe); 
a «Nagyvárad» Albumában (1895. Ének 
a publicumról); a Nagyváradban (1900. 
211. sz. Hero és Leander); a Pesti Hír-
lapban (1900. 282. sz. A nagyváradi 
színház); az Új Időkben (1902. 27. sz. 
Arany János születéshelye); az Aranyos-
Vidékben (1904. 30. sz. Jókai Mór); a 
Vasárnapi Újságban (1907. költemények); 
írt még az Én Újságomba, a Magyar Lányok 
Lapjába, Kakas Mártonba, Mátyás Diákba. 
— Munkái: 1. Miért nem lettek egymásé ? 
Regény. Irta Chabot Adrián, ford. Bpest, 
1890. (A Képes Családi Lapok Könyv-
tára), — 2. Álarcz nélkül. Nagyvárad, 
1892. (Elbeszélések, rajzok. Ism. Vasár-
napi Újság 27. sz.). — 3. Házasságok. 
Bpest, 1895. (Beszélyek. Ism. Nemzet 30. 
Aradi Közlöny 46. sz., Főv. Lapok 3., 
Élet 23., M. Géniusz 7. sz.). — 4. Klára 
szerdái. U. ott. 1896. (Elbeszélések. Ism. 
Pol. Heti Szemle 33., Ország-Világ 17., 
Jelenkor 3., M. Géniusz 14., M. Hirlap 
74., Nemzet 120. sz.). — 5. Cirmos cica 
királysága. U. ott, 1898. képekkel. (Fil-
léres Könyvtár 40.). — 6. Mesék a való-
ságról. U. ott, 1900. (Költemények. Ism. 
M. Kritika. M. Hírlap 70., Vasárnapi 
Újság 11., Budapesti Hirlap 89., M. Nem-
zet 292., Szegedi Napló 68. sz. Bud. 
Szemle 1903. 114. k.). — 7. Munkácsy 
Mihály. U. ott, 1900. (Filléres Könyvtár 
93.). — 8. Vörösmarty Mihály. U. ott. 
1900. (Filléres Könyvtár 94. és U. ott, 
1902. Piros Könyvek 33.). — 9. Aratás 
U. ott. 1902. (Költemények. Ism. Hazánk 83., 
Vas. Újság 17., Ország-Világ 27., P. Napló 
166.. Bud. Szemle 114.).—10. Mai hősök. U. 
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ott, 1902. (Elbeszélések. Ism. P. Napló 
166., Ország-Világ 27.,M. Nemzet 287.).— 
11. Biharország. Utazás a régi várak 
és barlangok világában. U. ott, 1902. 
(Filléres Könyvtár 137. és Piros Köny-
vek 15.). — 12. Toldi költője. (Arany 
János élete). U. ott, 1902. (Filléres Könyv-
tár 123. és Piros Könyvek 36.). — 13. 
Csipkerózsa. U. ott, 1903. (Monologok 
118.). — 14. A hol a gólya fészkel. El-
beszélés az ifjúság és nép számára, 
Mühlbeck K. rajzaival. U. ott, 1903. 
(Filléres Könyvtár 168—170.). — 15. Én 
vagyok az élet. Regény. U. ott, 1903. 
(Ism. Uj Idők 33., P. Napló 195., M. 
Nemzet 197., Ország-Világ 27., M. Köz-
élet III. k. 594.). — 16. A fölkelő nap 
hősei. Kalandok a japán-orosz háború-
ban Négy képpel. U. ott, 1904. — 17. 
Diadal. Egy kis tanítónő regénye. U. ott, 
1904. (Ifjúsági Regénytár). — 18. Kurucok 
csillaga. U. ott. 1904. Képekkel. (Piros 
Könyvek 38., 39. és Filléres Könyvtár 
177, 178.). — 19. Legendás idők legen-
dás hőse. Kossuth Lajos élete. Nyolcz 
képpel. U. ott, 1905. — 20. Mai tündé-
rek. U. ott, 1905. (és Vidám Könyvek. 
Ism. Uj Idők 1905. 23. szám., Vasár-
napi Újság 1906. 5. sz.). — 21. A virá-
gok költője. Elbeszélés. Képekkel. U. ott, 
1905. (Filléres Könyvtár 212., 213.). — 
22. Szürke vértanúk. Gyoma, 1905. (Ism. 
Vasárnapi Újság 1906. 13. sz.). — 23. 
Desdemona leánya. Regény. Bpest, 1906. 
(Vasárnapi Újság Regénytára). — Szer-
kesztette a «Nagyvárad» Karácsonya 
1893. decz. 24. cz. Albumot; és a «Nagy-
várad» képes Naptárát. — A nagyváradi 
Szigligeti-szinházat 1900-ban az ő pro-
logjával nyitották meg, melyért a város 
ezüst koszorúval tisztelte meg. Légyott 
előtt czímű színművével megnyerte a 
szegedi Dugonics-társaság pályadíját és 
ezt a színművét több vidéki színpadon 
adták elő; A rabszolgalázadás czímű 
színműve a munkásünnepeknek műsor-
darabja. 

Nagyvárad 1895. 256. SZ. — A „Nagyváradi 

jubiláris Albuma. N a g y v á r a d , 1895. (Szerk. 
F e h é r Dezső . ) A r c z k . — Pesti Napló 1895. 
167. SZ. — M. Könyvisiet 1902—1905. — Újság-
kiadók Lapja 1905. 72. SZ. a r c z k . — Fővárosi 
Lapok 1896. 3. s z . — Petrik M. K ö n y v é s z e t e 
1886—1900. 738. 1. 

Sas Emil. — Elbeszélést és rajzokat 
írt a Képes Családi Lapokba (1882—83.). 
— Munkája: A titokzatos vendég. Byr 
(Bayer) Róbert után ford. Bpest, 1883. 
(A Képes Családi Lapok melléklete). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá 
nyaiból. 

Sas Ignácz. — Munkái: 1. A kék 
szakái. Regény. írta Marlitt Emilia, ford. 
Bpest, 1903. — 2. Szibériai rabszolgák. 
Irta Melschin L., ford. U. ott, 1905. 
(Modern írók Könyvtára 19.). — 3. Zsidó 
mészárlás. Gorkij Maxim után ford. U. 
ott, 1905. (Modern írók Könyvtára 20.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
,'Sass István, orvosdoktor, megyei fő-

orvos, szül. 1822. febr. 23. Uzd-Borjádon, 
hol atyja szintén orvos volt. Gymna-
siumi tanulmányait Sár-Szent-Lőrinczen 
kezdte és Sopronban (hol Petőfivel a 
«magyar társaság»-ban kötött barátságot, 
mely a nagy költő haláláig tartott) foly-
tatta ; az orvosiakat pedig Pesten és 
Bécsben végezte. 1847—48. Sauer tanár 
belkórházában tanársegéd, valamint Ba-
lassának is tanítványa volt. Az 1848—49. 
szabadságharcz alatt az esztergomi or-
szágos kórház igazgatója volt, majd 
Görgey táborában lett főorvos. Ott volt 
a világosi katasztrófánál is, mely után 
Lumniczer tanárral együtt Aradra volt 
internálva. 1850-ben Ozorán, fél évvel 
utána Tamásiban mint Eszterházi her-
czeg uradalmi orvosa telepedett meg és 
itt lakott 1865-ig, a mikor Tolna vármegye 
főorvosának választották meg, a mely 
minőségében Szegszárdra tette át lakását. 
Az orsz. közegészségi tanácsnak megalaku-
lásakor rendk. tagja lett. 0 felsége pedig 
1872. a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jével tüntette ki. Meghalt 1891. decz. 3. 

8. iv sajtó alá adatott 1907. február 20. 
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Szegszárdon. F i a : Sass István, szintén 
orvos, 1889. kapta orvosi diplomáját, 
Budapesten a Rudas-fürdő igazgatója. — 
Czikkei az Orvosi Tárban (1848. A cholera 
elleni szerekről); az Orvosi Hetilapban 
(1858. Az ebdühről, 1862. A váltólázas 
senys,1] A marhavész ellen használt be-
oltás sikere, A vérnyomás következmé-
nyeiről szívbajoknál, A szoptatásról, 1863. 
A beszédszervek hűdése ép emlékezés 
mellett és így valószínűleg nem egy szék-
hely az agyban, A rásztkór fogalma és 
oktanáról, 1865. Visszatérő láz. Agy vér-
bőség különösen vérfogyottaknál, 1885. 
Egészségügyi közeg-szükséglet a törvény-
hatóságokban és közegészségügyi köz-
igazgatásban) ; az Egészségi Tanácsadó-
ban (1866. A kanyaró vagy vereshimlő 
óvszabályai); a M. orvosok és természet-
vizsgálók Munkálataiban (XVII. Bpest, 
1875. A közegészségügy a társadalom-
ban) ; a Pesti Hírlapban (1879. 246. sz. 
és P. Naplóban 215. Petőfi katonás éle-
téről) ; a Honban (1879. 211. sz. e. k. 
Petőfi arczképének kérdéséhez); a Vasár-
napi Újságban (1883. 50. sz. Petőfi beáll 
katonának, 50. sz. Petőfi gyermekkorából, 
1884. Petőfi katonáskodása Sopronban, 
34. sz. Ünnepi beszéde a sár-szent-lőrinczi 
Petőfi-ünnepen, Petőfi mint obsitos, 52. 
sz. Látogatás öreg Petőfiéknél, 1887. 1. 
sz. Petőfi mint Pönögei Kis Pál meg-
érkezik Pestre, 1888. 45. sz. Petőfi meg-
kéri Kappel Emiliát); a Koszorúban (1883. 
Petőfi viszonyáról Szendrey Júliához). 
— Munkái : 1. Orvostudori ertekezés. A 
szélütés. Pest, 1847. — 2. Az orvosi 
Hiedelemről. Szegszárd, 1881. 

Petrik B i b l i o g r . — 1891 : Orvosi Hetilap 50. 
SZ., Budapesti Hirlap 33-t. SZ., Vasárnapi Újság 
49. sz. (Nekr.) — Petőfi Összes munkái. I. 
408., VI. 456. 1. 

Sass István, ág. ev. tanító, S. János 
tanító és nemes Zelles Zsuzsánna fia, 
szül. 1840. febr. 9. Csöngén (Vasm.); 
a tyja a német nyelv elsajátítása végett 
a felső-lövői tanintézetbe a d t a ; iskoláit 

Id. 8zinuyei J., Magyar írók XII. 

a soproni evang. lyceumban végezte, 
hol a kemenesaljai stipendiumot pályá-
jának bevégzéseig kapta. A gymnasium-
ban hat osztályt elvégezvén, a képzőbe 
lépett. 1858-ban a kecskeméti kisded 
egyházban aug. 15. foglalta el tanítói 
állását. 1864-ben az egyház Ybl Miklós 
templom-tervét elfogadván, hogy azt 
felépíthesse, gyűjtést és sorsjátékot ren-
dezett. S. Erdélybe köldetett sorsjegyek-
kel, honnét két hónapig tartó utazás 
után 1200 írtnál többet hozott haza a 
templom építésére. 1867-ben a hódmező-
vásárhelyi ev. egyház hívta meg tanító-
nak. Az egyházi közgyűlés két ízben 
küldte ki a fővárosban tartott egyetemes 
gyűlésekre. 1876-ban a legnagyobb evang. 
magyar egyház, Orosháza hívta meg a 
tanítói állásra. A békésmegyei tanító-
egyesület két ízben küldte ki az országos 
tanítói közgyűlésre 1883. és 1885-ben. 
Ugyanez évben kapta a 100 forintnyi 
Zsedényi-féle tanítói jutalmat . A békés-
megyei tanító-egyletnek 1878—86-ig tit-
kára, 1886-tól alelnöke, az ág. ev. oros-
házi egyháznak több évig jegyzője volt. 
Meghalt 1895. nov. 20. Orosházán. — 
Czikkei a Néptanítók Lapjában (1868. 
A szabad iskoláztatás, Tornázás szük-
sége hazai népiskoláknál, A népiskolai 
rendről, Tudósítás H.-M.-Vásárhelyről, 
1869. Leczkerend vegyes osztályú nép-
iskolákban, 1871. A népirodalom ter-
jesztése érdekében, A gyermekek isko-
láztatásáról, 1873. Az orosházi evang. 
iskolajárás tanügyi viszonyairól); helyi 
érdekű czikkeket írt a Hódmezővásár-
helybe, tanügyieket pedig a Honba. — 
Szerkesztette az Orosházi Közlönyt 1880. 
okt. 3-tól 1881. május 22-ig, mikor ez a 
12. számmal megszűnt, majd az 1881. 
jan. 1. keletkezett Orosházi Újságnak lett 
társszerkesztője 1883. decz. 31-ig, ugyan-
annak felelős szerkesztője volt 1884. j an . 
6-tól 1887. decz. 31-ig. 

Veres József, O r o s h á z a 150. 1. — 1905 : Pesti 
Hirlap 322. Sz. , Oresházi Újság 48. 8Z. ( N e k r . ) 

10 
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— Vaday József, M a g y a r tanférf iak és tan í tó -
nők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 1896. 
fénynyom. arczk. 

Sass Jakab, 1848—49. tüzérfőhadnagy. 
— Czikkei a Honvédek Könyvében (1861. 
II. Adatok: 1. A moori csatához, 2. Pesten 
újra felszereltetik a Perczel-sereg. Elin-
dulás. Törökszentmiklósi csatározások. 
Szolnoki összeütközés. Czeglédi csata. 
3. Jelachich-csal való csata, III. Apró 
kalandok és gróf Zichy). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sass János, ág. ev. tanítóképző-inté-
zeti tanár Eperjesen. — Czikkei a Figye-
lőben (1874. Myron), a Néptanítók Lap-
jában (1874-ben Az első tanítási óra egy 
drezdai népiskolában, 1875. Szászország 
népiskolai ügyeiről), az Orsz. közép-
tanodai tanáregylet Közlönyében (1874. 
Fürstenschule Szászországban), a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (1877—79. Vallásos 
eszmék Arany János költészetéből, 1880. 
Az idő int, A szegedi testvérekhez). — 
Munkái: 1. Búcsú a tanári pályától. 
Bpest, 1879. (Ism. a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap). — 2. Gabonaszemek az életnek 
kenyeréhez. U. ott, 1902. (Luther-társa-
ság népies iratai 28). — 3. Gabonasze-
mek az életnek kenyeréhez. U. ott, 1902. 
(Különny. az Evang. Családi Lapból. 
(Luther-társaság népies iratai 30.) 

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

1902. 

Sass Károly, ev. ref. lelkész, szül. 
1819. ápr. 12. Nyir-Medgyesen (Szatmár-
megye), hol atyja S. Mihály ref. pap volt; 
tanulmányait Sárospatakon, Losonczon 
és Debreczenben végezte. 1839-ben nagy-
sarlói fitanító lett. 1845-ben Kis-Kereki-
ben volt tanító, hol a tornászatot és a 
katonai gyakorlatokat is tanította. 1848-
ban Tiszafüredre ment segédpapnak. Az 
1848—49. szabadságharczot mint nemzet-
őr, majd mint tábori lelkész küzdötte 
végig. Ott volt Buda bevételénél. A vilá-
gosi fegyverletétel után az oroszoktól 
nyert útlevéllel bocsátották szabadon. < 

Sok hányattatás után 1849. nov. Margi-
tán segédlelkész, 1854. Albison (Biharm.) 
ev. ref. lelkész lett. 1875-ben föllépett 
képviselőjelöltnek, de kisebbségben ma-
radt, Meghalt 1895. júl. 1. Albison. 
Czikkei a Honvédben (1867. 7. sz. Kül-
detésem Nagy-Sándor tábornok részéről. 
Kossuth hoz az aradi várba 1849. aug. 
havában); az Országos Honvéd Naptár-
ban (1868. Görgei bosszúja Nagy-Sándor 
iránt a muszka invasio ideje alatt); a 
Vasárnapi Újságban (1884. 6. sz. Bátori-
Schulcz életéhez) ; a Függetlenségben 
(1886. 355., 1887. 157. sz. Hogyan halt 
meg Hentzi?); az Egyetértésben (1886. 
180. sz. Budavár bevétele 1849-ben). 

Országos Honvéd Naptár 1869. 120. 1. a r c z k . 
Margita és Vidéke 1894. 16. SZ. — 1848—49. Tör-
téneti Lapok 1895. 116. — Vasárnapi Újság 1895. 
27. (Nekr . ) — Ébresztő. N a g y v á r a d , 1895. 8. 
s z á m . — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 545. 1. 

Sas Mihály. — Munkája : Eti és Filis, 
költött nevek alatt dallok három könyv-1' 
ben. Kassa, 1809. (Előszó kelt: B. Keresz-
túrban 1807.Sz.-Mihály hava 9. napján). 

Petrik B ib l iogr . 

Sashegyi Damascen János (István), 
szent Benedek-rendi perjel, szül. 1827. 
decz. 23. Magyar-Becsén (Bácsm.), 1845. 
szept. 15. lépett a rendbe s theologiai 
tanulmányainak végeztével, 1852. aug. 
7. misés pappá szentelték fel. 1852—55. 
hitszónok volt Pannonhalmán, 1855—66. 
a győri gymnasiumban tanár, 1866—72. 
ugyanaz Komáromban. 1872—73-ig a 
szentmártoni plébánia administratora s 
attól fogva Kajáron lelkész volt; jelen-
leg tihanyi perjel. Időközben Schmidt-
hauer családi nevét Sashegyire változ-
tatta. — Czikkei a győri gymnasium 
Értesítőjében (1858. A lélek és tana) ; 
a Szent István-Társulat Naptárában (1868. 
A jezsuita-rend eltörlése, a nép fölvilá-
gosítására írt történelmi tanulmány); a 
Győri Közlönyben (1873. Levelezés 
házassági ügyben); ezenkívül több czá-
folat és elmefuttatás az időszaki lapokban. 
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Stöllösy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. I. 100. 1. — Scripiores Ord. Sti Bene-
d ic t s Vindobonae, 1881. 394. 1. 

Sasinek Ferencz Viktor, róm. kath. 
lelkész, S. Ferencz varga iparos és Tichá 
Anna fia, szül. 1830. decz. 11. Szakolczán 
(Nyitram.); miután a gymnasium alsó 
négy osztályát szülővárosában elvégezte, 
atyja saját mesterségére fogta fiát; azon-
ban csekély ösztöndíjjal folytatta tanu-
lását. Később a magyar nyelv elsajátítása 
végett Szolnokra ment. 1846-ban Bécs-
újhelyben a kapuczinusok rendébe lépett, 
hol a Viktor-szerzetes nevet vette fel. 
Azután bölcseleti tanulmányait Tatán 
és Pozsonyban, a theologiát ugyanott és 
Scheibsban (Alsó-Ausztria) végezte. 1853. 
okt. 9. misés pappá szentelték és a szláv 
népek közt hitszónok volt. 1853—60-ig 
a rend növendékeinek a bölcseletet és 
világtörténelmet tanította. 1861—63. hit-
oktató volt Mooron és az utóbbi évben 
Pozsonyba helyezték át a theologia taní-
tására. 1863-ban kilépett a szerzetes 
rendből és 1864. jún. 14. Moyses püs-
pök alkalmazta beszterczebányai kerüle-
tében világi lelkésznek, aug. 13. pedig a 
dogmatika tanárának a beszterczebányai 
seminariumban, szept. 5. gymnasiumi 
hitoktatónak és nov. 7. a székesegyház 
hitszónokának. 1858-tól 1861. márcz. 
11-ig a pesti dologházban is lelkészkedett 
és ezen idő alatt részt vett a főváros 
tót irányú mozgalmaiban aPest-Budinszky 
Vedomosti és a Slovanska Matica ala-
pításában. 1862-ben közreműködött a 
Cyrill, a Method és a Priatel Skoly 
egyházi és iskolai tót lapoknál. Szenve-
délyes nemzetiségi működéséért azonban 
Ipolyi püspök 1872 ben állásától föl-
mentette. Ekkor a turócz-szent-mártoni 
Maticához pénztárnoknak és a gyűjte-
mények őrének választották és e minő-
ségben maradt meg 1875. apr. 6-ig a 
Matica feloszlatásáig. Azóta felváltva 
Szakolczán és Prágában tartózkodik. Az ó-
és középkornak minden kevésbbé ismert 

nemzetéről azt bizonyítgatta, hogy az 
szláv törzs volt, a hazánk múltjában 
minden testvérharczot vagy egyenetlen-
kedést tót nemzeti mozgalomnak akart fel-
tüntetni. — Czikke a Történelmi Tárban 
(1893.Zólyomvárosszámadáskönyvel400-
ból); a Századokba is írt több polemikus 
czikket. — Munkái: 1. Posledné doby zo 
života Sw. Adriana Mučedlnika Kristo-
vého. Pozsony, 1854. (Szent Adorján 
élete.) — 2. Noworočný darek pre dobré 
dietky. Buda, 1856. (Újévi ajándék). — 
3. ELeCtVs aC Deo saCer Möns Slon 
cili Vyvolený . . . U. ott, 1856. — 
4. Fabiola. U. ott, 1857. — 5. Plnomocné 
odpusky od chrámu «Porciunculy». Po-
zsony, 1858. (Teljes búcsú.) — 6. Com-
pendium arithmeticae vulgaris et literalis. 
U. ott, 1858. — 7. Compendium gram-
maticae latinae. U. ott, 1858. — 8. Exer-
citia pietatis. Budae, 1858. — 9. Kres-
tansko-katolicky Spéioník. U. ott, 1858. 
(Énekkönyv.) — 10. Praelectiones philo-
sophicae. U. ott, 1859. Két kötet. — 
11. Die Bruderschaft des heiligsten Blutes 
unseres Herrn Jesu Christi. Ofen, 1859. — 
12. Jézus drága szent vére társulatának sza-
bályai és imái. U. ott, 1860. — 13. Miniš-
trancia. U. ott, 1860. (Ministrálás.) — 
14. Dejiny drievnych národov na území 
terajšieho Ukorska. Szakolcza, 1867. Tér-
képpel. (A hazánk területén lakott előbbi 
nemzetek története. 2. kiadás. Turócz-
Szent-Márton, 1878). — 15. Dejiny 
počiatkov terajšieho Uhorska. Szakolcza, 
1868. Térképpel. 3 kötet. (A mai Magyar-
ország kezdetének története. Ism. Hon. 
1875. 131. sz.) — 16. Trúchlorec . . . 
Beszterczebánya, 1869. (Gyászbeszéd 
Moyses István püspök fölött). — 17.Dejiny 
královstva Uhérského. Beszterczebánya, 
1870. II. kötet Turócz-Szent-Márton, 
1871. (A magyar királyság története). — 
18. Wzdychy malýčkých . . . Turócz-
Szent-Márton, 1870. (2. kiadás. U. ott, 
1873. Kis gyermekek fohásza.) — 19. 
Wzdychy krestana . . . U. ott, 1870. 

9* 
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(2. kiadás. 1874., 3. k. 1889. U. ott, 
Keresztény fohászai). — 20. Wzdychy 
srdca . . . U. ott, 1870. (A szív fohásza.) 
— 21. Wzdychy wernej dČéry Cirkwe 
. . . U. ott, 1870. (2. k. 1874., 3. k. 
1889. IJ. ott. Női imádságos könyv.) — 
22 .Dejepis ošeobécný a zvláštny Uhorska, 
svestky a náboženský. Bécs, 1861. (Ma-
gyarország általános története). — 23. 
Shoreny oltár! Turócz-Szent-Márton, 
1871. (A leégett oltár.) — 24. Wzdychy 
pocestného k Bohu a Swätým i Swäti-
ciam Jeho. U. ott, 1873. (Az utas imád-
ságai.) — 25. Swätý Pôst. U. ott, 1873. 
(Szent-bőjt.) — 26. Kázeň . . . U. ott, 
1874. (Egyházi beszéd.) — 27. Dobro-
denie krestanstva. U. ott, 1874. (A keresz-
ténység jótéteménye.) — 28. Die Slo-
vakén. U. ott, 1875. (Böpirat. Két kiadás. 
Ism. Hon 1876, 234., 235. sz.) — 29. Zidia 
dia talmudu. Szakolcza, 1876. (A zsidók.) 
— 30. Friderico cardinali e principibus 
Schvarzenberg archiepiscopo Pragensi 
Sacro presbyteratus jubilaeo laetanti. 
Pragae, 1883. — 31. Sv. Method a 
Uhorsko. Turócz-Szent-Márton, 1884. 
(Szent Method és Magyarország.) — 
32. Árpád a Uhorsko. U. ott, 1884. 
(Árpád és Magyarország.) — 33. Litanie 
loretanské. U. ott, 1885. (Lorettói litánia) 
— 34. Zivot SS. Cyrilla a Methoda, 
apoštolov slovanských. Nagyszombat, 
1885. (Szent Cyrill és Method élete.) — 
35. Cechy v X. stoleti. Prága, 1886. 
(Csehek a X. században.) — 36. Ulfilas 
a glagolské písmo. U. ott, 1886. (Ulfilás 
és a glagolita írás.) — 37. Založení bis-
cuptvi latinského v Praze. U. ott, 1886. 
(A prágai latin püspökség alapítása.) — 
38. O krstu Jagella- Vladislava, krále 
polskeho . . . U. ott, 1886. (Jagelló Ulászló 
keresztségéről.) — 39. Umučenie Pána 
našeho Ježiša Krista. Szakolcza, 1886—88. 
Három köt. (Jézus Krisztus kínszenvedése.) 
— 40. Kázne a reči pohrabné II. U. ott, 
1886. (Egyházi és gyászbeszédek). — 
41. Úvody ku kázňam nedelným a 

sviatočným. U. ott, 1887—89. Három 
kötet. (Bevezetés a vasárnapi és ünnepi 
beszédekhez). — 42. Ó cirkevním déje-
pise Slovanú. Prága, 1887. (A szláv 
egyháztörténetről). — 43. Homilie na 
evanjelia roku cirkevného. Szakolcza, 
1887. — 44. Rozpravy o náboženstve 
vôbec. Nagyszombat, 1887., 1889. Két 
kötet. (A vallásról általában.) — 45. 
Výklad čitáni (epištôl) a evanjelií na 
ušetky dni štyridsatdenného pÔ3tu. Sza-
kolcza, 1889. (Epistolák és evangéliumok 
magyarázata.) — 46. Poklad kazatelský. 
Rózsahegy, 1891—92. Négy kötet. (Egy-
házi szónoklatok tára.) — 47. Jako 
povstala slovanská bohoslužba ? Pitts-
burg, 1892. (Hogy keletkezett a szláv 
isteni tisztelet.) — 48. Vánočni stromeček. 
Prága, 1892. (Karácsonyfa.) — 49. Stastné 
Vzorkovce. Nagyszombat, 1892. (A sze-
rencsés Yzorkoveczék. — 50. Dejepis 
Slovákov. Bózsahegy, 1895. (A tótok 
története.) — 51. Michal Brázda. Freed-
land, Pa . . . — 52. Historický kate-
chismus pre Slovákov. Rózsahegy, 1896. 
(2 kiadás.) — 53. Drzava Velkomoravska. 
U. ott, 1896. (Nagy Morva birodalom.) 
— 54. O sviatosti stavu manželského. 
Nagyszombat, 1896. (A házasság szent-
ségéről). — 55. Hrsti príkladov. Rózsa-
hegy, 1897. (Közmondások.) — 56. Ka-
zielia ludu. Nagyszombat, 1897. (A nép 
szónokai.) 57. Mariale, őili kázne 
sviatočné a príležitostné o bl., Panne 
Marii. Rózsahegy, 1898. (Mária,-egyházi 
beszédek.) — 58. Panorama. Nagy-
szombat, 1898. — 59. Kto je Ježiš 
Kristus ? Rózsahegy, 1899. (Ki az a 
Jézus Krisztus.) — 60. Mariacella v 
Stirsku. Nagyszombat, 1900. — 61. Deje-
pisné záhady . . . . 1903. (Történelmi 
problémák.) — 62. Slováci v Uhorsku. 
Turócz-Szent-Márton, 1905. (A tótok 
Magyarországon.) — Szerkesztette a Cyrill 
a Method cz. egyházi lapot 1860—61. 
Budán, 1863—65. Szakolczán ; a Priatel 
Školy a Literatúry cz. iskolai és irodalmi 
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lapot 1860—61. Budán; a Vojtech kath. 
lapot 1864—65-ben Szakolczán; a Slo-
vesnost tót irodalmi lapot 1863—65-ben 
Budán ; az Archiv starých cseh-tót folyó-
iratot 1872—73. Turócz-Szent-Mártonban 
és a Slovenský Letopis cz. tót történeti, 
topogr., archaeol. és ethnogr. folyóiratot 
1876-tól 1882-ig Szakolczán. (Ism. Száza-
dok 1878. 294. 1. Zsilinszky Mihály.) 

Slovenské Pochlady, 1887. 6. SZ. — M, Sion, 
1889. 74. L — ľlček, Jaroslav, D e j i n y Litera-
túry Slovsnekej. Turócz-Szent-Márton 1890. 
— Petrik B i b l i o g r . — Katolické Noviny, 1892. 
17. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 906. 1. — 
Narodntch Novin 1901. 151. sz. arczk . (Élet-
rajza, munkáinak bibliogr. jegyzéke és éle-
tére vonatkozó bö repertórium.) — Ottnv 
Slovník Náučný. P r á g a , 1904. 653. 1. 

Saskeői Béla. — Munkája: Az áruló. 
Regényes elbeszélés a török hódoltság 
korából. Bpest, 1899. (Magyar nép- és 
iljúsági könyvtár 51.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Saskeöy József, állami iskolai tanító, 
szül. 1874-ben Hatvanban (Hevesm.); 
középiskoláit és a tanítóképzőt Budapes-
ten végezte; ekkor Somogymegyébe került 
tanítónak. Négy évi ott működése alatt 
a somogymegyei tanító-egyesület buzgó 
munkása volt felolvasásaival, czikkeivel 
és önálló művével. 1896-ban a fővárosba 
jutott, hol ipariskolai tanár volt. 1906. 
decz. a nagy-ági (Baranyam.) állami 
iskolához nevezték ki tanítónak. — Tárczái, 
elbeszélései és versei a szépirodalmi 
lapokban jelentek meg, egyéb czikkei pedig 
a szaklapokban. — Munkái: 1. Tanítóink 
társadalmi helyzete . . . . Két kötet. — 
2. Ifjúságom. Elbeszélések és költemé-
nyek. Bpest, 1898. (Ism. Család és Isk. 
1901. 3 sz.) — 3. Reformeszmék a 
székesfőváros oktatásügye ujjá szervezé-
séhez. U. ott, 1903. — Szerkesztette a 
Kőbánya és Vidékét és a Lakatosok Lapját. 

Pesti Hirlap 1906. 338. s z á m . — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—1900. és önéletrajzi adatok. 

Saskó Sámuel, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1871-ben Brezován(Nyitram.); 

a gymnasium alsó négy osztályát Békés-
Csabán, a felsőbbeket Szarvaszn végezte 
1890-ben. A következő évet Selmecz-
bányán töltötte, mint erdészeti akadémiai 
hallgató. 1891. őszén beiratkozott a buda-
pesti egyetem bölcseleti karára. 1895— 
96-ban mint egyéves önkéntes tett eleget 
katonai kötelezettségének. 1897. mintneve-
lő működött egy szabolcsmegyei pusztán. 
1894-ben a magyar és latin nyelvből tett 
alapvizsgát és Szarvason 1897-ben lett 
helyettes, 1900-ban ugyanott rendes tanár. 
— Czikke a szarvasi ág. főgymnasium 
Értesítőjében (1905. Halier János, Példa-
beszédek, Gesta Romanorum cz. művé-
nek nyelve. Ism. Egyetemes Philol. Köz-
löny 1905. és Századok 1906. 774. I.). 

Vajda Emil N é v k ö n y v e . 199. 1. — A szarvasi 
evang. főgymnasium Értesítője 1898. 40. , 1901. 
33. 1. és önéletrajzi adatok. 

Sasku Károly, okleveles ügyvéd és 
mérnök, a m. tudom. Akadémia tiszt-
viselője (főj avító), szül. 1806. Felső-Bányán 
(Szatmárm.); tanulását szülővárosában 
kezdte és folytatta a debreczeni ev. ref. fő-
iskolában, utóbb a selmeczi bányászaka-
démiában, 1835—36. pedig Pesten a mér-
nöki tanfolyamot hallgatta és be is végezte. 
Hivataloskodott Budán az országos épí-
tészeti főigazgatóságnál; 1842-től a mára-
maros-szigeti ev. ref. lyceumban mint 
tanár a bölcseletet, mennyiségtant, ter-
mészeti jogot, országlástant és nevelés-
tant adta elő. 1844-ben a Tisza-szabályo-
zásnál mint központi segéd-mérnök fog-
lalkozott ; Paleocapát kisérte a Tiszavölgy 
beutazásánál. 1848—49-ben honvéd száza-
dos volt; egy guerilla csapat szervezésé-
vel bízták meg; végre orosz fogságba 
került és miután szabadon bocsátot-
ták, Pestre jött hivatalt keresni. Itt a 
rendőröktől sokat szenvedett; ezért rög-
eszméje volt később is a rendőr-kémek 
üldözése; ezek ellen úton útfélen be-
szédet tartott, fokosával fenyegetődzött. 
Mindig magyar ruhában, kucsmában járt. 
Bankót nem fogadott e l ; ezüsttel fizették. 
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ő is ezüst pénzzel fizetett. 1860. jan. 1. 
a m. tudom. Akadémiához kineveztetett 
a nyomtatványok javítójának, 1865. jan. 
26. főjavítónak. Anyanyelvén kívül jártas 
volt a német, zsidó, latin, görög, franczia, 
olasz, angol, spanyol és portugál nyelvek-
ben. Meghalt 1869. júl. 22. Pesten. — 
Czikkei a Tudományos Gyűjteményben 
(1834. IX. A magyar nyelvből vett római 
gyökérszók, 1835. VII. a nyelvnek tulaj-
donságairól, 1838. II., IV. A való, jó és 
szép alaptudománya, X. Magyar eredetű 
angol szók, XI. Értekezés egy közönséges 
nyelvről, 1839. I. Magyar eredetű franczia 
szók, V. Értekezés a nyelvek és nemze-
tek életéről és haláláról, 1840. II., III. 
Közönséges nyelvtudomány, vagyis nyel-
vek alaptudománya); a Pesti Naplóban 
(1856. 240. sz. A kerties földmívelésről, 
292. Gyűjteménytárak, 477. Nyelvünk 
ügyében); a M. Sajtóban (1856. 27. sz. 
könyvism., 73. sz. A gyümölcsfatenyész-
tésről) ; a Vasárnapi Újságban (1856. 41. 
sz. Helységi és tanyai gazdálkodás); az 
Ország Tükrében (1863. 18. sz. Utasítás 
a történeteket olvasni kívánóknak). — 
Munkái: 1. A latin nyelvtan iskolai 3-dik 
vagy 4-dik darabjának fordítása. Pest, 
1834. — 2. Az éjszak-amerikai szövetsé-
ges statusok történetei. Angolból Hermann 
Ágoston után ford. U. ott, 1836. Három 
kötet, -v- 3. A tanítás alaptudománya. 
U. ott, 1837 — 18387 Három rész. — 4. 
Törvények alaptudománya. U. ott, 1841. 
— 5. Boldogságtudomány, vagyis mi-
módon teheti magát az emberi nemzet 
lehető legboldogabbá ? Buda, 1842. — 6. 
A kelet és nyugat népe és a közintéze-
tekről. Pest, 1842. — 7. Vélemény a 
Tiszavölgy rendezéséről. Paleocapa Péter 
után olaszból ford. U. ott, 1846. Három 
térképpel. — 8. Körszeletek, vagyis a 
kör-terület némelly görbe oldalú darab-
jainak négyszegítése, és a körnek más 
egyenlő nagyságú görbe s vegyes oldalú 
területekre átváltoztatása. U. ott, 1847. 
I. füzet, két tábla rajzzal. — 9. Nevelés-

tan, vagy j i tmutatás a helyes gyermek-
nevelésre testi, értelmi és erkölcsi tekin-
tetben. Különösen uj házasok számára. 
Kecskemét, 1854. (2. kiadás 1862., 3. k. 
egy tantervvel 1867. U. ott.). — 10. 
Illendőségtan, vagyis a művelt és jó 
erkölcsű magaviselet.szabályai. Pest, 1854. 
(2. kiadás ezen cz. alat t : A mívelt tár-
salkodó, vagyis illendőség és jó erkölcsű 
magaviselet szabályai. Hív utmutatás, mi-
kép kelljen magát a társas élet különféle 
viszonyaiban viselni. 1856., 3. kiadás 
1861. U. ott.). — 11. Életre hasznos 
tanúságok gyűjteménye. U. ott, 1854. — 
12. Általános ország állapot-tan. U. ott, 
1857. — 13. A körnek uj általános tör-
vényei és egyenletei. U. ott, 1860. Egy 
tábla rajzzal. (Különnyomat az Uj M. 
Muzeumból). — 14. Mértani fejtegetések. 
U. ott, 1862. Egy tábla rajzzal. — 15. 
A hajtalék (hajtiv, parabola) területének 
tisztán mértani négyszögítése. U. ott, 
1862. (Különny. az Akadémiai Értesítő-
ből). — 16. Élet-bölcsészet. U. ott, 1865. 
— 17. Tanterv. U. ott, 1866. — 18. 
Chordae, quae latus est quadrati circulo 
quoad aream aequalis, quae quartae 
parti peripheriae quoad longitudinem 
aequalis est, determinationes generates 
pure geometricae. U. ott, 1868. — 19. A 
többszörözés és többosztás (hatványozás 
és gyökvonás) és sorszámok (logarithmu-
sok) alapjai táblája, mind egész, mind 
tört, mind határozott, mind általános 
(betű) számokkal, a viszás jegyű (hiány) 
számokra is kiterjesztve. Hely és év n. 
— 20. Pythagoras szőrözés és osztás 
táblája. Hely és év n. (Kőnyomat). — 
A m. n. múzeumban sok kézirati mun-
kája van. 

Hazai és Külf. Tudósítások 1835. I I . 19. SZ. 
— Ferenczy é s Danielik, M a g y a r i r ó k . P e s t , 
1856. 404. 1. — Vasárnapi Újság 1869. 35. SZ. 
a r c z k . — Pesti Napló 1869. 168. SZ. — Buda-
pesti Közlöny 1869. 167. SZ. — Hon 1869. 165. 
s z . e s t i le. — Esztergom, és Vidéke 1879. 34. Sz . 
( S . é s D u m a s S á n d o r . ) — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . — Kiss Áron, A n e v e l é s é s o k t a t á s -
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történet k é z i k ö n y v e . Bpest , 1880. 251. 1. é s 
A magyar népiskolai tanítás története. Buda-
pest, 1881. 20S. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e és 
Bibl iogr . 

Sassy János, orvosdoktor, közkórházi 
orvos, szül. 1856. márcz. 13. Balassa-
Gyarmaton (Nógrádm.); gymnasiumi 
tanulmányait Losonczon kezdte és Mis-
kolczon végezte ; innét a pesti egyetemre 
menve az orvosi tudományokat hallgatta 
s 1878-ban nyert orvosdoktori oklevelet. 
Miskolczon 1882 óta működik mint köz-
kórházi orvos. — Szakczikkeket írt orvos-
tanhallgató korában a Gyógyászatba 
(1873. A hószám s annak befolyása a 
nőnemre, A hószámot kisérő tünetek és 
változásokról); szépirodalmiakat a «Fő-
városi tárczák» cz. a Miskolczba (1876— 
1883-ig); egyidejűleg munkatársa volt 
1880-tól a Borsodmegyei Lapoknak. 
Czikkei a Természettudományi Közlöny-
ben (1890. A kórházak vasárnapja, 1897. 
A csiki jódos sósforrások); a Képes 
Családi Lapokban (1893. Képzelődés és 
idegesség). — Munkái: 1. Közkórházaink 
működése. Évi jelentések alapján. Bpest, 
1894. (Különny. a Gyógyászatból.) — 
2. Csiz jod- és bromfürdő. U. ott, 1898. 
— 3. A görvélykór és annak balneothera-
piája. U. ott, 1900. (Különny. a Gyógyá-
szatból.) — 4. Perlekedési téboly. Tör-
vényszéki elmekórtani tanulmány. U. ott, 
1900. (Különny. a Gyógyászatból.) — 
Álnevei: Alfréd (szépirodalmi czikkeinél) 
és Titus Andronicus. 

.Viskolcz, 1882. 67. SZ. — Borsodmegyei Lapok 
1884. 70. sz . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 188G-— 
1900. és önéletrajzi adatok. 

Sasvári Ármin, hírlapíró, szül. 1853. 
decz. 14. Tormáson (Baranyam.); tanul-
mányait Váczon, Győrben, Kecskeméten 
és a budapesti egyetem bölcseleti ka-
rán végezte. 1872-től 1880-ig a Pesti 
Napló belmunkatársa volt, hol többek 
közt számos regényt fordított francziából, 
angolból és harcztéri leveleket írt Bosz-
niából (1878). Majd három évig Párisban 
franczia lapok munkatársa volt és 

egyúttal irodalmi és pénzügyi czikkeket 
írt a Pesti Naplónak, Budapesti Hírlap-
nak, Egyetértésnek. 1883-tól 1886-ig a 
Nemzet belmunkatársa volt. 1886-tól a 
Revue d'Orient et de Hongrie cz. hír-
lapot szerkesztette. Az 1885. és 1896. 
kiállítások alkalmával francziául több 
munkálatot írt a hazai viszonyokról, 
szerkesztette az 1896. kiállítás kataló-
gusát sat. 1890-ben a magyar keres-
kedelmi múzeum titkárává nevezte-
tett ki ; azóta vezeti ezen intézet tuda-
kozódó irodáját, szerkeszti külkereske-
delmi szaklapját (Kereskedelmi Mú-
zeum) ; bel- és külföldi lapokba ír a 
külkereskedelemmel kapcsolatos köz-
gazdasági kérdésekről. 1896-ban megkapta 
a török császári Medsidje-rend IV. osz-
tályú jelvényét és bírja a szerb Takova-
rendet. — Czikkei a Pesti Naplóban 
(1878. Fra Grgo Martics a bosnyák költő 
és pártvezér, 1879. 71., 72. Szegedi 
katasztrófa, 235. Bosznia : Szveta Troicza, 
Leányrablás, 267. A szerbek közt, 1880. 
318. Ulbach felolvasása Jókairól); a Buda-
pesti Hírlapban (1882. 282. sz. színi-
kritika, 284. Georges Sand a magyar sza-
badságharczról, 358. Nemzetközi Arany-
ünnep ŕár i sban) ; a Szabadelvűpárti 
Naptárban (1885. Két háború 1884-ben); 
a Grafikai Szemlében (1893. Az első 
szerb nyomda négyszázados jubileuma); 
a Nemzetgazdasági Szemlében (1887. 
Az ipar Szerbiában, 1892. Vázlatok a 
Balkán-államokról: Bulgária, Románia : 
nemzetgazdasági viszonyok, a román sta-
tisztika jelen állása); a Magyar Nemzet-
gazdában (II. Az orosz mezőgazdák, 
VIII. Kiskereskedőink hitele); a Keres-
kedelmi Múzeumban (V. Kiviteli czim-
tárunk terjesztése, VI. A bécsi kereske-
delmi múzeum kiállítása, A bécsi keres-
kedelmi múzeum kiviteli akcziója, A 
kiállítás tanulságai és kivitelünk, A keres-
kedelmi szakoktatás és kiviteli törek-
vések, Ezredéves kereskedelmi kiállítás) 
sat. — Munkái: 1. Raymonde. Regény. 
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Irta Theuriet André, ford. Bpest, 1876. 
— 2. Barbassu nagybátyám. írta Uchard 
Mario, ford. U. ott, 1876. — 3. A rémes 
titok. Belot Adolf és Dautin Gyula után 
ford. U. ott, 1876. — 4. Mit tegyünk ? 
Regény. írta Csernysewsky, oroszból 
ford. U. ott, 1877. — 5. Külföldi novellák. 
Ford. U. ott, 1877. (Hawthorne, Theuriet^ 
Ada Christen.) —-. 6. A világ szállodája. 
Irta Malot Hector, ford. U. ott, 1877—78. 
Négy kötet. (I. Chamberlain ezredes, 
II. Lucilliére marquise, III. Ida és Gar-
melita, IV. Teréz.) — 7. I. Napoleon 
kiáltványa a magyarokhoz. A bölcsészeti 
tudorság elnyerése Végett a budapesti 
m. kir. tud. egyetem bölcsészeti karához 
benyújtotta. U. ott, 1878. — 8. Baka-
levelek a boszniai hadjáratból. U. ott, 
1879. — 9. A tudakozó irodákról. 
Tanulmányúti jelentés. U. ott, 1891. — 
10. Über kaufmännische Auskünfte. U. 
.ott, 1893. — 11. Eirszolgálat a világ-
piaczról. U. ott, 1899. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
lexikona X I V . 908. 1. — Századunk Névváltoz-
tatásai. B p e s t , 1895. 197. 1. — Budapesti Hír-
lap 1906. 303. sz. — Petrik M. Könyvészete 
1886—1900. 

Sasvári Béla, zsidó elemi iskolai 
tanító előbb Tétényben, jelenleg Pécsett. 
Engel családi nevét 1882-ben változtatta 
Sasvárira. — Munkája: Héber hangoz-
tató és olvasókönyv. Pécs, 1899. (2. ki-
adás . . . U. ott, 1900. és 7. jav. és boy. 
kiadás. U. ott, év n.) 

Petrik M. Könyvészete 1886—1900. — Szá-
zadunk Névváltoztatásai 197. 1. é s a m . n . 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Sásvári Gergely, ev. ref. lelkész, nemes 
származású, 1562. nov. 9. iratkozott be 
a wittenbergi egyetemre, honnét haza-
térve, 1563. tanár, 1569. pedig lelkész 
lett Nagyváradon. Jelen volt a szikszói 
zsinaton (1568) s részt vett a váradi 
hitvitában (1569). Később Mezőtelegden 
is működött, hol még 1585 végén is élt. 
Végrendeletét (kelt Telegd, 1585. 21. decz. 
a Radnótfai Toldalagi család levéltárából) 

közli Koncz József a' Figyelő XXIV. 
1888. kötetében. — Munkája : Az Szent 
Vallásnak igaz Titka, Magyarázata és 
Ellenségei ellen való igaz védelmezése. 
Mellyet minden Keresztyén hivnek meg-
nyugtatására irt. Várad, 1570. (Ma már 
egyetlen példánya sem ismeretes ; utolsó 
ismert példánya 18é9-ben a nagyenyedi 
ref. coll. könyvtárával elpusztult.) 

Bod, M. Athenas 357. 1. — Weszprémi, 
Succincta Mediorum Biogr. II. 56. 1. — 
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 43. L 
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 43. 1. 
— Figyelő XXIV. 1888. (Koncz József.) — 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III. 179. 1. 

Sasvári László, franczia nyelvtanár 
volt a m. n. színházi képzőben és a 
pesti polgári fiú- és leányiskolában. — 
Czikkei a Temesvári Lapokban (1876. 
6. sz. Voltaire és a XVIII. század iro-
dalma, 18. Rousseau, 32. Mérsékelt 
reformátorok a XVIII. században: Mon-
tesquieu és Buffon, 57. A franczia didac-
ticai próza, A franczia regény a XVII. 
században); az Egyetértésben (1877. 
280. sz. Montesquieu. Saissy felolv. után). 
— Munkái: 1. Franczia nyelvtan. Elmé-
leti és gyakorlati tankönyv iskolai és 
magánhasználatra. Pest, 1871. Két folyam. 
(2. bőv. kiadás. Bpest, 1881. 3. jav. 
kiadás. II. ott, 1896.) — 2. Franczia 
olvasókenyv. Iskolai és magánhasználatra. 
1. rész. Pest, 1871. (Több nem jelent 
meg.) — 3. Franczia szófüzéstan. El-
méleti és gyakorlati tankönyv iskolai és 
magánhasználatra. U. ott, 1872. — 
4. Petit livre francais. Franczia tankönyv 
4—8 éves gyermekek számára. Bpest, 
1873. — 5. Az opera és a magyar nyelv. 
Memorandum. U. ott, 1890. 

Petrik Könyvészete 1860—1875. és 1686— 
1900. — Kiszlingstein Könyvészete . 

Sátor János. — Czikke a Hasznos 
Mulatságokban (1828. II. 19. sz. Érte-
kezés a köszvényről.) 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár pél-
dányából. 
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Sátori (Stern) Miksa, magántitkár 
Budapesten. — Munkája: A szárított 
moslék mint tápszer. Bpest . . . (Sátori 
Mórral együtt.) 

Kóssa Gyula, Magyar á l latorvos i K ö n y v é -
szet. Bpest, 1904. 200. 1. 

Sátori Mór, gyáros, az országos ipar-
tanács tagja az országos kereskedelmi 
és iparcsarnok részéről. Steiner családi 
nevét 1889-ben változtatta Sátorira. — 
Munkái: 1. A kis gipszkönyv. Rövid 
vázlata a gipsz előállítási és használati 
módozatainak. A német gipsz-egyesület 
megbízásából írták dr. H. Steger és 
E. Cramer, magyarra ford. 12 szövegbe 
nyomott ábrával és két külön rajzzal. 
Bpest, 1902. — 2. A szárított moslék 
mint tápszer. U. ott, . . . (Sátori Miksá-
val együtt.) 

Századunk névváltoztatásai 197. 1. é s a 
m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Sattler György, a jenai egyetemen 
tanult, beszterczei (Erdély) származású. 
— Munkája: Dispuiatio Politica De 
Republica in genere, Quam In Illustri 
propter Salam Academia Auxilio Dei 
Individue TriuniusConsensu Amplissimae 
Facultatis Philosophicae, Sub Praesidio... 
Johannis Christophori Hundeshagen,... 
Placidae ac publicae ventilationi exponit 
Respondens . . . Jenae, M.DC.LXVI. — 
Üdvözlő verset írt Henning András, 
Disputatio Academica De Jure Naturali... 
Jenae, 1666. cz. munkájába. 

Szabó-Hellebrant, Rég i M. Könyvtár III. 
1. rész, 721. 1. 

Sauer Ignácz, orvosdoktor, egyetemi 
tanár, a m. tud. Akadémia levelező tagja, 
S. Pál tehetősb kereskedő s a Zichy 
grófok üveggyárának felügyelője ésBisitye 
Klára fia, szül. 1801. okt. 1. Veszprém-
ben ; a gymnasium négy alsó osztályát 
szülővárosában a kegyesrendieknél járta, 
a szónoklati és költészeti osztályokat 
Pesten végezte. 1818-tól 1820-ig az akkori 
tanrend szerint három évig tanulta a 
bölcseleti tudományokat, egyúttal a fran-

czia és olasz nyelvekben is gyakorolta 
magát. Orvosi tanulmányai három első 
évét 1821_23-igaz egyetemen kitűnő szor-
galommal végezte, a gyakorlatinak ne-
vezett IV. és V. orvosi tanéveket a bécsi 
egyetemen (1824—25.) töltötte. 1826-ban 
a gyógyászat és szülészet doktorává avat-
ták Bécsben, melynek több kórházában 
mint másodorvos működött, míg 1830-ban 
a bécsi lelenczház s az ezzel összekötött 
gyermekkórház főorvosává neveztetett ki. 
1831-ben az udvari haditanács rendele-
téből Galicziába küldetett, hova akkor 
Oroszországból betört a cholera s honnét 
öt hónapi működés után visszahivatott 
Bécsbe, mivel itt is jelentkezett a ragály. 
Mint főorvos a Józsefvárosi cholera-
kórházban működött; míg 1832-ben 
Csehországba küldetett, hol ekkor nagy-
mérvben dühöngött a kór. 1833-ban a 
bécsi lipótvárosi fegyenczház első orvosává 
neveztetett ki, majd városi physikussá 
lőn Gross-Enzensdorfban, honnét 1837. 
visszahivatott Bécsbe a fenyítő törvény-
széki kórház első orvosául. 1842-ben 
egyik főmunkájának (Doctrina de per-
cussione et auscultatione), mely Skodának 
ekkor még kevesektől ismert elveire 
volt alapítvat köszönheté részben, hogy 
a pesti egyetemhez a gyakorlati orvostan 
helyettes, 1843-ban rendes tanárának 
kinevezték. O volt az első, ki beiktatási 
beszédét magyar nyelven tartá. 1848-ban 
országos főorvos volt. 1849 végén egy 
évre elveszté tanszékét. 1861-ben ismét 
az ország főorvosi székére emelkedett, 
honnét azonban már 1862-ben lelépett. 
1862—63-ban az egyetem rektora volt, 
s mint ilyen nemcsak arra törekedett, hogy 
a létező tanári erők magántanárok által 
szaporíttassanak, hanem oda is, hogy 
az egyetem befolyását birtokainak kor-
mányzására megóvja. Az Akadémia 1859. 
decz. 15. választotta levelező tagnak; 
székét «A népesedés akadályairól Ma-
gyarországban» czímű értekezésével fog-
lalta el. Ekkor már szenvedő állapotban 
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volt, de ez őt nem akadályozá munkás-
ságában mind haláláig, mely 1863. nov. 
17-én történt Pesten. A m. tudom. Aka-
démiában 1871. márcz. 27. Poór Imre 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Czikkei 
az Orvosi Tárban (1843. Székfoglaló be-
széde 1843. márcz. 11., 1844. A szív-
bántalmakról, 1848. Nyilatkozat Pólya 
József úrhoz); a M. Orvos-Sebészi Év-
könyvben (1844. Huzamos bőrkütegek-
ről); a M. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálatairól (IV. 1844. Szívbántalmak-
ról, VI. 1846. A gerinczagy bántalmairól); 
a M. Akadémiai Értesítő. Math, és Term. 
Közleményekben (III. 1862—63. A népe-
sedés akadályai Magyarhonban); a Zeit-
schrift für Natur- und Heilkundeban (1859. 
Ueber das als specifisches Heilmittel der 
Pneumonie empfohlene schwefelsaure 
Kupferoxyd, 1860. Behandlung des Ab-
dominal-Typhus mit Jodkali) ; az Orvosi 
Hetilapban (1860. Hamiblag hasi hagy-
mázban); a Gyógyászatban (1861. Lehet-e 
szív szervi bajainak elejét venni, Szív-
bellob és szívburoklob lábtőízlobbal, 
Kórodai közlés, Észrevételek a váltóláz 
okisméje és gyógykezelése körül, Az ál-
czás váltóláznak két ritkább esete, 1862. 
A csúz ok-, kór- és gyógytana, A pozsga 
jeltana és gyógykezelése, a fehérvér kór-
tana és gyógytana, A mellhártyalobról, 
A tüdőlobról, A mellhártyalob kórtana 
és gyógytana, A tüdőlob kórtana és gyógy-
tana, Rectori beszéde október 1., 1863.^ 
Torokgyik, vagyis hártyás toroklob kór-
és gyógytana, Genyvér, evvér és posvér, 
A szívbetegségek fő jelei és következmé-
nyei, Szívburoklob, Szívburokvíz és szív-
buroklég, Hugyvér, légkör vér, légköneny-
vér, Szívbellob, Beszéd az egyetem újá-
alakításának 83-ik évnapján, Rectori 
lemondó beszéde okt. 1., 1864. Szívsor-
vadás, szívvízlob, szívtúltengés, A légzés-
szervek betegségei. Nátha, sziket, orrvér-
zés ; orrpofeteg, tulszagláshiány, tévszag-
lás, tüsszögés, gégehurut, A népesség 
akadályai Magyarhonban, 1865. Idült 

gégehurut, Szívtágulat, Ideges szívdobo-
gás, A szívbillentyűk és nyílások bántal-
mai, 1866. Függérlob, Ütérlob, Visszérlob, 
Nyirkedénylob, A keleti hányszékelés 
kórrajza egyedi eseteiben, Kénsavas réz-
éleg tüdőlob ellen, Terve egy «magyar 
orvosi akadémia» fölállítása iránt 1848.. 
Tanácsa tanítványaihoz, Nyirkmirigylob, 
Függérdag, A szívbajok kórtana és gyógy-
tana, 1872. Szívtúltengés.). — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica de amau-
rosi. Vindobonae, 1826. — 2. Der Typhus 
in vier Cardinalformen. U. ott, 1841. — 
3. Doctrina de percussione et ausculta-
tione, quam juxta principia cel. D. Skoda 
concinnavit. U. ott, 1842. — 4. Prae-
lectiones e pathologia et therapia speciali 
medica. Editae ab eiusdem auditoribus. 
Pestini, 1854—55. Hat kötet. (Ism. Pesti 
Napló 1854. 278. sz.) — 5. Kórodai elő-
adásai a keletindiai hányszékelésről. 
(Cholera ostindica.) Közli dr. Poór Imre. 
Kiadják a gyógyászat hallgatói. U. ott, 
1855. (Ism. Pesti Napló 76. sz.) — 6. 
Beszéd a m. kir. egyetem eddigi szellemi 
fejlődéséről és a fejlődést gátló okokról 
és azok elhárítási módjáról. Buda, 1863. 

1863 : Ország Tükre 5. s z . arczk . (Marastoni) , 
Sürgöny 266. SZ., Hölgyfutár I I . 61. SZ., Hon 
1863. 265. SZ., Gyógyszerészi Hetilap 47. Sz. — 
}I. Akadémiai Almanach 1864. 287. 1. — Fő-
városi lapok 1870. 265. SZ. — Hl. Orvosok és 
természetvizsgálók munkálatai X . 1872. 172. 1. 
(Szabó J ó z s e f ) . — Poór Imre, Sauer I g n á c z 
emléke . Bpest , 1872. (Értekezések a term, 
tud . k ö r é b ő l XIV. 71. 1.) — Szinnyei K ö n y v é -
sze te . — Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iogr . — 
Pallas Nagy lexikona X V I I I . 545. I I . P ó t l é k 
1904. 566. 1. — Högyes E m l é k k ö n y v e 166. 1. 
ťénynyom. arczk. és gyász je lentés . 

Sauer Kajetán gróf, arbei püspök, 
nagyváradi nagyprépost, kir. tanácsos, a 
szent István-rend lovagja, a hétszemélyes 
tábla ülnöke (atyja, szintén S. Kajetán, 
1765-ben magyar honosítást nyert). S. 
Gráczban és Bécsben neveltetett, felsőbb 
kiképeztetését Salzburgban és Rómában 
nyerte ; a kalocsai, majd a váczi egyház-
megyében szolgált, utóbbiban kanonok 
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és orodi prépost lett, mint ilyen a királyi 
tábla praelátusa volt. II. József császár 
alatt a m. udvari cancellaria tanácsosa 
volt és nagyváradi nagypréposttá nevez-
tetett ki. Mint a nagyváradi káptalan 
követe részt vett az 1790. budai ország-
gyűlésen, midőn követtársával Kende 
László préposttal szept. 27. emlékiratot 
adott ki. Meghalt 1811. aug. 29. Nagy-
váradon. Végrendeletében 100,000 forint-
nál többet hagyott jótékony czélokra. — 
Munkája: Capituli Cathedralis ecclesiae 
Varadinensis r. I. demissum Memoriale 
ad excelsos proceres, & . . . per antelati 
capituli ablegatos . . . sub comitiis anni 
1790. Pestini, Budae ac Cassoviae. (Kende 
Lászlóval együtt.) 

Vereinigte Ofner- Pester Zeitung 1811. 86. Sz. 
— Unt er halt un gs-Blätter 1811. 89. SZ. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i X. 80. 1. — 
Ballagi Géza, A po l i t ika i i roda lom M a g y a r -
országon. Bpest, 1888. 274. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Kazinczy Ferencz, L e v e l e z é s e I V . 528., 620., 
IX. 94. 1. 

Sauerwein Géza, nyomdász és szer-
kesztő, 1884 körül született Győrben, 
hol atyja nyomda-tulajdonos volt. S. 
előbb több helyt működött mint nyom-
dász ; ismételt külföldi utazásai után 
állandóan megtelepedett Pesten és utóbb 
a pesti Neuer-féle nyomda ügyvezetője 
és hosszabb ideig a nyomdászok ön-
képző-egyletének elnöke volt. Három-
szor mint küldött az általános nyomdász-
gyűléseken vett részt. Meghalt 1871. 
júl. 16. Pesten [37 éves korában, — A 
Typographia czímű szaklapot 1870—71. 
ápr. l-ig szerkesztette. 

Vasárnapi Újság 1871, 30, SZ. ( N e k r . ) — 
Typographia 1871. 21. SZ. 

Saulus nótárius. L. Pál nótárius. 
Saup Vincze, róm. kath. kántortanító 

Papi-Márokon (Beregm.). — Munkája: 
Zsoltárok és Hymnusok a vasárnapi és 
ünnepi vecsernyéhez. Ungvár, 1895. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Saur Joséfa. — Munkája : A becsüle-
tes embereknek kézi könyve, avagy min-

denütt és mindenkoron szükséges regulák. 
Ford. Kolozsvár, 1776. 

Sándor István, M a g y a r K ö n y v e s h á z . Uyőr , 
1803. 145. 1. — Honművész 1833. 37. s z á m . — 
Remény 1851. II . 190. 1. — Danielik, M. í r ó k 
I I . 279. 1. •—Magyarország és a Nagyvilág 1875. 
40. sz . — Petrik B ib l iogr . 

Sausek Elek. — Munkája: Idegen 
virágok. Heine szebb dalaiból fordítva. 
Kalocsa, 1861. és Pest, 1862. (Heine 
dalaiból közölt fordításban mutatványo-
kat a Szépirodalmi Közlönyben 1858. és 
a Hölgyfutárban 1860—61.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Sauska József (sombereki),Trinitárus-
szerzet.es Pozsonyban. — Munkája : 
Misericordia prodigiosa, oder wunder-
thätige Barmherzigkeit in dem Geheim-
niss göttlicher drey-einigen Gottheit des 
allergrössten Monarchen Himmels und 
der Erden, Gott dem Vater, Gott dem 
Sohn, Gott dem Heiligen Geist, durch 
schuldigst-gewidmete Ehren-Rede ent-
worffen, und am hohen Titular-Fest des 
Barfüsser-Ordens der allerheiligsten Drey-
falltigkeit, in eigener Closter-Kirchen zu 
Pressburg . . . abgeredet. Pressburg, 1729. 

Petrik Bibl iogr . 

Sautel Peter Justus. — Munkája: 
Lusus poetici allegorici. Sive elegiae, 
oblectandis animis, et moribus informan-
dis accomodatae. In tres libros ac decu-
rias distributae. Tyrnaviae, 1729. 

Petrik B ib l iogr . 

Sauter Gáspár, magyar honvédezre-
des, szül. 1855. nov. 14. Kalocsán (Pest-
megye), 1865—71-ig Pesten a reáliskolát, 
1871 -75- ig Pesten, Zürichben, München-
ben és utóbb Budapesten a műegyetemi 
tanfolyamot végezte, 1875—1876. mint 
egyévi önkéntes az 5. sz. tábori tüzér-
ezredben szolgált. 1876. nov. 1. tartalé-
kos hadnagy lett. 1877. jún. 1. tényleges 
szolgálatra bevonult s 1878. május 1. 
a tényleges állományba áthelyeztetett. 
188H-ig századszolgálatot teljesített, 1883,-
1885-ig egyévi önkéntes osztagparancs-
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nok volt s mint ilyen 1888. november 1. 
főhadnagygyá lépett elő. 1886. január 1. 
a honvéd lovassághoz helyeztetett át és 
a honvéd Ludovika Akadémián a fegy-
vertan tanára lett. 1886—88. a cs. és 
kir. hadiskolát végezte. 1888-tól 1891-ig 
mint lovas századparancsnok működött. 
1895-ben őrnagygyá neveztetett ki s ez 
évben osztályparancsnok, 1896—97. és 
1897—98. a 2. honvéd lovasdandár tiszti 
iskolájának parancsnoka volt. 1898. má-
jus 1. alezredessé neveztetett ki s ugyanez 
év jún. 15. a honvéd gyalogság állomá-
nyába helyeztetett át és a szegedi 5. 
honvéd gyalogezred 2. zászlóaljának pa-
rancsnoka lett. 1902. április 28. ezredes 
lett és a kolozsvári 21. honvéd gyalog-
ezred parancsnoka. — A Ludovika Aka-
démia Közlönyében mint levelező tag 
működik közre, melyben czikkei (1886. 
A tüzérségi párharczról, 1889. A szolgá-
lati idő tartama, A mai mitrailleuseök, 
forgólövegek, a működő hadsereg kereté-
ben). — Munkája: A lovasság felderítő 
szolgálata. Útmutatás honvédlovasságunk-
nak a harcztéri szolgálat ezen ágában 
való kiképzésére, illetőleg gyakorlására. 
Egy térképpel. Bpest, 1892. (Melléklet a 
Ludovika Akadémia Közlönyéhez.) 

Ludovika Akadémia Közlönye. 1899. 687. 1 . — 
Petrik M. K ö n y v é s z e t e 1886—1900. B u d a p e s t , 
1906. 738. 1. — A Honvédség Névkönyve 1904. 
72., 218. 1. 

Sautern vagy Sauterheim báró, ma-
gyar kalandor, budai származású, kinek 
életéből Rousseau vallomásai rendkívül 
érdekes részleteket közölnek. Rousseau 
úgy beszéli, hogy vele akkor ismerkedett 
meg, mikor Neuchatelből Motiersbe ment 
lakni. Ez 1673. évre esik; ekkor Emil 
cz. könyvének megjelenése után a fran-
czia parlament a munka elégetését és 
Rousseau pörbe fogatását határozta el. 
Rousseau akkor berni területre mene-
kült, de Genf tanácsa szintén üldözőbe 
vette s elégette könyvét, tehát innét is 
menekülnie kellett. A neuchateli kanton-

ban keresett menedéket, majd Motiers-
ben vonult meg. Itt ismerkedett meg a 
rokonszenves magyarral, ki Neuchatelbe, 
később Motiersbe ment lakni, csupán 
azért, hogy Rousseau közelében lehessen 
és a vele való társalgás közben meg-
ismerkedhessék az «erényes életmód» 
elveivel. Ismeretségük könnyen ment és 
Rousseau részéről a határtalan bizalomig 
fokozódott. Amaz ömlengéseken kívül, 
melyekkel emlékirataiban Sauternt illeti, 
levelezésében is nyoma van iránta való 
nagy rajongásának. Egyik levelében pél-
dául így emlékezik meg róla: «Csak jó 
emberek ismerhették meg értékét; az a 
nemzedék, melyben élt, nem volt képes 
őt kellően méltányolni». A túláradó nagy 
barátságnak mégis szakítás lett a vége. 
Rousseau ugyanis névtelen levelet kapott 
Genfből, melyben tudtára adták, hogy 
kiváló barátja a franczia kormány által 
fölfogadott kém. Ez nem volt elég ok 
arra, hogy végleges szakítást idézzen elő 
közöttük. Más jelentéktelenebbnek látszó, 
de az akkori «erényes» fölfogás szerint 
borzasztó bűn mégis szakadást okozott 
közöttük, habár a Rousseau rokonszenve 
a kellemes magyar iránt soha sem szűnt 
meg. S. borzasztó bűne ugyanis abban 
állott, hogy Magyarországra való utazás 
czímén Strassburgba ment és ott egy 
férjes nővel viszonyt folytatott. Nem-
sokára ezután a motiersi korcsmáros 
szolgálójával való barátsága is kiderült, 
mi miatt most már nemcsak az erényes 
férfiak, hanem a még erényesebb nők is 
elejtették. S. majdnem két évi együtt 
tartózkodás után búcsút vett Rousseautól 
és Strassburgba, onnét Párisba tért, hol 
pár év múlva elhagyatva és nagy nyo-
morban meghalt. Rousseau fájdalma ha-
tártalan volt. Egyik levelében következő-
kép emlékezik meg szerencsétlen életű 
barát járól : «Szegény fiú ! Szegény Sau-
tern ! Nem láttam ugyan többé, de 
korántsem tünt el szivemből. Sőt titkos 
vágyam volt közeledni hozzá. ; ő volt az 
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az ember, kire szükségem volt, hogy 
egykor bezárja szememet. Jelleme sze-
líd, társalgása kedves volt ; inkább eszes 
vala, mint szellemes és j ózan ; szívjóság 
által fejlesztett ízléssel bír t ; tehetségei a 
magány díszítésére szolgálhattak, termé-
szete szeretetre méltó volt. Ő olyan em-
ber volt, a milyen nekem kellett, de az 
ég elvette tőlem. Érzem, hogy ez ember 
elvesztése sokkal bántóbban hat rám, 
mint akármelyik más szerencsétlenség.» 
Egy másik levelében barátja haláláról 
megemlékezve ismét fölkiált: «Az ég kira-
gadta az emberek közösségéből, kik között 
idegen maradt ; mért hagyott engem 
vissza e közösségben ?» Jóllehet Rousseau 
az egymással töltött idők élményeit elég 
részletesen elmondja, azonban S. szár-
mazásáról semmit sem jegyzett fel. F. 
Brockerhoff, Rousseau életrajzában azt 
írja, hogy S. egy budai polgármester fia 
volt, ki több évig a bécsi udvari kanczel-
láriánál viselt tisztséget, azután tovább 
képeztetése czéljából utazni ment. Hogy 
ez nagyon valószínű, igazolják a Budán 
akkor élő Sauternek és Sautermeisterek. 
Sauterheimi Sauter Frigyest 1705. ápr. 
22. választották meg budai polgármester-
nek. — Iratairól, munkáiról, levelezésé-
ről csak úgy, mint élete körülményeiről 
bizonyosat nem tudunk; azonban mint 
Rousseau barátjának szerepe van a 
világirodalomban. 

Budapesti Hirlap 1906. 334. az . 

Savics Milán, bölcseleti doktor, tanár 
Újvidéken. — Munkái : 1. TJ Fruskoj 
gori. Újvidék, 1890. (Fruskagorában). — 
2. Na lep način. U. ott, 1891. (Jó mód-
dal). — 3. Po raznim krajevima. U. ott, 
1900. (Különböző vidékeken keresztül). 
— 4. Blau-roth-gold. Erinnerungen eines 
Wiener Corpsphilisters. U. ott, 1902. — 
5. Iz prozlich dana. U. ott, 1902. (A 
mult időkről. Elbeszélések). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sávoly Lajos (nagyidai), Heves és 
K.-Szolnok vármegyék árva-törrényszéki 

jegyzője. Meghalt 1869. aug. 2. Eger-
ben 47. évében. -— Czikkei a Regélő 
Pesti Divatlapban (1844. 45., 46. sz. 
Rima völgye, táj- és népismertetés); a 
Magyarföld és Népeiben (1846. Egri nép-
viselet képpel, Eger története és jelen 
állapotának leírása). 

A m. n. múzeumi' könyvtár példányaiból 
és gyászjelentés. 

Sávoly Sámuel (írói nevén Vitályos), 
kertész, született 1853-ban Marczaliban 
(Somogym.); felső kereskedelmi iskolai 
tanulmányait Budapesten végezte; ekkor 
atyjához ment, hol gazdaságot és kerté-
szetet tanult; majd a megye székvárosá-
ban több évig kertészkedett. 1876-ban a 
magkereskedés terére lépett. Mauthner 
Ödön magkereskedőnél működik évtize-
dek óta Budapesten és szerkeszti a czég 
nagy árjegyzékét. A Mauthner kiadásá-
ban és szerkesztésében 1895-ben meg-
indult «A Kert» cz. folyóiratnak bei-
munkatársa volt, 1899. decz. óta pedig 
szerkesztője. — Czikkei a Pesti Hírlap-
ban (1890. január 31. A növényország 
csodái); a Journal des Rosesben (1890. 
L'exposition horticole á Budapest); a M. 
Kertészben (1890. Gyümölcskereskedel-
münk hátrányai, Egy meghalt ember esz-
méje); a Kertészeti Lapokban (1891. Ter-
meljünk főzeléket, Gyümölcstermésünk); 
a Nemzetben (1893. okt. 8. A Polygonum 
sachalinense); a Magyar Nemzetgazdában 
(1894. Gyümölcsexportunk rendszeresí-
tése, 1895. A reklám mint közgazdasági 
tényező, A lakások parasitái, Rémember, 
Socialismus a kereskedők közt, 1896. Az 
agrárkérdés megoldása, 1897. Az eredet 
bizonylata, A kiállítások jelentősége, 1899. 
Fekete gyémántok a budapesti piaczon, 
Külföldi iparok elsajátítása, 1900. A ma-
gyar luczerna és lóheremag, 1904. A nő 
keresete, A nő munkája); a Természettud. 
Közlönyben (1892. A növények kereszte-
zéséről) ; a Gazdasági Lapokban (1896. 
A vetőbúza javítása); a Köztelekben 
(1898. jún. 15. Kartell és állami kedvez-
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mény, decz. JO. A gazda felesége, 1899. 
máj. 6. A Panax Ginseng, máj. 24. A 
Ginseng-gyökér termelése, 1900. jún. 2. 
A viharágyúk kérdéséhez, 1901. júl. 17. 
A viharágyúk és az eső, 1904. máj. 18. 
Arankairtás); a Gyümölcskertészben (1900. 
Gyümölcsészetünk fellendítése); a Lyon-
Horticoleban (1902. La Courage-Miracle); 
ezeken kivül a Kertbe pár száz czikket 
írt. — Kéziratban : A gazdasági-, konyha-
kerti-és virágmagvak csiraképessége (sajtó 
alá rendezve). 

Önéletrajzi adatok. 

Sávoly Viktor, orvosdoktor, szemész-
mester, nehéczi (Zemplénm.) származású. 
— Munkája: Orvostudori értekezés. Néze-
tek a gyermekkórtan köréből. Pest, 1846. 
(Latin czímmel is). 

Szinnyei Könyvészete. 

Sávor Kálmán. — Munkája: Megtört 
sugarak. Elbeszélések. Szatmár, 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Savoy Pál, Jézus-társasági áldozópap, 
szül. 1691. jan. 26. Etzthalban (Tyrol), 
1714. okt. 9. lépett Bécsben a rendbe s 
17 évig lelkészi teendőket végzett, 13 évig 
hitszónok volt, így 1727 körül Pozsony-
ban vasárnaponként a szent Márton-
templomban prédikált. Meghalt 1735. 
szept. 10. Belgrádban. — Munkája: 
Leich-Predig Ihrer Gnaden Francisco 
Sigray, Erb-Herrn von Ober-Surán . . . 
von hinterlassener Gemahlin Theresia 
Angrano, und gesambter adelichen Bluts-
Verwantnusz angeordnet, da ihre Gnaden 
Leich-Besingnuss in dem Löbl. Gottes-
hauss PP. Paulinern zu Maria Thall . . . 
den 5. Mártii . . . 1727. Jahrs gehalten 
wurde. Pressburg. 

Petrik B i b l i o g e , — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque-Bibiogr. VII. 678. 

S a x Ágoston, orvosdoktor, 1885-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet; jelenleg 
gyakorlóorvos Szepes-Szombatban és a 
szabadságharcz-emlék-bizottság elnöke.-^ 
Munkája: Az 1848-49-iki magyar sza-
badságharcz emlékére felállított- szepés-

szombati szabadság-emlék leleplezési ün-
nepélyén tartott ünnepi beszédek. Kés-
márk, 1900. (Melyben beszéde van, többek 
beszédeivel együtt.) 

Pesti Alfréd, Orvosi Évkönyve . Bpest, 
1899. 250. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Sax Mihály János Nep., bölcseleti és 
jogi doktor, egyetemi tanár, kir. tanácsos, 
szül. 1750. decz. 5. Lőcsén ; akadémiai 
jogtanár volt Pécsett, azután Győrött, 
honnét 1806. máj. 23. a pesti egyetemre 
nevezték ki a politika-kamarai tudomá-
nyok tanárává ; tanszékét júl, 16. foglalta 
el. 1814-ben magyar nemességet és kir. 
tanácsosi czímet kapott. Somogy- és 
Fehérmegye táblabírája volt. Sonnenfels-
nek a politika-kamarai tudományokat 
tárgyazó híres munkájából a kivonatot 
készítette (1808), melyet az ország minden 
tanintézetében tanítási vezérfonalul kellett 
használni. 1819-ben nyugalomba vonult. 
Meghalt 1824. augusztus 6. Pesten. — 
Munkái: 1. Positiones ex jure universo, 
quas in universitate Pestiensi publicae 
eruditorum disquisitioni subjicit. Pestini, 
1784. — 2. Positiones ex scientiis poli-
ticis quas in regia universitate scient. 
Pestiensi publice propugnandas suscepit 
Emer. Majthényi de Keseleökeö a. 1808. 
U. ott. — 3. Summaria institutionum 
politicarum adumbratio. Budae, 1808. — 
Kéziratban a m. n. múzeumban: Ele-
menta juris cambialis proposita in sc. 
univ. Pestiensi. Pestini, 1813. 4rét 23 1. 
Commentationes in summariam jur. Pol. 
adumbratio. ü. ott, 1813. 4rét 50 lap ; 
mind a kettő Frank Ignácz másolata. 

Hazai és Külföldi Tudósításuk 1824. I I . 12. 
sz. — Fejér, Georgius, História Academiae 
160. l a p . — Tudományos Gyűjtemény 1824. I X . 
123. 1. — Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i m . k i r . 
tudományegyetem története I. 386., 408. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Saxlehner András, a Hunyadi-keserű-
víz-forrás tulajdonosa; atyja, szintén S. 
András, a budai keserűvíz-forrást 1863-
ban történt felfedezése után vette birto-
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kába s azt 1869-ben kezdte bel- és kül-
földön hirdetni; ezen forrásról 1871-ben 
jelent meg az első ismertető füzet Martin 
Alajos müncheni tanártól. Az idősb S. 
András szül. 1815. febr. 19. Kőszegen 
(Vasm.) és 1889. május 24-én halt meg 
Budapesten. Jelenleg fia S. András a 
Ilunyadi-keserűvíz-forrás tulajdonosa. — 
Munkái: 1. Hunyadi János keserűvíz 
forrása. Bpest, 1885. — 2. Saxlehner's 
Hunyadi János Bittersalzquelle. U. ott, 
1894. (Id. S. András arczk.) — 3. Az 
ásványvízforgalom és a tisztességtelen 
verseny. U. ott, 1901. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Magyarország 
vármegyéi és városai. Vasvármegye. Bpest, 
1898. 593., 594. 1. arczk. ós a m. n. múzeumi 
könyvtár példányaiból. 

Sáy István, királyi ösztöndíjas jog-
hallgató a pesti egyetemen, harmadik 
évében. — Munkája: Propósitiones ex 
história ac institutionibus iuris privaţi 
ungariei. (Pestini), 1800. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Say József, orvosdoktor, szülészmester 

és műtő, szül. 1816-ban Székesfejérvárt; 
1839-ben nyert orvosdoktori oklevelet a 
pesti egyetemen ; azután mint gyakorló-
orvos szülővárosában telepedett le. Szé-
kesfejérvár törvényhalósága bizottságá-
nak tagja, a székesfejérvári takarékpénz-
tár igazgatója s a belvárosi ovo dán ak 
tagja volt. Meghalt 1885. júl. 26. Székes-
fejérvárt 70. évében. — Munkája: Disser-
tatio inauguralis medica de coniino 
Budae, 1839. 

fíupp, Beszéd 161. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Oláh Gyula, Az egészségügyi sze-
mélyzet Magyarországon. Bpest, 1876.118.1. 
és gyászjelentés. 

Say Móricz, vegyi doktor, kir. taná-
csos, a budapest-vidéki tankerület kir. 
főigazgatója, a magy. tudom. Akadémia 
levelező tagja, szül. 1830. október 4-én 
Székesfejérvárt, hol atyja gyógyszerész 
volt ; a gymnasiumot szülőhelyén, a böl-
cseleti tanulmányokat Egerben és Pesten 

végezte; anyai nagybátyjának Petzelt 
Józsefnek ösztönzésére mérnöknek ké-
szült és az 1847-ben tervezett buda— 
székesfejérvári vasútnál mint mérnök 
vett részt. Mindazonáltal 1848-ban a sza-
badságharcz kitörésekor fivéreivel együtt 
beállott honvédnek és mint köztüzér, 
utóbb mint tűzmester Dembinszky had-
seregében a harcz végéig részt vett. A 
szabadságharcz után hazatért szüleihez 
és atyja mellett gyógyszerészszé, majd 
vegyészszé akarta magát kiképezni. Bu-
dolf fivérével együtt 1853—54-ben a bécsi 
egyetemet látogatta, ott szerezte gyógy-
szerészi oklevelét és ott lelt 1855-ben a 
vegytan doktora ; ott nyerte meg tanárá-
nak Bedtenbachnak barátságát, kinek 
buzdítására tudományos dolgozatait kö-
zölte a bécsi tudom, akadémia kiadvá-
nyaiban. 1855-ben Wertheimnak, a pesti 
egyetem chemia tanárának segédje lőn és 
1858-ig működött ott, magyarázva a tanár 
német előadásait. 1858. okt. 11. az akkori 
cs. kir. helytartótanács által a budai fő-
reáliskolához a vegytan tanszékére mint 
póttanár neveztetett ki, miután a reál-
iskolai tanári vizsgálatot 1857. ápr. 11;. 
Bécsben letette. 1860. márcz. 18. rendes 
tanárrá nevezték ki. 1861-ben neki és 
tanártársának Hofer Károlynak sikerült 
azon engedély kieszközlése, hogy néhány 
tárgy magyarul taníttassák. 1862—63-ban 
honosította meg az intézetnél a vegytani 
gyakorlatokat, melyeket távozásáig 1884-ig 
mindig maga vezetett. 1868. aug. 4. a 
m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 
elrendelte, hogy a tantárgyak magyarul 
adassanak elő s aug. 24. Sayt ez intézet 
fegyelmi és tanítási ügyeinek kezelésére 
aligazgatónak nevezte ki, 1870. aug. 29. 
pedig igazgatónak. 1863-ban a leköszönt 
Szabó József dr. helyébe a kereskedelmi 
akadémiába a chemia és physika tanítá-
sára hívták meg, mely intézetnél az 
1867—68. iskolai év végéig működött. 
A m. tudom. Akadémia 1869. ápr. 14. 
választotta levelező tagjai sorába. 1870-
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ben élére állott a budai ipariskolának és 
a pesti hadosztályi iskola hadapródjai 
számára kisérletes előadásokat tartott a 
természettan és vegytanból 1878-ig; ennek 
elismeréseül 1872. szept. 7. a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. 
1870—76-ig tevékeny részt vett a Pesten 
rendezett esti előadásokban. 1872-ben az 
országos középiskolai tanáregyesület elnö-
kének választotta meg. A főváros egye-
sítésekor polgártársai a városi képviselő-
testület tagjává választották meg és így 
tagja lett a főváros tanügyi és egyéb köz-
mívelődési egyesületeinek. 1875-ben az 
országos tanárvizsgáló bizottságba vizs-
gáló taggá, 1877. pedig a budapesti vízi-
városi állami nőtanítóképző igazgató-taná-
csába rendes taggá neveztetett ki. Öt na-
gyobb utazást tett Német-, Franczia-, An-
gol-, Olasz- és Görögországba. Megrongált 
egészségének helyreállítása czéljából 1880. 
decz. 1. keletre utazott, honnét 1881. 
febr. 28. tért vissza. 1882-ben részt vett 
az országgyűlési enqueteben, mely a 
középiskolákról szóló törvényjavaslat 
megvitatására egybehivatott. Ő felsége 

1884. április 26. az újonnan szervezett 
budapestvidéki tankerület kir. főigazgató-
jává nevezte ki; nem sokkal később 
kir. tanácsos lett. Beszélt anyanyelvén 
kívül németül és francziául. Meghalt 
1885. márcz. 11. Budapesten. — Czikkei 
a M. Term. Társulat Évkönyvében (III. 
1851—56. Hausner budai keserű vize, 
Unger budai keserű vize, Neuwerth 
budai keserű vize); a M. Term. Társ. 
Közlönyében (I. 1860. Arsen, antimon és 
ón felismerése, VI. 1866. A nyíregyházi 
sóstó vizének elemzése, Tizenöt jelesebb 
magyar búzafaj vegyelemzése, a kir. m. 
természettud. társulat által a Schuster-
féle alapítványból 130 frttal jutalmazott 
pályamunka); a Természettudományi 
Közlönyben (1870. Állati munka és for-
rása, 1878. A törhetetlen üvegről, 1881. 
A borkőről és előállításáról, Egy barlang 
talaját képező guanóról, 1882. A gyufa 

története); a budai reáliskola Értesítőjé-
ben (1881. és 1882. Töredékek egy keleti 
utas naplójából); közreműködött a tanár-
egylet Közlönyénél is. — Munkái: 1. 
Analyse des Mineralwassers zu Lippa in 
Ungarn. Wien, 1854. (Különnyomat a 
Sitzungsberichteből.) — 2. Analyse des 
Hildegarde-Brunnens zu Ofen. U. ott, 
1854. (Különny. a Sitzungsberichteből.) 
— 3. Analyse der Bitterwasserquelle des 
Herrn Franz Neuwerth in Ofen. Ofen, 
1855. — 4. A vegytan alapvonalai. Közép-
tanodák számára. Pest, 1862. (2. kiadás, 
31 fametszettel. 1868., 3. kiadás 1872. 
U. ott, 4. kiadás. Bpest, 1874. 5. jav. és 
bőv. kiadás: A kísérleti vegytan alap-
vonalai. A reáliskolák felsőbb osztályai 
számára és magánhasználatra cz. átdol-
gozta dr. Hankó Vilmos. U. ott, 1886.) 
— 5. Fresenius B. C., Bevezetés a minő-
leges vegyelemzésbe, vagyis a művele-
tek, a kémszerek és az ismertebb testek-
nek a kémszerek iránt való viseletének 
tana stb. Ford. 44 fametszettel. Buda, 
1868. (M. orvosi könyvkiadó-társaság 
Könyvtára IV.) — 6. Az állati munka 
és annak forrása. Pest, 1870. (Liebig 
munkájának ismertetése. Értekezések a 
természettudományok köréből. II. 1.) — 
7. A gyufa története. 11 ábrával. Bpest, 
1883. (Népszerű természettudományi Elő-
adások. 35.) — Arczképe: kőnyomat, 
rajzolta Th. Mayerhofer (Tiber Ágost, 
Emlékezés Say Móriczról cz. füzetében, 
S. névaláírásával.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1884. 37. sz. arczk. , 1885. 11. sz . (Nekr.) — 
Petrik K ö n y v é s z e t e 1860—75., 1886—1900. — 
— 1885 . Egyetértés 71. , Pesti Napló 70. 8Z., 
Tiber Ágost, E m l é k e z é s dr . S a y Móriczról , 
Bpest, arczk. , A jászberényi kerületi katk . 
f ő g y m n a s i u m É r t e s í t ő j e 1885., Pesti iiirlap 
71. SZ., Országos Tanáregylet Közlönye 1885. 
453., 1886. 395. 1. — M. Akadémiai Almanach 
1886. 343, 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 918. 1. — Bricht 
Lipót, A budapest i kereskedelmi akadémia 
története. Bpest , 1896. 124. 1. 

Say Sándor, orvosdoktor, székesfej ér-
9. iv sajtó alá adatott 1907. február 2é. 
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vári származású. — Munkája: Arsenicum 
respectu medico-forensi. Dissertatio inaug. 
medica. Budae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Sayous Eduárd, a m. tudom. Akadémia 
kültagja, a Kisfaludy-Társaság levelező 
tagja, szül. 1842. jan. 10. Genfben egy 
régi franczia családból, mely 1750-ben 
vándorolt ki Dél-Francziaországból. A 
nantesi edictum visszavonása után 1846-
ban szüleivel Párisban telepedett l e ; a 
lycée Bonaparte tanulója volt és már 16 
éves korában a concours géneralon el 
nyerte a történelmi díjat. A lyceumi 
tanfolyam bevégzése után 1860-ban a 
jogi karra iratkozott be. 1863-ban a tör-
ténelem és földrajz vizsgálatát fényesen 
állotta ki. 1865-ben a párisi lycée Char-
lemagne tanára lett, hol 12 évig tanított. 
1868-ban Magyarországba jött és itt a 
kiválóbb történetírókkal összeköttetésbe 
lépett. 1870-ben Gramont, III. Napoleon 
külügyi minisztere, diplomatiai misszióval 
küldötte Budapestre, hogy a kormányt a 
magyaroknak Francziaország iránt való 
érzelmeiről értesítse. A Commune borzal-
mait nem látta, mert a fővárost mint 
«genfi óraműves» idejekorán elhagyhatta 
és csak a fölkelés leveretése után tért 
vissza lyceumába. Ezen idő alatt Svájcz-
ban tartott hazánkról felolvasást és hosz-
szabb időt töltött Magyarországban, a 
könyvtárakban és levéltárakban Magyar-
ország történelméhez gyűjtvén az adato-
kat ; megtanulta nyelvünket, úgy hogy 
beszélt, sőt írt is magyarul, így a többek 
közt Lechner Gyula budapesti rajztanár-
ral levelezett és a Vasárnapi Újságba a 
franczia-német háború után czikkeket írt, 
főleg a communeről. S ekkor hozzáfogott 
több évig gyűjtött anyagának és utazási 
tapasztalatainak feldolgozásához. 1875-
ben kezdte meg előadásait az Academie 
des sciences morales et politiques osztá-
lyában, a hol Szilágyi Sándor munkái 
alapján a mongol betörést Magyarországba 
és a Corvin Mátyásról szóló fejezeteket 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar íróit. Xl l . 

mutatta be. Ezen év máj. 26. választotta 
meg a m. tudom. Akadémia kültagjának. 
1877. jelent meg a két kötetes Histoire gé-
nérale des Hongrois cz. alapvető munkája, 
melyet a franczia Akadémia jelentéke-
nyebb díjával, a Prix-Thierssel (3000 
frank) jutalmazott. Ekkor tanári pályáját 
a lelkészi állással cserélte fel és irodal-
milag is más téren kezdett működni. A 
theologiát és dogmatikát kezdte tanul-
mányozni és miután előbb a bölcseleti 
kar három grádusát már elnyerte volt, 
most a theologiai kar ugyanezen három 
fokozatát vívta ki magának három dolgo-
zatával. Miután a párisi theologiai karon 
üresedésben levő állásra mást nevezett 
ki a kormány, S. végleg mégis a felsőbb 
oktatás terére lépett és a montaubani 
karon az egyik rendkívüli tanszéken a 
történelem és irodalom tanára lett és ott 
1879—84-ig a görög, római és mohamme-
dán vallástörténelem egyes szakaszait 
tanította. 1884-ben a theologiát elhagyva, 
a toulousei Faculté des Lettres egyik 
rendkívüli történelmi tanszékét foglalta 
el, míg végre 1886-ban a kis besanQoni 
egyetemre a középkori történet rendes 
tanárának nevezték ki. A besangoni 
Academie des sciences et belles-lettres 
valamint a Société d'émulation du 
Doubs tagjává választották és néha ott 
felolvasásokat is tartott. Itt maradt élte 
végéig; 1886-ban és utoljára 1896-ban 
még ellátogatott Magyarországba, ámbár 
nagyobb érdekű magyar munkába már 
nem fogott. Azonban nem mondott le 
azon szándékáról, hogy történeti munká-
ját 1825-től 1867-ig folytatni fogja. De 
élte végén, ámbár teljes erejét Angol-
ország XVII. és XVIII. sz. történetének 
szentelte, nekünk még nagy szolgálatot 
tett azzal, hogy két fontos encyclopaedikus 
munkában (Lavisse és Rambaud szerk. 
Histoire géneral 12 kötetben és a Grande 
Encyclopedie) ő írta meg a magyarokról 
szóló részeket; az utóbbiban az L. betűig 
a 118 czikket ő szerkesztette. 1895-ben 

10 
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a becsület-rend lovagjává nevezték ki. 
1897-ben gyomorbaja miatt szabadságol-
tatta magát ; ezután Nizzába ment üdü-
lést keresni, de bajának orvoslását ott 
sem találhatta. Meghalt 1898. jan. 19. 
Nizzában. — Hazánkat érdeklő munkála-
tai, czikkei: a Revue des deux Mondes-
ban (1872. La Poesie populaire en Hongrie 
pendant la guerre en 1848. Ism. Hazánk és 
a Külföld 1872.35.; 1876. L'état présent 
et l'avenir de la Hongrie; ezen folyóiratba 
már 1872-ben írt Magyarországról), Hon-
grie (Lichtenberg-féle Encyclopedie des 
sciences religieusesben), L'établissement 
de la reforme en Hongrie (a franczia 
protestáns társulat közlönyében 1873.), 
Les pasteurs hongrois et les galéres de 
Naples 1674—1676. (Bulletin de la Société 
de ľhistoire du protestantisme frangais 
1875), Memoire sur une Mission en Hon-
grie (Archives des Missions Scientifiques 
et litteraires 1877.), Un voyage ä Buda-
Pesth (Bibliothéque Universelle 1889.), 
Madách, poéte hongrois et la tragédie 
humaine (Bevue Chretienne 1895.), Un 
poéte hongrois. Petőfi (Bibliothéque Uni-
verselle 1895); Les Magyars á la veille 
de leur Exposition Millénaire (Annales 
de Géographie 1896) ; L1 Exposition 
Millenaire hongrois (Bevue de Paris 1896). 
— Munkái: 1. Histoire des Hongrois et 
de leur litterature politique de 1790 et 
1815. Paris, 1872. (Ism. Hazánk és a Külföld 

1. sz., Vasárnapi Újság 3. sz., Pesti 
Napló 119. sz., Budapesti Közlöny 155. 
sz., Századok 1872., Budapesti Szemle 
II. 1873. és Athenaeum 1873.48. sz.). — 
2. Les origines et ľépoque paienne de 
ľhistoire des hongrois. Paris. 1874. (Ism. 
Századok 1875.) — 3. Ľ Invasion des 
Mongols en Hongrie dans les années 
1241 et 1242. Paris, 1875. (Ism. Száza-
dok 1876. Magyarul: ford. Takács István. 
Bpest, 1877. Olcsó Könyvtár 35. Uj 
sorozat 73.). — 4. Histoire génerale des 
Hongrois. Paris, 1876. Két kötet. (Ism. 
Hon 1876. 310. sz., Bud. Szemle XIII. 

1877. 2. átnézett kiadás. S. fia Sayous 
András és Dolenetz J. által, 50 oldalon 
1867-ig levezetve, több képpel. Páris. 
1900. Előszavát magyarra fordította ifj. 
Szinnyei József «Magyar történelem kút-
forrásai» cz. Bpest, 1877. Olcsó Könyv-
tár 38. Ism. Bud. Szemle XIV. 1877. 
Mutatványt közölt II. kötetéből a Magyar-
ország és a Nagyvilág. Ezen munkát 
magyarra fordította Molnár Antal. Bpest, 
1880., újabb kiadás. U. ott, 1884.). — 
5. Arany, poéte national hongrois. Paris, 
1893. (Különny. a Bevue Chretienneből). 

Hazánk és a Külföld 1872. 14. SZ, — Vasár-
napi Újság 1873. 26. s z . a r c z k . , 1898. 8 . s z . 
(Nekr . ) arczk . — Magyarország és a Nagyvilág 
1875. 21. sz. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 920., X VII I . 546.1 . , I I . 
Pótkötet l904 .567 .1 . — Petrik M. K ö n y v é s z e t e 
1886—1900. — Akadémiai Értesítő 1900. 131. 1. 
(Kont Ignácz). 

Sbüll Ferencz, róm. katb plébános, 
szül. 1825. júl. 26. Turnischa (Zalam.) 
vendszláv mezővárosban, földmívelő 
szülőktől, kik korán elhalván, a kőszegi 
árvaházban nevelkedett; itt végezte a 
középiskolai osztályokat is. Azután Szom-
bathelyt tanulta a VII. és VIII. osztályt 
és 1844-ben mint kispap Bécsbe külde-
tett a Pázmáneumba; itt töltött négy év 
alatt az egyházirodalmi iskola munkál-
kodásában is részt vett és különösen a 
Goffine magyarításában (1847—1848); 
ezen tanévben az egyházirodalmi egylet-
nek jegyzője is volt. 1848-ban kilépvén 
az intézetből, Mura-Szombatban (Vasm.), 
majd Víz-Lendván káplánkodott. 1858-
ban Nagy-Dolinczra nevezték ki plébá-
nosnak. Mindenekelőtt az éneklő-mester 
énekgyűjteményét nézte át és az elavult 
vend énekeket jobbakkal cserélte fel 
saját szerzeményeivel vagy fordításokkal. 
Meghalt 1864. ápr. 12. Nagy-Dolinczon. 
— Czikkei a Beligióban (1855. A vend-
szlávok rövid egyházi története, hitélete 
és népszerű vallási irodalma, A víz-
lendvai fára ájtatos egyletei, A megrög-
zött bűnösökkeli bánásmódról a gyón-
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tatószékben, a—b. aláírással). — Falusi 
magányában írta a pesti hittani kar által 
jutalmazott pályamunkát, melyben a 
patronatusi viszonyokról történeti és jogi 
szempontból értekezik; de megjelenéséről 
nincsen tudomásom. A Deharbe-féle né-
met katekizmust is lefordította vend-
szláv nyelvre. 

Religio 1865. I . 32. s z . 

Scachetti Frigyes. — Munkája: Fra 
tre litiganti alcun non gode. Dramma 
giocoso per musica. Da rappresentarsi 
nel nobile e publico teatro delia citta e 
porto franco di Fiume. Nel carnavale 
delľ anno 1786 Fiume. 

Petrik Bibliogr. 

Scaevola (Schlemm) Pál, a wittenbergi 
egyetemen tanult 1616-ban, nagy-szebeni 
származású. — Munkája: De categoriis 
generatim ac speciatim consideratis. Sub 
Praesidio M. Zachariae Florvelli, die 29. 
Maji. Wittebergae, 1616. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 159. I. 
— Szabó-He lie br ant. Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 349. 1. 

Scalichius (von der Leiter) Pál (likai 
gról), bölcseleti és theologiai doktor, 
I. Ferdinand magyar és cseh király 
udvari káplánja (mint magát nevezni 
szokta), szül. 1534-ben Zágrábban, hol 
atyja Jelenchych Mihály paraszt szárma-
zású iskolamester volt, ki korán elhalt 
és fia anyjához Skalichka Katalinhoz (ki 
ismét férjhez ment és mint varrónő még 
1564-ben is élt) került Laibachba. Textor 
Orbán laibachi püspök támogatásával a 
fiatal «zágrábi Skalitz Pál» 1547-ben mint 
ösztöndíjas került a bécsi egyetemre, hol 
1551-ben magisteri fokot nyert, valamint 
1552-ben a bolognai egyetemen theolo-
giai doktor lett. Rómából III. Gyula pápa 
ajánlataival visszatért Bécsbe, hol I. Fer-
dinand császár kinevezte udvari káplán-
jának és a laibachi püspök coadjutorá-
nak. Azonban több eset miatt a császár 
a legnagyravágyóbbnak és hazugnak 
nyilvánítván őt, 1557-ben Bécsből kiuta-

sította. Miksa király ajánlataival Stutt-
gartba és Tübingába ment, hol Truber 
tanár, Yergerius P. P. és Ungnad H. báró 
társaságában 1558—61. tartózkodott és 
slovén - horvát irodalmi vállalataiknál 
közreműködött. Itt ág. evangélikusnak és 
az anyja után fölvett nevével a veronai 
Scaligerektől származottnak vallotta ma-
gát. Ezentúl a következő nevet és czíme-
ket használta : Scalich Pál vagy Scaliger, 
Scala herczege, von der Leiter, római 
birodalmi úr, magyar birodalmi gróf, 
Hun gróf, veronai márkgróf, a szentírás 
doktora, Krisztus árvája és számüzöttje ; 
jogot formált a magyar- és horvátországi, 
valamint ausztriai birtokaira, sőt Verona, 
Vicenza és Benevent városokra is. Az 
öreg Ungnád bárót annyira behálózta 
szélhámosságaival, hogy az segítségét 
igérte birtokainak visszaszerzéséhez, ha 
felét neki átengedi, a mit több német 
herczeg és gróf tanúskodása mellett szer-
ződésileg is megerősítettek. S. 1561 végén, 
ezen előkelő urak ajánlatával Albrecht 
porosz herczeghez utazott Königsbergbe, 
hol a legjobb fogadtatásra talált és teljes 
hitelt élvezett; úgy hogy a herczeg udva-
rában tartotta, tanácsosának kinevezte 
sőt kívánságaival, terveivel együtt Zsig-
mond Ágost lengyel királynak is aján-
lotta ; ekkor Kreuzburg városát (Porosz-
országban) az uradalommal együtt neki 
ajándékozta. Daczára annak, hogy egy 
porosz nemes által mint kalandor és 
szélhámos lelepleztetett, Albrecht herczeg 
mégis pártfogásába vette. Ekkor 1565-ben 
a porosz nemessek a lengyel királyhoz, 
mint hűbérurokhoz fordultak panaszuk-
kal ; S. pedig be sem várva a kiküldött 
vizsgáló-bizottságot, Danzigba menekült, 
honnét, állítólag mint a herczeg kül-
döttje, Berlinen, Wittenbergen és Majna 
melletti Frankfurton keresztül Párisba 
utazott. A lengyel kiküldöttség pedig 
1566. aug. száműzöttnek nyilvánította; 
bűntársai közül hármat Königsbergben 
kivégeztek, a negyediket száműzték. 1574 

10* 
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ben sikerült a valoisi Heinrich lengyel 
király kegyét megnyernie és visszatérhe-
tett Danzigba, hol mialatt birtokainak 
visszaszerzéseért pörösködött, 1575. máj. 
vagy jún. meghalt. —Munkái : 1. Occulta 
Occultorum Occulta . . . Esdrae. Perfectis 
quaedam palam facies, quaedam sapien-
tibus absconse trades. Excudebat Michael 
Zimmermannus. Anno M. D. LVI. (Bécs.) 
— 2. Glossa... in triginta duos Articulos 
Canonis Missae ex Apostolo. Romae, 
M. D. LVIII. — 3. Dialógus . . . de Missa 
G. Ostermarius Lectori . . . Tvbingae, 
M. D. LVIII. — 4. Encyclopaediae, seu 
Orbis disciplinarum, tam sacrarum, quam 
prophanarum, Epistemon: . . . Theses 
Mysticae Philosophiae. Eulogus . . . De 
iusticia aeterna . . . Exilium . . . De Laby-
rintho Romani Antichristi. De Illustrium 
origine. Revolutio alphabetaria . . . Dia-
lectica contemplativa . . . Conclusiones... 
Glossa . . . Epistola ad Romanum Anti-
christum. Encomium Scientiarum.Basiliae, 
M. D. LIX. — 5. Ad Invectissimum et 
Augustissinum Principem . . . Ferdinan-
dum . . ' . Genealogia, seu de antiquissima 
Scalichiorum, Siue a Scala olim complu-
rium Regnorum, & multarum nationum 
foelicissimorum Principum, Origine ab 
Anno Salutis LXXX. usq. ad Annum 
M. D. LXI. Sermo . . . Argentorati, 1561. 
(és Regiomonti, 1563. Németül. U. ott, 
1561. Szerző arczk.) — 6. Ad Inclytum 
Regiomontanum Gymnasium, Stoianum 
in Vaporem Scholia. Regiomonti Borus-
siae, 1562. — 7. Satirae Philosophicae 
Sive Miscellaneorum. Tomus Primus. Ac-
cessít Genealogia Praecipuorum Europae 
Regum & Principum, &c. a Gothis de-
ducta per utrumq. sexum Authore Heil-
riho Zeellio Agrippinate, 111. Principis 
Bibliothecario Geographo & Historico. 
U. ott, 1563. (S. ajánlásának kelte Vilnae 
Non. Mártii 1562.) — 8. Genealogia 
Insignium Europae Imperatorum . . . stb. 
U. ott, 1563. (Előbbinek függeléke, külön 
czímlappal és lapszámozással.) — 9. 

Ein klarer und ivohlgegründeter gegen-
bericht... Auff die vermeinten Fürbringen. 
Schein und Schriften, so Albreucht 
Truchses von Wetzhausen, wider Herrn 
Scalichium &c. an Fürstlichem Hofe, &c 
zu Preussen eingelegt... U. ott, 1565. — 
10. Andere Apologia oder Schutzrede. 
Auff das unbekandte, blinde und heim-
liche geschrey, so hin und herwider von 
seinen Herkommen geredt und gesagt 
wirdt. U. ott, (1566). — 11. Gegründete 
Ableinung wider die aufgebrachten Zeug-
nissschriften Albr. Truchsess, Skalich's 
Geburt, Abkunft und Stamm betreffend. 
Hely n., 1566. — 12. Urtheile der vor-
trefflichsten Städte, Rechtsgelehrten und 
Gerichten, so in der ganzen Europa vor-
handen, von dem Ursprung, Geschlecht 
und Namen Pauli Fürsten von der Leiter 
Hörgrafen und Fürsten des Königreichs 
Ungarn, Grossfürsten der Hunnen, Mark-
grafen von Verona ..." wider Albr. Truch-
sesz von Wezhunsen und andre lästerer. 
Manifestweise verfasst. Kölle, 1567. — 
13. Qverela ad Serenissimum . . . Regem 
Polonorum , . . super calumnia, cum in-
credibili tyrannide, sibi adsenti, & in 
principali Legatione occupato, per quos-
dam sceleratissimos Sycophantas, apud 
suam Regiam Maiestatem, nefarie ac 
proditorie i n t e n t a t a . . . in Pathmo. Hely 
n., 1567. — 14. Censura breuissima de 
potissimis huius secuii sectis, de moribus 
Antichristi, de extremo iudicio: & cer-
tissima via ac methodus de dignoscendis 
Spiritibus an ex Deo sint: hac tempestate 
maxime omnibus Christianis perquam 
utilis & necessaria, ad Zoilum. Milano, 
1568. — 15. Epitoma. De Origine Scali-
gerorum, Eiusque Brevi Deductione . . . 
U. ott, 1568. — 16. Censura. Oder ein 
kurtze beschetzung der furnembsten 
Secten . . . Cölln, M. D. LXIX. és 1570. — 
17. Miscellaneorum De Rerum Caussis, 
Et Successibus & de secretiori quadam 
Methodo qua euersiones omnium regno-
rum, vniversi orbis & futurorum series 
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erui possint, Libri septem . . . . U. ott, 
1570. 

Acta Borussica. Königsberg és Leipzig 
1730. III. (Scalichiana.) — Voigt J., Paul 
Scalich, der falsche Markgraf von Verona. 
(Berliner Kalender für 1848.) — Kukuljevics 
Iván, Pavao Skalics. Zágráb, 1875. arczk. — 
Allg. Deutsche Biographie. L e i p z i g , 1892. 
XXXIV. 443. 1. (Neve Skalichnak irva.) — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész. 130., 136—38., 146., 148., 151., 152., 159., 
162—164., 166., 168., 169., 172., 176. 1. 

Scalinioli András, szent Ferencz-rendi 
minorita szerzetes ; hittérítő volt Magyar-
országon. A szerzet évkönyvei nem emlí-
tik halálozása helyét és idejét; hihetőleg 
ő is hazájába ment meghalni. — Mun 
ká ja : Missionarius Apostolicus. Leut-
schoviae, 1641. 

A magyarországi Minorita-rend Névtára 

Arad, 1883. 148. 1, 

Scarron. L. Mikszáth Kálmán. 
Sceopul János József\ görög-kath. 

rúmén hírlapíró, erdélyi származású; 
középiskoláit Brassóban, a jogot Buda-
pesten végezte. 1898-ban a Yueturul élcz-
lapnak főmunkatársa, 1900-ban felelős 
szerkesztője volt; 1902-től az aradi Tri-
buna politikai napilapnak, majd a buda-
pesti Luceafărul irodalmi hetilapnak 
munkatársa, melybe politikai tárczaczikke-
ket ír, úgyszintén más rumén lapokba is 
dolgozik. — Munkája: Pribeag. Nori de 
fum. Hasis. Murmur de isvoare. Nagy-
várad, (1898. A vándor sat. elbeszélések). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Zászló János jegyzete i . 

Schaarschmidt Gyula. L. Istvánfi. 
Schacherl Hermann. — Munkái: 1. 

Geld und Liebe. Erzählende Dichtung in 
Räumen. Presburg (1895). — 2. Die Civil-
éhe. Hermann und Minka. Gelegenheits-
gedicht. U. ott, (1896). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schächter Miksa, orvosdoktor, műtő, 
egyetemi magántanár, szül, 1859. aug. 20. 
Váczon ; orvosi tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte, a hol 1881-ben egye-

temes orvosdoktorrá avatták fel. 1882— 
1885-ig az I. sebklinikán ösztöndíjas műtő-
növendék volt. 1889—90-ben a helkologia 
és a sebkezelés magántanárává képesít-
tetett. Központi titkára a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlésének 
és tagja, valamint jegyzője az egészség-
ügyi orvosi tanácsnak. — Czikkei a 
Centraiblatt für Chirurgieban (1884. Eine 
Modification des Brisement forcé bei der 
Streckung contrahirter Kniegelenke); az 
Orvosi Hetilapban (1884. A térdzsugor 
kezelése erőszakos nyújtással); a Gyó-
gyászatban (1885. A fertőtlenítő szerek 
értéke a sebkezelésben, 1886. Sebkezelés 
a budapesti egyetem I. sebészeti kórodá-
ján, Az antisepsis irodalma, Az antisep-
tikus sebkezelés kérdésének jelen állásá-
ról, és további évfolyamaiban : Az orvosi 
bizonyítványokról, A sebkezelés jelen 
állása)"; a Kovács József-féle jubiláris 
dolgozatokban (1894. A végbélcsomók 
kezelése carbolbefecskendezésekkel); a 
Pester Lloydban (1899. 303. sz. Aerzte-
typen in Zola's neuestem Roman). — 
Munkái: 1. A sebek gyógyulása s a seb-
kezelés, különös tekintettel a fertőtlenítő 
szerek értékére a sebkezelésben. Bpest, 
1886. — 2. Anleitung zur Wundbehand-
lung. Wiesbaden, 1887. — 3. Az emberi 
akarat szabadságáról. U. ott, 1889. — 
4. Orvosi műhibák. Előadta a budapesti 
orvosi kör tudományos estélyén. U. ott, 
1892. (Különnyomat a Gyógyászatból). 

— 5. Kétes elmeállapotok a törvényszék 
előtt. U. ott, 1894. (M. Jogászegyleti Érte-
kezések 99.). — 6. Az igazságügyi orvosi 
tanácsról. U. ott, 1897. (M. Jogászegyleti 
Értekezések 132). — 7. Egyetemeink és 
az autonomia. U. ott, 1898. — 8. Az 
orvosszakértökhöz intézendő kérdésekről. 
U. ott, 1899. (Többekkel együtt. M. Jogász-
egyleti Értekezések 142.). — 9. Sebészeti 
gyógyítás. Vérzéscsillapítás. Értéktelenítés. 
Sebkezelés. U. ott, 1904. (Therapia IV.). 
— Szerkeszti és kiadja a Gyógyászatot 1886 
óta és a Gyakorlati orvostan haladása 
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cz. folyóirat hat évfolyamát 1890—94-ig 
szerkesztette. 

Hő gye s Emlékkönyve. Bpest, 189G. 4,12., 
800. 1. — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 568. 1. 
— M. Könyvészet 1904. — Petrik M . K ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Schack Béla, bölcseleti doktor, felső 
kereskedelmi kir. főigazgató szül. 1859. 
júl. 11. Miskolczon (Borsodm.); középisko-
láit a IV. gymnasiumi osztályig Miskol-
czon végezte, innét Kassára ment a reál-
iskolába és Bécsben járta a reáliskola 
három utolsó évfolyamát, majd négy évi 
műegyetemi tanfolyamot. Időközben szer-
zett gymnasiumi érettségi bizonyítvány-
nyal a budapesti egyetemen három évig 
bölcselethallgató volt, a hol előbb dok-
torátust (német, franczia, aesthetika), majd 
középiskolai tanári vizsgálatot is tett 
(német, franczia, latin). Tanári működését 
Miskolczon 1886-ban az ott akkor meg-
nyílt középkereskedelmi iskolában kezdte, 
de az 1886—87. iskolai év második felé-
ben a kassai állami főreáliskolában mű-
ködött mint a német és franczia nyelv 
helyettes tanára. Innét választották meg 
a pozsonyi kereskedelmi akadémia modern 
idegen nyelvi tanszékére, mely állását 
1887. szept. elején foglalta el. Hét évig 
működött ez intézetben, tanítván a német, 
franczia és angol nyelvet és a két utób-
bin a kereskedelmi levelezést is. 1894-ben 
a budapesti kereskedelmi akadémiában 
újonnan szervezett német-franczia nyelvi 
tanszékre megválasztatván, ez állását 
szept. elfoglalta. Az intézetben ezeken 
kívül a magyar és német kereskedelmi 
levelezést tanítja. Az akadémián kívül 
tanít még az ez intézettel kapcsolatos 
alsófokú kereskedelmi szakiskolában ma-
gyar nyelvet és levelezést és a Rákosi 
Szidi szinésziskolájában poétikát és iro-
dalmat. Ismereteit és tapasztalatait Fran-
czia-, Német- és Olaszországban tett 
tanulmányútjain bővítette. 1899. aug. 10. 
a hazai felső kereskedelmi iskolák fő-
igazgatójává nevezték ki. 1898. és 1899. 

a magyar kormányt képviselte az antwer-
peni ésvelenczei nemzetközi kereskedelmi 
oktatási kongresszusokon. Tagja a párisi 
kereskedelmi oktatási központi bizottság-
nak, levelező tagja a Deutscher Verband 
f. d. kaufmännische Unterrichtswesennek 
és alapító tagja a Kereskedelmi Szak-
iskolai Tanárok Országos Egyesületének. 
— Irodalmi működését 1881-ben kezdte ; 
eleinte tárczákat, rajzokat, elbeszéléseket 
írt a Fővárosi Lapokba, a Magyarország 
és Nagyvilágba, az Ország-Világba, a 
Pesti Naplóba, a Képes Családi Lapokba, 
a Neue Illustrirte Zeitungba és más ma-
gyar és német lapba (Miskolcz, Borsod-
megyei Lapok, Nyugatmagyarországi Hír-
adó, Bécsi Magyar Újság, Wiener Leben, 
Pressburger Zeitung sat.). Később művé-
szeti, társadalmi és tanügyi kérdésekkel 
foglalkozott a Pesti Naplóban, Pester 
Lloydban, az Országos Középiskolai Tanár-
egyesület Közlönyében, az Egyetemes 
Tanügyi Közlönyben, a Zeitschrift für den 
deutschen Unterrichtben (Dresda), a Süd-
deutsche Blätter für höhere Unterrichts-
anstaltenben (Stuttgart), az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben és a Handeis-
Akademieben (Lipcse); számos czikket 
írt a szerkesztésében megjelenő Keres-
kedelmi szakoktatásba (1893.)"; a Nyugat-
magyarországi Híradóba (1895. 18. sz.) 
a M. Paedagogiába (1904. Névy László 
1841—1902.); a Pallas Nagy Lexikona 
VIII. kötetétől kezdve a német irodalmi 
életrajzokat írta. Sok czikket fordított 
németre ; hazai lapok számára pedig né-
metből, francziából és angolból fordított. 

— Munkái: 1. Meisterwerke der bilden-
den Kunst. Szendrei János után magyar-
ból ford. Eperjes, 1884—85. Két kötet, 
120 képpel. — 2. Albreehts Dürers Leben 
und Werke. Szendrei János után magyar-
ból ford. Budapest, 1885-86 . Fénykép-
nyomatokkal. — 3. A Sturm- és Drang-
korszak drámaköltészete. Német irodalom-
történeti tanulmány. U. ott, 1886. (Előbb 
az Egyet. Philol. Közlönyben jelent meg.) 



301 Schadl 302 

— 4. Vezérfonal a franczia nyelv beszé-
lésére. Segédkönyv iskolai és magán-
használatra. Otto E. művének 22. kiadása 
nyomán. Pozsony, 1887. (2. kiadás. U. 
ott, 1896.) — 5. Az élet meséiből. Rajzok 
és elbeszélések. Bpest, 1888. (Ism. Fő-
városi Lapok 260. szám.) — 6. Német 
olvasókönyv alsófokú kereskedelmi isko-
lák I. és II. osztálya számára. Pozsony, 
1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891.) 
— 7. Német olvasókönyv kereskedelmi 
középiskolák és akadémiák használatára. 
I. rész. Az alsó(I.)osztály számára. Füg-
gelék : Anyag az olvasmányok módszeres 
feldolgozásához. U. ott, 1891. (3. kiadás 
1898., 3. k. 1903. II. rész. A középző 
(II.) osztály számára. 1892., 2. átdolg. 
kiadás 1897. III. rész. A felső (III.) osz-
tály számára. 1894. Ism. Orsz. Tanár-
egylet Közlönye. 2. átdolg. kiadás 1900. 
U. ott. Német olvasókönyv és nyelvgya-
korló. Felső kereskedelmi iskolák hasz-
nálatára. Teljesen átdolgozta S. és Häuser 
Rezső. Anyaggyűjteménynyel/U. o., 1905.) 
— 8. Magyar szöveg német fordítása. A 
középiskolák s az ezekkel egy fokon álló 
intézetek felsőbb osztályai számára, szó-
gyűjteménynyel és phraseologiával el-
látva. Bpest, 1891. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1893. 2. kiadás 1894., Ism. Orsz. 
Tanáregylet Közi. 1896. 3. k. 1898. U. o.) 
— 9. Segédkönyv a Magyar Szöveg cz. 
műhöz. U. ott, 1891. — 10. A német 
irodalomtörténet rövid vázlata. Kézirat 
gyanánt nyomatott. Pozsony, 1893. — 
II. A német poetika és verstan rövid 
vázlata. Kézirat gyanánt. U. ott, 1893. 
— 12. Kereskedelmi iskoláink és tanáraik 
a millennium esztendejében. A keresk. 
szakiskolai tanárok megbízatásából. Buda-
pest, 1896. — 13. Pótló adatok a «Ke-
reskedelmi iskoláink és tanáraik a mil-
lennium esztendejében» cz.műhöz I. rész. 
Felső kereskedelmi iskolák, kiegészítve 
1897. ápr. elejéig. U. ott, 1897. — 14. 
A kereskedelmi iskolai tanárok késmárki 
szünidei tanfolyamának Emlékkönyve. 

Bpest, 1898. Fénynyomatú arczkép-cso-
portképpel. — 15. A kereskedelmi isko-
lai tanárok kassai szünidei tanfolyamá-
nak Emlékkönyve. Kassa, 1902. — 16. 
Kereskedelmi iskoláink múltja és jelene. 
Bpest, 1903. (Magyar Kereskedők Könyv-
tára. I. 8—9.) — 17. Magyar és német 
iskolai kereskedelmi levelező. Felső keres-
kedelmi iskoláknak. I. rész. Az alsó osz-
tály számára. II. rész. A középső osztály 
számára. Bpest, 1904., III. rész. A felső 
osztály számára. U. ott, 1906. (Jónás 
Jánossal együtt.) — 18. Német nyelvtan 
felső kereskedelmi iskolák mindhárom 
osztályai számára. Pozsony, 1905. (Häu-
ser R. Sándorral együtt.) — Szerkeszti a 
Kereskedelmi Szakoktatás cz. havi folyó-
iratot 1892. szept. óta és a Magyar Ke-
reskedők Könyvtárát 1903 óta Budapesten. 
— Álneve: Dontövy. 

A miskolczi kereskedelmi iskola Értesítője 
1895. 67. 1. — S c h a c k Béla, K e r e s k e d e l m i i s -
koláink és tanáraik. Bpest, 1896. 17., 150. 1. 
— Bricht Lipót, A budapes t i k e r e s k e d e l m i 
Akadémia története. Bpest, 1896. 124. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 923. 1., II . P ó t l é k -
kötet 1904. 568. 1. — M. Könyvészet 1903—1905. 
— Petrik M. K ö n y v é s z e t e 1886 -1900. — 
Budapesti Hirlap 1906. 176. Sz. 

Schadl János, m. kir. gazdasági aka-
démiai tanár, szül. 1845. jún. 16. Győ-
rött ; Bécsben a főreáliskolát elvégezvén, 
négy évig építésznél és építőmesternél 
volt alkalmazva, mielőtt a bécsi műegye-
tembe lépett, hol 1865—68. tanulmányait 
végezte s az 1868—70. tanévekben a 
magyaróvári gazdasági felső tanintézet 
két évi tanfolyamát is elvégezte, hol 
1870. okt. 1-től segédtanárnak alkalmaz-
ták. Itt mennyiségtant, erőműtant, gazda-
sági gépészet- és gazdasági építészettant, 
nemkülönben az .akkor fennállott elő-
készítő tanfolyamban számtant és ter-
mészettant adott elő. Három évi működés 
után állami segélylyel az 1873—74. tan-
évet a stuttgarti, az 1874—75. tanév téli 
félévét az aacheni műegyetemen töltötte. 
Utóbb az 1878-79 . tanév téli felében a 
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bonni egyetemmel kapcsolatos poppels-
dorfi gazdasági akadémián cultur-techni-
kai oklevelet szerzett. 1875. aug. 1. az 
akkor felállított kassai gazdasagi tan-
intézethez rendes tanárnak neveztetett ki. 
1883-ban a keszthelyi gazd. tanintézethez 
helyeztetett át hol az erőműtant, gazd. 
gép- és építészettant, valamint a rajz-
gyakorlatokat, később az erdészetet is 
tanította. A minisztérium részéről kikül-
detést nyert a gyöngyösi aratógép verseny-
hez, a sátoralja-ujhelyi gazd. kiállításhoz 
két ízben, a lundenburgi és agárdi gőz-
és fogatos ekeversenyhez, utóbbi helyen 
mint referens a gőzekékről szóló jelen-
tést szerkesztette; szintúgy kiküldetést 
nyert az 1884. tavaszán rendezett trieur 
és őszén Bián rendezett szecskavágógépek 
versenyéhez. Ez évben még megbízatott, 
Galba Károly tanárral együtt, az épí-
tendő keszthelyi új épület terveinek el-
készítésével. — Czikkei több szaklapban 
jelentek meg. 

Deininger Imre, A k e s z t h e l y i m . k i r . g a z -
dasági tanintézet Evkönyve. Keszthely, 1855.. 
158. 1. — Bálás Árpád, Magyarország mező-
gazdasági szakoktatási intézményei. Magyar-
óvár, 1897. 77., 234. 1. 

Schaeck Károly, mérnök. — Mun-
kája : A természetes földszurok és annak 
használata. Natur-Asphalt und seine Ver-
wendung. Pest, 1870. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schaeseus. L. Schesäus. 
Scháf Miksa, orvosdoktor, szülész-

mester, vágújhelyi (Nyitram.) származású. 
— Munkája : Dissertatio inauguralis me-
dica de febri puerperali. Pestini, 1834. 

Bupp, Beszéd 157. 1. (Neve Schäfnek írva). 
— Szinnyei Könyvészete. 

Schaeíer Jakab, Jézus-társasági áldozó-
pap, főgymnasiumi tanár, született 1855. 
márcz. 23. Vaskuton (Bácsm.); gymna-
siumi tanulmányait Kalocsán végezte és 
1871. szept. 23. lépett a Jézus-társaságba. 
Felsőbb tanulmányait Pozsonyban és az 
innsbrucki egyetemen végezte. Tanár a 

kalocsai főgymnasiumban. — Czikkeket 
írt a kalocsai Jézus szent szivének Hír-
nöke cz. folyóiratba. — Munkái: 1. A 
liarcz. A Mária-kongregáczió háromszá-
zados évfordulója emlékére. Kalocsa, 
1884. — 2. A hold. szűz Mária kegy-
helyei Magyarországban. Képekkel. Buda-
pest, 1897. 

Caialogus Prov. Austriaco-Hungaricae So-
cietatis Jesu. Viennae, 1886. 15., 86. lap. — 
Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és Tóth 
Mike szives közlése. 

Schafarik. L. Safarik. 
Schafarzik X. Ferencz, bölcseleti dok-

tor, kir. bányatanácsos, főgeologus, a m. 
tudom. Akadémia levelező tagja, műegye-
temi rendes tanár, szül. 1854. márcz. 20. 
Debreczenben ; tanulmányait a nagysze-
beni állami főgymnasiumban és a buda-
pesti egyetem bölcseleti karán végezte. 
1877. a középiskolai tanári, 1881. a böl-
cseletdoktori oklevelet szerezte meg. 
1876-tól 1882-ig Szabó Józsefnek volt 
assistense. Ekkor a m. kir. földtani inté-
zet tagjául meghivatván, abban jelenleg 
mint osztálygeologus működik. 1878-ban 
Bosznia occupatiójában részt vett ; a 
Dolni-Tuzla és Doboj körüli ütközetekben 
tanúsított kiváló magatartásáért meg-
kapta a hadidiszítvényű katonai tiszti 
érdemkeresztet és a cs. és kir. hadiérmet. 
1891-ben a királyi József-műegyetemen 
a technikai geologia magántanára lett, 
1905. jan. pedig kinevezték ugyanoda az 
ásvány- és földtan rendes tanárának. 
1886-ban a íöldmívelésügyi miniszter 
támogatásával Déchy Mórral bejárta a 
Kaukazus középső hegylánczait, Daghesz-
tánt, a bakui petroleumterületet, orosz 
Örményország némely részét, Konstanti-
nápoly és Brussza környékét és Görög-
országban Lauriumot. 1889-ben Olasz-
országban járt és különösen Nápoly 
környékét tanulmányozta. 1891-ben a 
földmívelésügyi miniszter Semsey Andor 
úti stipendiumával Svédországba és Nor-
végiába, 1892. Felső-Olaszországba és 
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Isztriába, s 1893. Görögországba küldte . 
ki ezen országok kőbányáinak és kőbánya-
iparának tanulmányozása czéljából. 1895 
és 1896 Őszén Budapest északi környé-
kének geologiai reambulálását végezte. 
1897-ben a Retyezát hegycsomónak geo-
logiai térképezésén dolgozott. A földtani 
intézet keretén belül az 1885. iparkiállí-
tásban és az 1896. millenniumi kiállítás-
ban tevékeny részt vett. 1902. május 9. 
a magyar tudományos Akadémia levelező 
tagjának választotta. A m. kir. földtani, 
a m. földrajzi és a m. turista-egyesület 
budapesti osztályának választmányi tagja. 
— Czikkei a Földtani Közlönyben ma-
gyarul és németül (1875. A sár-szent-
miklósi kvarcz-trachitok, 1879. Diabáz-
Dobojról Boszniában, 1880. A Cserhát 
dny-i végének eruptiv kőzetei, A föld-
rengések Dél-Magyarországban 1879-ben, 
1882. A Pojana-Ruszka néhány eruptív 
kőzetének tanulmányozása, 1883. A ma-
gyarhoni földrengési bizottság működé-
séről 1882-ben, 1884. A magyar földren-
gésekről 1883-ban, A Pilishegység geo-
logiai felvételéről, 1885. A magyar föld-
rengésekről 1884-ben, Mehádiaés Herku-
les-fürdő környéke, 1887. A magyar föld-
rengésekről 1885—86-ban, 1889. Kősó-
kristályokVízaknáról.JTrachitjaink néhány 
ritkább zárványáról, A magyar földren-
gésekről 1887—88-ban, 1890. Adatok a 
Bakony geologiájához, 1891. Szabó Jó-
zsef és a magyar geologia, Kőiparunk az 
1891-ik évi agyag-, czement- és kőipar-
kiállításon, 1893. Magyar építőkövek ki-
állításáról és megvizsgálásáról Bécsben, 
1895. Geologiai adatok a dunai trachit-
csoport balparti részére vonatkozólag, 
Szabó József hátrahagyott jegyzetei, sajtó 
alá rendezte, 1897. Az 1896. szept. 25— 
26-ig Budapesten tartott ezredévi bányá-
szati, kohászati és geologiai congressus, 
Kőiparunk a millenáris kiállításon, 1898. 
A kis Vaskapu kőzetei, Calcit a Minus-
völgyből, Calcit Békásmegyerről, A vingai 
földrengésről, 1901. Jelentés a Strassburg- [ 

- ban tartott I. nemzetközi földrengéstani 
értekezletről, A szapáry-falvai diluvialis-
korú babérczes agyagról, Az 1901. márcz. 
11. porhullásról, 1902. A m. k. Földtani 
Társulat kirándulása a szepesi szirtekhez, 
valamint a Magas Tátrába 1902. szept. 
6—13-ig, Előzetes jelentés a Gömör-
és Szepesmegyei quarczporphyrokról és 
quarczporphyroidokról, 1903. Emlékbe-
széd Pethő Gyula dr. vál. tag felett, arczk., 
Budapest harmadik főgyűjtő csatornájá-
nak földtani szelvénye, egy táblával, Az 
aldunai Vaskapuhegység geologiai viszo-
nyainak és történetének rövid vázlata, 
két tábl., 1904. Mastodon-lelet Temerest 
határában, Krassó-Szörénymegyében) ; a 
M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálataiban (1880. Lángkisérletek mint 
petrograíiai módszer); Die Mühle cz. folyó-
iratban (Lipcse, 1882. Die Mühlenstein-
brüche Ungarns): a Természettudományi 
Közlönyben (1893. Az április 8. földren-
gésekről, 1895. A korinthusi csatornáról); 
a M. kir. földtani intézet évi Jelentései-
ben magyarul és németül (1885. A 
Szverdinpatak környékének geologiai vi-
szonyai Mehadia mellett, 1886. Utazási 
jegyzetek a Kaukazusból, 1887. A Jar-
dasticza és Szekasticza patakok környé-
kének geologiai viszonyai Toplecz mel-
lett, 1888. Geologiai jegyzetek a krassó-
szörényi hegység mehádiai vonulatá-
ból, 1889. Adatok a Csernavölgy geo-
logiájához, 1890. Orsova, Jesselnicza 
és Ogradina környékének geol. viszo-
nyairól, 1891. Az Alduna Kazán-szoro-
sának g. v., 1892. Eibenthal-Ujbánya, 
Tiszovicza és Szvínyicza környékének g. v., 
Svédország és Norvégia kőbánya-ipará-
ról, 1893. Bogoltin környékének, vala-
mint a Felső-Cserna jobbpartjának 'g. 
visz., Isztria és Felső-Olaszország neve-
zetesebb kőbányáiról, 1894. Geologiai 
jegyzetek Görögországból, Kornyaréva 
környékének g. v., 1895. Teregova E-i 
és K-i környékének g. v., 1896. Örmé-

f nyes-Vercserova környékének g. v., 1898. 
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Klopotiva és Malomvíz DNy-i környéké-
nek g. v., Nyitramegye ipari-szempont-
ból nevezetesebb kőzeteiről, 1899. Bukova 
és Várhely D-i környékének g. v., 1900. 
A Pojána-Ruszka Ny-i végének g. v., A 
kőipar a párisi kiállításon, 1903. Furdia 
és Német-Gladna környékének, valamint 
Nadrág Ny-i vidékének g. v., 1904. 
Román-Gladna környékének g. v.); a 
Gonda Béla, Az aldunai Vaskapu cz. 
munkájában (1892. Az Alduna geologiai 
viszonyainak vázlatos ismertetése, ma-
gyarul és francziául); az Anyagvizsgá-
latok nemzetközi budapesti congressusa 
Munkálataiban(1901. Magyarország építő-
kövei és kőbányái, magyarul és néme 
tül); e Strassburgi Congressus kiadvá-
nyában (1902. Ueber die Thätigkeit der 
ungarischen Erdbeben-Commission. Elő-
adás, mondotta az I. nemzetközi föld-
rengéstani értekezleten Strassburgban 
1901. ápr. 11.); a M. Mérnök- és Épí-
tész-Egylet heti Értesítőjében (1902. 
Magyarország kőiparáról, különös tekin-
tettel a dísz- és építőkövekre) ; a Föld-
rajzi Közleményekben (1903. A földren-
géstan mai állásáról). — Munkái: 1. 
Mű- és építőipari tekintetben fontosabb 
magyarországi kőzetek részletes kataló-
gusa. Budapest, 1885. (Gesell Sándorral 
együtt.) — 2. Kirándulók Zsebkönyve. 
I. rész. Útmutató ásvány- és földtani 
gyűjtésekre. Kiadja a kir. m. természet-
tudományi társulat. U. ott, 1888. — 3. 
A Cserhát piroxén andezitjei. Petrografiai 
és geologiai tanulmány. A kir. m. ter-
mészettud. társulat megbízásából. 3 táb-
lával. U. ott, 1892. (Különnyomat a m. 
kir. Földtani Intézet Évkönyvéből.) — 
4. Die Beschreibung der geologischen 
Beobachtungen und deren Resultate des 
Grafen Széchenyi in Ost-Asien 1877—80. 
Wien, 1893. (Lóczy Lajos munkájának 
fordítása.) •— 5. A magyar kir. földtani 
intézet minta kőzetgyűjteménye közép-
iskolák számára. U. ott, 1885., 1896. Két 
sorozat. (M. kir. földtani intézet Kiadvá-

nya 5., 11.) — 6. Beolova és Pojána-
Mörul környékének geologiai viszonyai. 
U. ott, 1898. (Különny. a m. kir. Föld-
tani Intézet 1897. évi Jelentéséből.) — 
7. Szakértői javaslat a Ráczfürdői gyógy-
források védőterületének megállapítása 
ügyében. U. ott, 1898. — 8 Adatok az. 
ajnácskői csontos árkok geologiai ismere-
téhez. U. ott, 1899. (Különny. a Földtani 
Közlönyből.) — 9. A magyarhoni föld-
tani társulat 1899. évi társaskirándulása 
az erdélyi Érczhegységbe júl. 2-tól júl. 
7-ig. U. ott, 1900. (Különny. a Földtani 
Közlönyből.) — 10. Az 1901. febr. 16. 
észak-bakonyi földrengésről. U. ott, 1901. 
(Különny. a Földtani Közlönyből.) — 
11. Reambulálta az 1895—98. években 
Budapest É—i környékét képező 1:75000 
térképlapot s megírta a hozzávaló magya-
rázó szöveget. Kiadta a M. kir. földtani 
intézet. U. ott, 1902. — 12. Szakértői 
javaslatok a Saxlehner András-czég 
tulajdonát képező keserűvízes-források 
védőterületei ügyében. Egy térképvázlat-
tal. U. ott, 1903. — 13. A magyar ko-
rona országai területén létező kőbányák 
részletes ismertetése. Kiadja a m. kir. 
földtani intézet. Egy térképmelléklettel. 
U. ott, 1904. (Magyarul és németül.) — 
14. A budapesti földrengést megfigyelő 
állomás első berendezéséről. U. ott, év n: 
— Jelentéseivel kapcsolatban elkészítette 
az illető Esztergom-, Krassó-Szörény- és 
Hunyadmegyékbe eső területekről a rész-
letes geologiai térképeket 1 : 25000, illetve 
1 : 75000 mértékben. Résztvett Magyar-
ország geologiai térképének megszerkesz-
tésében (1 : 1000000), valamint a Magyar-
ország földtani viszonyainak rövid váz-
lata cz. magyarázó szöveg megírásában. 
Kiadja a M. kir. földtani társulat. Buda-
pest, 1897. magyarul és németül. Geolo-
giaiiag felvette az 1900—1904. években 
a Pojana Ruszka-hegység Ny-i (az az 
Facset, Lúgos és István-hegy közé eső) 
részét 1 : 25000, illetve 1 : 75000 mérték-
ben. Szerkesztette a Földtani Közlöny 
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cz. havi folyóiratot 1884-től 1888-ig Pethő 
Gyulával együtt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 925., II. Pó t l ék 1904. 568. 1.— 
Akadémiai Almanach 1903. 191., 1905. , 213. 1. 
— V. Könyvészet 1904. — Vasárnapi Vjság 
1905. 3. sz. — Petrik M. K ö n y v é s z e t e 1886— 
1900. 

Schäfer Lipót, izraelita néptanító, szül. 
1843. márcz. 5. Szikszón (Abauj-Torna-
megye); atyja vezetése mellett, ki 35 évig 
volt tanító, nyerte elemi oktatását; az-
után a Talmudot, héber nyelvet és litur-
giát tanulta. 1860-ban tanító lett Szeg-
halomban ; de a magyar nyelvben nem 
lévén gyakorlott, azt magánszorgalommal 
igyekezett elsajátítani. 1868-ban tanító-
képesítő vizsgát tett a nagy-körösi ev. 
ref. tanítóképzőben és tanítói oklevelet 
nyert. Még azon évben tanítónak hívták 
meg Gyulafehérvárra, hol mint tanító két 
évig működött. Itt Echo aus Sieben-
bürgen czímű czikksorozatot írt, mely a 
tanítói testület tömörülését, egyesülését 
czélozta. 1870-ben Hevesre, ott 1872-ben 
igazgató-tanítónak választották meg, hol 
jelenleg is működik. Tizenkét évig 
volt a megyei állandó népnevelő-bizott-
ságnak rendes tagja. — A Békési Hirlapba 
ír tárczaczikkeket. 

Önéletrajzi adatok. 

Schaffarik Pál József. L. Saffarik. 

Schaffáry Pál József. — Munkája: 
Ode festiva, qua Exc. ac UI. Dnum lib. 
baronem Andreám Marjassy de Markus 
et Batisfalva; et bello Gallico pace vic-
tricibus armis restituta Scepusium feli-
citer reducem, venerabundi salutarunt 
lycei Kesmarkiensis evang. aug. confess, 
artium & scient. cultores, mentis eorum 
interprete P. J. S, anno quo NapoLeon 
strlCtVs IaCVLlS fLet paLLaDIa ICtVs ; 
YIx qVIs InlqVa rapit, VICtYs hIC InDe 
sapl t ! Leutschoviae, (1814). 

Petrik B ib l iogr . 

Schaffer Antal, kir. főmérnök, mű-
szaki tanácsos, a dunabogdányi és vise-

grádi m. kir. kincstári kőbánya kezelo-
ségének főnöke Visegrádon. — Czikke a 
M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyé-
ben (1886. Újpest csatornázása, 2 táblá-
val). — Munkái: 1. A városi csatorna-
rendszerek fejlődésének leírása. Bpest, 
1896. (Különnyomat a M. Mérnök- és 
Építészegylet Közlönyéből). — 2. Pozsony 
szab. kir. város nyilvános vízműve. U. 
ott, 1887. Két ábrával. (Különny. a M. 
Mérnök- és Építészegylet Közlönyéből). 
— 3. A gyakorlati robbantó technika 
kézikönyve. A szöveg közé nyomott 224 
ábrával és 5 rajzmelléklettel. U.o., 1903. 
— 4. A Duna és nagyobb mellékfolyói 
mentén feltárt kőfejtő telepek és míve-
lésök leírása. A bányák vizsgálatára 
vonatkozó jegyzőkönyvek alapján. U. ott, 
1905. 

M. Könyvészet 1903., 1905. — Petrik, M. 
Könyvészet 1886-1900. 

Schäffer József, róm. kath. lelkész, 
szentszéki tanácsos, a pozsonyi reáliskola 
hitoktatója, a bécsi csász. akadémia, a 
paduai, velenczei és bergámói tudós 
társaságok tagja. —• Munkái: 1. Die 
Pressburgerinnen. Kanzelrede auf das 
Fest der heil. Elisabeth. Pressburg, 1853. 
— 2. Himmelwärts das Herz. Gebet- und 
Erbauungsbuch für die kath. Jugend. U. 
ott, 1854. — 3. Das katholische Kirchen-
jahr, seine Feste, Geheimnisse und 
Bräuche. U. ott, 1854. — 4. Die Laure-
tonische IÂtanei, Festcantate (nach einer 
alten Melodie) zu der am 17. Juli 1854. 
stattfindenden Säkular-Feier des Notre-
Damen-Stiftes in Pressburg. U. ott, 1854. 
— 5. Ein Lilienblatt in den Kranz der 
sündenlosen Gottgebärerin. U. ott, 1855. 
— 6. Kometen und Kometenfurcht! 
Exhorte. Ein Sepr.-Abdruck aus dem 
erscheinenden grösseren Werke: «Ein 
Saatkorn für junges Erdreich. U. ott, 
1857. (A Saatkorn cz. munka azonban 
nem jelent meg.) — 7. lieber die Erfor-
dernisse einer guten Beichte und einer 
würdigen Communion. Exhorten in der 
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Capelle des k. k. Militär-Ober-Erziehungs-
hauses zu Kamenitz in Sirmien. U.o., 1858. 
— 8. Treue Gott und dem Kaiser. Predigt 
am Feste des heiligen Namens Mariä. 
U. ott, 1859. — 9. Des Edlen Loos auf 
Erden. Novellenknospe der gebildeten 
Jugend zum heil. Christ gepflückt. U. ott, 
1860. 

Petrik Bibliog. 

Schäffer Károly, népiskolai igazgató, 
szül. 1841. május 11-én Uj-Bessenyőn 
(Temesm.); a reáliskolában 1856—58-ig 
Szegeden tanult, 1858—60. a pesti tanító-
képző növendéke volt, hol siketnéma- és 
főelemi tanítói képesítést nyert. 1860— 
61-ben Mercyfalván (Temesm.) tanító 
volt, 1860—61. siketnéma tanító Bécs-
ben a cs. kir. siketnémák intézetében és 
rendkívüli hallgató a bécsi műegyetemen, 
1863—76-ig községi tanító Temesvárott; 
1876-tól fogva pedig a temesvár-józsef-
városi és majoroki községi népiskolák 
igazgatója. Temesvárott működése alatt 
létesítette 1863-ban a tornaiskolát, 1877. 
a Fröbel-féle gyermekkertet (a József-
városban és 1884. a majorokban), a 
polgári olvasóegyletet, 1881. a takarék-
és előleg-egyletet, 1883. az iparegyletet, 
1884. a zeneiskolát Temesvár-József-
városban. A délmagyarországi tanító-
egylet elnöke és a temesvár-józsefvárosi 
Fröbel-féle gyermekkert alelnöke. — 
Czikkei az Ungarischer Schulboteban 
(Nagy-Becskerek, 1868—76. a tornászat-
ról, siketnématanításról és egyéb tanügyi 
czikkek); az Ungarische Schulzeitungban 
(1873—77); a Neue Temesvarer Zeitung-
ban (mint tanügyi rovatvezető); a Te-
mesvarer Zeitungban, a Népnevelők 
Lapjában (1883—84) és más politikai és 
tanügyi lapokban. — Munkái: 1. Syste-
matisch geordneter Turnunterricht. Te-
mesvár, 1869. — 2. Temesvár sz. kir. 
város rövid helyrajza. U. ott, 1882. 
(Magyar és német czím és szöveg.) — 
Szerkesztette Temesvárt a Jugendblättert 
1872—75., a Délvidéki Tanügyi Lapokat 

1884., a Südungarische Schulzeitungot 
1884. és a Délmagyarországi Tanító-
egylet Hivatalos Közleményeit 1883—84-
ben. — Jegyei: —ff—, r., S. (1868 óta 
politikai és tanügyi lapokban.) 

Kiszlingstein Könyvészete. —Berkeszi István, 
A temesvári könyvnyomdászat és hírlap-
irodalom története. Temesvár, 1900. 87. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Schäffer Károly, egyetemes orvos-
doktor, egyetemi rendkívüli tanár, szül. 
1864. szept. 7. Bécsben; orvosi tanul-
mányait a budapesti egyetemen végezte, 
a hol 1888-ban egyetemes orvosdoktorrá 
avatták. 1887-ben ötödéves orvostanhall-
gató korában, gyakornok lett az elme-
kórtani tanszék mellett, 1890-ben pedig 
tanársegéd és mint ilyen működött 1895-ig. 
1893—94-ben a colloquium elengedésével 
az idegkór- és gyógytanból magántanárrá 
képesíttetett. Rendelő-orvosa a székesfő-
városi «Erzsébet» szegényháznak és a 
budapesti általános poliklinikának. A 
budapesti kir. orvosegyesület ideg- és 
elmekórtani szakosztályának jegyzője. 
1899. szept. 15. egyetemi rendkívüli tanári 
czímmel tüntették ki. 1903. szept. 19. 
megbízatott a budapesti kir. büntető tör-
vényszék területén előforduló elmeorvosi 
teendők rendes ellátásával. — Czikkei az 
Orvosi Hetilapban (1887. Adatok a lyssa 
köszvénytánczhoz, 1888. Az alcoholos 
hüdés központi eredetének kérdéséről, 
1889. Ujabb adatok a veszettség korodai 
és kórszövettani képéhez, A chloralamid 
álomhozó hatásáról, 1890. Az emberi 
veszettség egy atypikus esetéről, Casuis-
tikus közlemények, 1891. A hysteriások 
villamos viszonyairól, 1893. a Szemészet 
cz. melléklapban: Látóhártyareflexek a 
hypnosis alatt); az Akadémiai Értesítőben 
(IX. k. Adatok a másodl. és foltos elfaju-
lás tanához, X. Adatok az Ammonszerv 
szövettanához, XI. A suggestio behatása 
a hypnosis alatti reflexjelenségekre); a 
M. Orvosi Archívumban (1891. Adatok 
agerinczvelő összehasonlító rostozatához, 
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II. Az idegsejtek elváltozásairól ólom-, 
arsen és antimonmérgezésnél, 1895. A 
másodlagos elfajulás időbeli sorrendje a 
gerinczvelő egyes pályáiban); a Klinikai 
diagnostika kézikönyvében (1893. Altalá-
nos idegkórtani diagnostika, Altalános 
elmekórtani diagnostika;; a Közlemények 
az összehasonlító élet- és kórtan köréből 
cz. munkában (I. kötet. Az idegsejtek 
tengelyfonalának és protoplasmás nyúl-
ványainak szerkezetéről a Nissl-féle fes-
tés alapján); mindezen czikkek a kül-
földi német folyóiratokban is megjelentek, 
részben eredetiek is, egy a franczia folyó-
iratban is (ezeket Hőgyes Emlékkönyve 
felsorolja). A Pallas Nagy Lexikonának 
is munkatársa volt. — Munkái: 1. Az 
idegrendszer szöveti elváltozásai a ve-
szettségnél. Bpest, 1890. Rajzzal egy 
táblán. (Értekezések a természettudom, 
köréből XIX. 8.) — 2. Az intrahypnoti-
kus reflex contracturák morphologiája és 
a suggestiónak behatása ezekre. U. ott, 
1894. (Értekezések a term.-tud. köréből. 
XXIII. 11.) — 3. A hypnotismus élettani, 
gyógytani és törvényszéki szempontból. 
U. ott, 1895. — 4. Eine kritisch-experi-
mentelle Studie über die Reflexphaeno-
mene des Hypnotismus. Jena, 1895. — 
5. Az agykimerülésről (cerebrasthenia) 
és ennek a terjedő hüdéses elmezavar-
hoz való viszonyáról. U. ott, 1896. 
(Klinikai Füzetek VI. 9.) — 6. A tabeses 
elfajulás localisatiójáról és lényegéről. 
U. ott, 1898. Négy ábrával. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 7. A tabes dorsalis 
folyamán mutatkozó vizellési rendellenes-
ségről. U. ott, 1903. (A budapesti Orvosi 
Újság tudom, közleményei.) — 8. A 
paralysis progressiva kórtana. U. ott, 
1903. (Az Orvosi Hetilap Közleménye.) 
— 9. Az epilepsia és a beszámíthatóság. 
U. ott, 1904. (A budapesti Orvosi Újság 
tudom. Közleményei.) 

Hőgyes Endre Emlékkő ayve. Bpest, 1896. 
811. 1. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schäfer Károly, tanító, szül. 1867. 
jan. 1. Apatinban, hol atyja a duna-
gőzhajótársaság hivatalnoka volt. Mái-
tanuló korában sokat utazott s majdnem 
az egész monarchiát bejárta. Atyja korán 
elhalt és anyja a papi pályára szánta 
fiát, ő azonban az V. gymnasiumi osz-
tály elvégzése után a bajai tanítóképzőbe 
lépett, hol 1888-ban oklevelet szerezve, 
Gajdobrára (Bács-Bodrogm.) ment taní-
tónak, s itt a magyarosítás terén érde-
meket szerzett. Innét a dunagőzhajótár-
saság meghívására Pécsbányatelepre, 
majd 1890-ben Szabolcsbányatelepre 
került, hol ma is mint tanító működik. 
— Irt számos tárczát, költeményt és 
tanügyi czikket a vidéki lapokba és a 
Népnevelő, Néptanoda sat. részére. Hir-
lapilag lépett föl a katona-tanítók érde-
kében is, még pedig eredménynyel. 

Vaday József, A magyar tanférfiak és 
tanítónők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 
1896. (Baranyamegye 23.1. fenynyom. arczk.). 

Schäffer Sándor. L. Sajó. 
Schaffrath Lipót báró, bölcseleti dok-

tor, kegyesrendi tanár, a pesti gymnasium 
igazgatója, Sch. Amadeus báró fia, szül. 
1734-ben Pozsonyban ; 1751-ben lépett a 
kegyestanító-rendbe; tanulmányait a ha-
zában és Pisaban végezte, hol bölcselet-
doktori oklevelet nyert. A tanítói pályára 
lépve, 1763-tól a bölcseletet, 1773-tól a 
természettant is tanította a pesti piarista 
gymnasiumban, melynek később igazga-
tója lett. Az egyetemnek Pestre áthelye-
zése után, 1785-ben mint az egyetem 
társas tagja, dékánná választatott. Végül 
ildai czimzetes apát és váczi prépost-
kanonok lett; censor is volt. Meghalt 
1808. júl. 21. Pesten. — Munkái: 1. De 
electricitate coelesti, atque ratione aedi-
ficia ab ictu fulminis praeservandi disser-
tatio occasione fulminis, quod secundum 
in ecclesiam et cöenobium religiosorum 
a monte Carmelo nuncupatorum 29. Julii 
ad 30-am 1778. decidit. Pestini, 1778. 
Két rajzzal, — 2. Oratio ad III. Id. Maii 
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1779. Augustae Theresiae solennem. U. 
ott, 1779. — 3. Trauerrede auf den Hin-
schied... des... Reichs-Grafen Georg Fekete 
von Galantha... gewesenen Oberstland-
richters. U. ott, (1788). — 4. Justa 
solennia comiti Georgio Fekete de Ga 
lentha, comitatus Aradiensis supremo 
comiti, et perregnum Hungáriáé quondam 
curiae regiae judici, celebrantibus Hun-
gáriáé ordinibus parentavit L. 1. b. Cuius 
orationem germanice habitam latinam 
reddidit Carolus Koppi. U. ott, 1788. — 
5. Mausoleum Piis MM. antistitis sui 
Francisci Xaverii (Splényi) episcopi Vaci-
ensis in perpetuum praelati optimi monu-
mentum. canonicus Vaciensis posuit. Hely 
n., 1796. — 6. Parthenii Philandri apud 
societatem Jesu quondam discipuli Ibis 
in Celtas veteres et Gallos modernos. 
Cairi in Aegypto, 1799. — 7. Votum 
Pannonis, quod Seren, archiduci Austriae, 
regni Hung, palatino Josepho et lectis-
simae ejus sponsae Alexandrae augusti 
caesaris russorum filiae principi in pa-
renne pietatis obsequium clientum unus 
d.d.d. 1799. Pesthini. — 8. Threnodia 
sacerdotis catholici ad Pium Vl.pontificem 
apud gallos quartam jam exulem 1799. 
U. ott. — 9. Epitaphium quo Eminent, 
principi cardinali archiepiscopo Strigo-
niensi et regni primaţi Josepho e comi-
tibus Batthyanyis patriae nomine paren-
tavit 1799. U. ott. — 10. S.S. M.M. Pii 
VI pontificis o. m. m. d. q. hoc epi-
taphio parentavit L. B. S. C. V. 1799. 
U. ott. — 11. Oratio funebris Dni Georgii 
Pray, habita, dum reg. scient. Universitas 
Pestiensis justa funebria, solenni ritu 
persolveret anno 1801. U. ott. (Ism. 
Zeitschrift von und fur Ungern 1802. I. 
97. 1.). — 12. Sereniss. reg. haereditario 
principi archi-duci Austriae Carolo heroi 
Austriaco cum urbem utramque Budam 
Pestum praesentia sua illustraret. U. ott, 
(1803). — 13. Justa solennia Paulo e 
dynastis Kray. Italico, de Krajova et 
Topola ordinis Theresiani, commendatori, 

magno Austrio-Hunnico duci, L. B. S. 
amicus ad mortem et ultra, MM. SS. 
cordi, cineribus urnae, MD, Q. XIV. kal. 
Febr. 1804. persolvit. Hely n. — 14. 
Maecenati suo Excell. Dno Francisco e 
comitibus Széchényi de Sárvári Felső 
Vidék &c. natalem celebranti Pesthini 
1806. (Költemény). 

Alig. Literatur Zeitung. J e n a , 1808. 355. 1. — 
Horányi, Scriptores Piarum. Seholarum. 
B u d a e , 1809. I I . 630. 1. — Neue Annalen der 
Literatur 1809. Intelligenzblatt L 16. 1. — 
Fejér, História Academiae 109., 160. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pauler Tivadar, A 
budapesti m. kir. tudomány-egyetem törté-
nete. Bpest, 1880. I 150., 220. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Scháger Ferencz, állami iskolai igaz-
gató Szapári-Ligeten (Aradm.). — Mun-
kája : Elméleti és gyakorlati Gregoriánus 
karének-iskola. Lelkészek, papnövendékek, 
kántorok sat. részére. A Kath. Egyházi 
Zeneközlöny kiadása. Bpest, 1901. (Ism. 
Kath. Hitvédelmi Folyóirat.). 

M. Könyvészet 1902. 

Schaguna. L. Saguna. 
Schalkház Lipót,vendéglős és a vendég-

lősök egyletének díszelnöke Kassán. Meg-
halt 1901. decz. 9.Genuában 45 éves korá-
ban. —Munkái: A magyar konyha. Kassa, 
1894. (A magyar konyha történetét írja 
le régi szakácskönyvek és történelmi 
munkák nyomán). — 2. Schalkház Lipót 
könyve a pinczérekről és pinczéreknek. 
U. ott, 1897. 

Magyarország Vármegyéi és Városai. Abauj-
Torna vármegye és Kassa. Bpest, 1896. — 
Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schall Ferencz, cs. kir. főposta-hiva-
talnok Pesten. — Munkája : Nothivendige 
Notizen von dem kais. königl. Postamte 
zu Pest für das korrespondirende Publi-
kum. Pest, 1808. 

Petrik Bibliogr. 

Schallackius János, ág. ev. lelkész, 
iglói (Szepesm.) származású ; 1667. jún. 
2. iratkozott be a wittenbergi egyetemre ; 
mint iglói lelkész a vallásüldözés alatt 
külföldre menekült és Boroszlóban halt 
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meg. — Munkája : Exercitatio Theologica 
De Remissione Peccatorum Vel Gratuita 
Noştri Coram Deo Justificatione, Qvam 
Auspiciis Divinis In Florentissima ad 
Albim Leucorea Tutela Et Praesidio . . . 
Johannis Deutschmanii. . . Publico Erudi-
torum Examini subjicit Respondens . . . 
Ad Diem 25. April. Anno 1668. Witten-
berg.— Üdvözlő verseket írt: Gros, Paulus 
Disputatio Theologica . . . Wittebergae, 
1667., Gallik, Andreas, Disputatio Theo-
logica... U. ott, 1668. és Kleschius, M. 
Daniel, tiszteletére írt munkába (Jena, 
1676.). — Nevét Schalakiusnak és Scha-
laknak is írták. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 499. 1. — Bartholo-
maeidesz, Memoriae Ungarorum 169. 1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 770. 1. 

Schaller András, ág. ev. gymnasiumi 
tanár, Sch. János zsolnai (Besztercze-
Naszódm.) lelkész fia; 1734. február 2. 
lépett a beszterczei gymnasiumba, 1735. 
aug. Nagy-Szebenbe ment és 1738-ban 
tért ismét vissza Beszterczére. Még két 
évi beszterczei gymnasiumi tanulás után, 
1740. aug. a hallei egyetemre iratkozott 
be, honnét 1744. tért vissza hazájába. 
1745—48-ban a beszterczei gymnasium-
nál előbb III., aztán I. segédtanár, majd 
lektor s végre 1748. aug. 17-től az inté-
zet igazgatója volt és ezen állásában 
maradt 1761. febr. 28-ig; mely idő alatt 
a beszterczei gymnasiumot a hallei 
árvaház mintájára átalakította. — Czik-
kei a beszterczei ág. evang. gymnasium 
Programmjában (1896. Projekt des Rec-
tors Andreas Schaller von der Regulie-
rung der Schulsachen aus dem Jahre 
1754.; Memoria le . . . zu seinem Projekt). 

Tr au sch-Schuller, Schriftsteller - Lexikon. 
IV. 374. 1. 

Schaller János Nep., orvosdoktor, 
szülészmester, született 1814-ben Székes-
fejérvárt; 1840-ben nyert a pesti egye-
temen orvosdoktori és szülészmesteri 
oklevelet ; azután mint gyakorlóorvos 
szülővárosában telepedett le. — Czikkei 

a Gyógyászatban (1862. A himlő-ojtás 
ügyében); a Kórházi Szemlében (1865. 
S. tr.-nak 1000 aranyos pályakérdése az 
oltás ügyében). — Munkája : Ürvostudori 
értekezés. Vitázás az újszülött növelésé-
ről. Buda, 1840. (Latin czímmel is.) 

Rupp, B e s z é d 16Ž. l a p . — Oláh Gyula, A z 
egészségügyi személyzet Magyarországban. 
Bpest, 1876. 118. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Schaller Siegfried Traugott, orvos-
doktor, szül. 1802. júl. 29. Beszterczén ; 
mint szabólegény ment idegenbe, tanult 
és mint orvosdoktor tért vissza hazájába. 
Meghalt 1850. jan. 11. Beszterczén typhus-
ban. — Munkája: Dissertatio inaugura-
lis medico-ophthalmologica in Tabulis 
sistens; Prospectum synopticum omnium 
oculi morborum. Praes. D. Franc. Flarea 
Therapiae et Clinices oculariae P. P. et 
O. pro Doctoris Medicinae lourea con-
sequenda in Universitate Ticinensi m. 
Septembri a. 1837. cum thesibus ad-
nexis Eruditorum disquisitioni submissa. 
Ticini, négy ívrét-táblázattal. (Regius 
János Emanuel, beszterczei kerületi bíró-
nak ajánlva a szerzőtől hálából, mert ő 
segítette pénzzel egyetemi tanulása alatt.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 159. 1. 
— Szinnyei Könyvészete . 

Schallius György, leányiskola-tanító 
Brassóban. — Munkája: Güldenes Kleinod 
der wiedergebohrnen Christen d. i. 
Kurtze Erklärung des kleinen Catechismi 
D. M. Luthers. Darinnen auffs neue in 
Frag und Antworten, ein Christlicher Heil-
Brunnen 'gezeiget wird, daraus die Christ-
liche Lehre, als das Wasser des Lebens, 
je länger je lieber zu trinken ist, wider 
den Gifft der Ketzereien, einem jeden 
Hauss-Vater und Lehr-Meister seine Kin-
der und Gesinde, daraus den rechten 
Weg zur Klugheit zu lehren und zu 
unterweisen nützlich und erbaulich. Mit 
etlichen Fragen vermehrt, und der Christ-
lichen Schul-Jugend zum besten in Druck 
befordert. Cronsfadt, 1701. (Ujabb kiadása. 
U. ott. 1715 ). 
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Gross Julius, Kronstädter Drucke 1535—1886. 
Kronstadt, 1886. 41., 45. 1. - Petrik Bibliogr. 

Schambach Gyula, főgymnasiumi ta-
nár, szül. 1860-ban Kassán, 1882-ben 
nyert tanári képesítést a görögből és 
latinból és a kaposvári állami főgymna-
siumban volt tanár ; jelenleg a budapesti 
II. ker. egyetemes kath. főgymnasium 
tanára. 1904-ben nevét Zsámboki-ra vál-
toztatta. — Czikkei a kaposvári főgymna-
sium Értesítőjében (1886. A latin nyelvi 
kezdő tanítás praxisából, ism. Közoktatás 
40. sz., 1888. A latin nyelvi kezdő tanítás, 
ism. Egyet. Philol. Közlöny); az Orsz. 
Tanáregylet Közlönyében (1888 Cornelii 
Nepotis Vitae. Herausg. v. K. Erbe 1887. 
ism.). — Munkái: 1. Képes könyv képek 
nélkül. Irta Andersen János Keresztély. 
Dánból ford. Bpest, 1881. (Olcsó Könyv-
tár 133.) — 2. Szemléltetés az ókori iro-
dalmak tanításánál és a kaposvári állami 
főgymnasium philologiai múzeuma. Bpest, 
1887. (Különnyomat az Orsz. Középisko-
lai Tanáregylet 1886 - 8 7 . Közlönyéből.) 

— 3. Antik művészeti kirándulás. Függe-
lékül : Szemléltetés az ókori irodalmak 
tanításánál és a kaposvári állami főgym-
nasium philologiai múzeumának leírása. 
5 fénynyomatú képpel. Kaposvár, 1887. 
(Ism. Egyet. Philologiai Közlöny 1888.) 
— 4. Classica philologiai szemléltető 
eszközök. U. ott, 1889. (Különnyomat a 
kaposvári főgymnasium Értesítőjéből, 
ism. Egyet. Philol. Közlöny 1890.) — 5. 
A .legfrissebb genius és egy maradi pro-
fessor. A művészet oktatás kérdéséhez. 
Bpest, 1899. (Különnyomat a Magyar 
Szemléből.) 

Vajda Emil Névkönyve . Györ, 1900. 53. 1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—190.). 

Schamorzil János, mérnök. — Mun-
kája : Bericht über die . . . Projekte zur 
Errichtung einer Wasserleitung für die 
k. Hauptstadt Pest. Pest, 1864. (Miko-
letzky József tanárral együtt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányair 

Schams Ferencz, gyógyszerész, az 
országos szőlőiskola első szervezője és 
megalapítója, szül. 1780. deczember 2-án 
Leitmericzben (Csehország); a gyógysze-
részetet tanulta, ebből 1798-ban a prágai 
egyetemnél tette le az első vizsgát és 
1803-ban pedig a fővizsgát Bécsben. Ez-
után nemsokára Magyarországra jött és 
Péterváradon telepedett le, ott gyógy-
szertárt vett és gyógyszerészettel foglal-
kozott. Ezzel 1817-ben felhagyott s egé-
szen a szőlőszeti irodalomra adta magát, 
gazdasági és szőlőszeti gyakorlattal is 
kapcsolván azt. Kevés idő múlva épen 
ezen foglalkozás érdekében Budapestre 
tette át lakását, s itt szerzette érdemeit 
a szőlőszetre nézve, mind az irodalom, 
mind a gyakorlat terén. Legelső volt a 
ki Magyarország'nevezetesebb bortermelő 
vidékeit beutazta s a szőlőszet tekinteté-
ből tudományosan megvizsgálta. Azután 
a nevezetesebb bortermelő vidékekről 
megyéről megyére összegyűjtvén a jele-
sebb szőlőfajokat, azokat szintén megyén-
ként s fajok szerint rendezve állította 
össze; a budai Sashegy alján Mayerfy 
Ferencz által e czélra engedett öt hold-
nyi téren alakított országos szőlőiskolá-
ban. Ennek területét Schams 1834-ben 
1844-ig terjedő oly szerződéssel szerezte 
meg Mayerfytól, hogy az Schams halá-
lával Mayerfy birtokába szálljon vissza. 
Időközben azonban az 1835-ben meg-
alakult magyar gazdasági egyesülettel 
lépett kapcsolatba. Ugyanennek ő rendes 
és az 1839. márcz. 17. választási gyűlé-
sen választmányi tagjává is lett. Ezen 
év márcz. 20. a Mayerfyval kötött szer-
ződés 8. pontja szerint a birtokában levő 
országos szőlőiskolát a magy. gazdasági 
egyesület körébe kebelezte; ennek fel-
ügyeletét és intézkedését az egyesület 
továbbra is Schamsra bízta. Több kitün-
tetésben részesült, így a cs. orosz-lengyel 
szent Szaniszló-rend lovagja, a bécsi cs. 
kir. gazdasági egyesület valóságos, a 
prágai hazafiúi gazdasági, a gráczi gazda-

10. iv sajtó alá adatott 1907. ftbruár 28. 
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sági, a földmívelési, természet- és föld-
rajzi tudományok előmozdítására Brünn-
ben alakult morva-sziléziai, a szentpéter-
vári orosz császári szabad gazdasági, a 
londoni kertmívelő társaság levelező és 
a szentpétervári gyógyszerészeti egylet 
tiszteleti tagja volt. Meghalt 1839. május 
11. Lakipusztán (Főherczeglak, Baranya-
megye). — Czikkei a Vaterländische 
Blätterben (Wien, 1814. I. Neueröffneter 
Stückkohlen-Bergbau bei Peterwardein, 
Die Kalugier Klöster in Syrmien, 1815. 
Etwas über die Errichtung der systema-
tischen Obstbaumschule des deutsch-
banatischen Grenzregiments in Jakubka, 
1816. Der Weinbau in Syrmien); a Ge-
meinnützige Blätterben (1827. 70. 71. sz. 
Aufruf an sämtliche Weinbergs-Besitzer 
in Ungarn, 1833. 46., 47. Ungarns Wein-
bau, 1834. 75. sz. Die Weinlese 1834 
betreffend); a Gazdasági Tudósításokban 
(1837. II. 5. Mennyiben hatnak gazda-
sági egyesületek az egész művelődésére 
és mit várhatni hazánkban a gazdasági 
egyesületektől? 1839. III. 80. Javaslata, 
hazánk részenkénti beutazásáról gazda-
sági tekintetben s egyesületi költségeken); 
az Ismertető a gazdaság és kereskedés-
ben (1838. II. 33—41. szám. Valami a 
pezsgőbor készítéséről, 37—42. A pincze-
beli gazdaságról, 44. sz. A bornak vörös 
és fekete törődése); a M. Gazdában 
(1841. 35. A tokaji borrali kereskedésről 
s annak tisztításáról). — Munkái: 1. 
Topographische Beschreibung von Peter-
wardein und seinen Umgebungen. Ein 
Beytrag zur Landeskunde Syrmiens. 
Pesth, 1820. Egy rézm. — 2. Vollstän-
dige Beschreibung der königl. Freystadt 
Pest in Ungarn. U. ott, 1821. Egy rézm. 
(Ism. Tudom. Gyűjtemény 1822. IV. 64. 
lap). — 3. Vollständige Beschreibung der 
königl. freyen Hauptstadt Ofen in Ungarn. 
Mit 3 Ansichten. Ofen, 1822. — 4. Kép-
zetek a jószágoknak arendálásáról Ma-
gyarországban. Pest, 1824. (Magyar és 
német czímmel és szöveggel. Ism. Hazai 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók. XIt. 

és Külf. Tudósítások 1824. I. 17. sz.) — 
5. Betrachtungen über Ungarns Wein-
bau, oder : auf Erfahrungen gegründete 
Belehrungen zur möglichen Verbesserung 
dieses wichtigen Landwirthschafts-Zwei-
ges. Als theilweise Beantwortung einer 
Preisfrage. U. ott, 1830. (Magyarul ma-
gyarázta Lencsés J. Antal. U. ott, 1831.) 
— 6. Ungarns Weinbau in seinem Um-
fange, oder vollständige Beschreibung 
sämmtlicher berühmten Weingebirge des 
ungarischen Reichs, in statistisch-topo-
graphisch-naturhistorischer Hinsicht. U. 
ott, 1832. — 7. Kritikai vizsgálódások a 
magyarországi szőlőtermesztés gáncsai 
és fogyatkozásai körül; nemkülönben 
gondolatok, mikép emeltethetnék ezen 
Magyarországra nézve oly fontos föld-
művelési ág a tökéletesség magasabb 
fokára, s mikép állíttathatnék vissza a 
magyar bor süllyedező hitele a külföl-
dön. U. ott, 1834. (Magyar és német 
czímmel és szöveggel.) — 8. Der Wein-
bau des österreichischen Kaiserstaates 
in seinem ganzen Umfange, oder voll-
ständige Beschreibung sämmtlicher be-
rühmten Weingebirge der österreichischen 
Monarchie. Pest, 1832-1833. és 1835. 
Három kötet, 20 táblával és 31 rajzzal. 
(I., II. k. Ungarns Weinbau.. . Uj kiadás. 
U. ott, 1835. III. Weingebirge in Oester-
reich, Mähren und Böhmen . . . ) — 9. 
Darstellung der Weinlese in Ungarn und 
reflektirende Rückblicke auf das Ganze 
dieser Beschäftigung. U. ott, 1839. — 
Szerkesztette a Magyarország borter-
mesztését és készítését tárgyazó folyó-
iratnak Budán 1836. és 38-ban 3 füzetét 
(ism. Gazd. Tudósítások 38. I. 77. 1.) és 
a Zeitschrift für Weinbau und Wein-
bereitung für Ungarn und Siebenbürgen 
czímű folyóirat 3 füzetét szintén Budán 
1836—38-ban. 

Oesterr. National Encyclopädie. W i e n , 1835. 
I V . 507. 1. — Figyelmező 1839. 365. 1. ( N e k r . ) 
— Gazdasági Tudósítások 1839. I I . 115. l a p . — 
Himök 1839. 40. s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Galgóczy Károly, M. g a z d a s á g i e g y e s ü l e t 
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Emlékkönyve. Budapest, 1879. I. 138. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 

927. 1. 

Schandl Sándor, mérnök Budapesten. 
— Munkája: Általános árúisme. Keres-
kedelmi és reáltanodák, valamint keres-
kedők és iparosok számára. Pest, 1863. 
(Röser Miklóssal együtt). 

Petrik Könyvészete. 

Schankebank János, orvosdoktor, szül. 
1708. szept. 15. Beszterczén (Erdély); 
1729. júl. a hallei egyetemre iratkozott 
be, hol 1733. április 27. nyert orvos-
doktori oklevelet; azután Besztercze 
város tisztiorvosa lett, 1745-ben egy-
szersmind tanácsos. Meghalt 1783. nov. 
27-én. — Munkája: Dissertatio inaugu-
ralis medica Generalia Monita circa 
Prognosim rite instituendam tradens. 
Praeside Joanne Junkero. Halae Salicae, 
1733. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 163. 1. — Trausch, Schriftsteller-Lexikon 
III. 160. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Schankebank (Vledényi) Károly lo-
vag, hírlapíró; 1894 derekán az aradi 
Alföld szerkesztését vette á t ; később az 
Alkotmány segédszerkesztője lett Buda-
pesten, hol 1906. febr. 18. meghalt 48 éves 
korában. 

Alföld monographiája. Arad, 1896. 5. 1. — 
Alkotmány 1906. 50. SZ. 

Schanneni?r«ó', műépítész, Sch. János 
épületfa-gyáros és kereskedő (ki a sza-
badságharczot Bem táborában végig 
harczolta) és Klug Borbála fia, született. 
1853. okt. 27. Perjámoson (Torontálm.); 
az alreáliskolát Szegeden, a főreált Budán, 
a műegyetemet 1873-ban Zürichben vé-
gezte és műépítészeti oklevelet nyert. A 
bécsi világkiállítás tanulmányozása után 
Ybl Miklós budapesti műépítész irodájába 
lépett, a ki őt a lipótvárosi Szent István-
templom új terveinek, később pedig a 
várkert alatti bazár-építkezések első ter-
vezésének kidolgozásával bizta meg. Ybl 
irodájában négy évig maradt, ünkéntesi 

évét Budán a II. genie-ezrednél szolgálta 
le. A bosznia-herczegovinai hadjáratban 
mint tartalékos genie-hadnagy szolgált 
és még befejezése előtt főhadnagy lett. 
Visszatérve, előbb Kallina Mór buda-
pesti építész, később Hauszmann Alajos 
műegyetemi tanár, műépítész irodájába 
lépett, hol nyolcz évig önállóan dolgo-
zott. Végre saját irodát nyitott a fővá-
rosban és Budapest ujjáalkotásán első 
sorban vett részt és e téren jelenleg is 
közreműködik (fiával Sch. Artúrral együtt, 
a ki műépítészi oklevelét a budapesti 
műegyetemen nyerte el). 1879 óta külön-
böző földmérő, gyorsmérő, tárlati és 
rajzoló-eszközöket, gőz-, víz-, benzin- és 
egyéb gépeket és tárgyakat talált fel, 
szerkesztett és több szabadalomnak a 
tulajdonosa. — A költészettel még fő-
reáliskolai tanuló korában kezdett foglal-
kozni, hol mint önképzőegyleti elnök 
szerepelt Hofer Károly tanár elnöklete 
alatt ; ekkor Schiller Wallenstein cz. 
drámája 5. felvonásának jambusban tör-
tént fordításáért az első díjjal tüntették 
ki. Később is, sőt jelenleg is szabad idejé-
ben foglalkozik a magyar és német köl-
tészettel. Czikke a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyében (1877. Az ábrázoló 
mértan alkalmazásának egy esetéről az 
építészetben). — Munkái (költemények): 
1. Weisheit, Stärke, Schönheit. (Zur 
Gelegenheit einer Fahnenweihe.) Bpest, 
(1900). — 2. Fest-Hymnus, ü. ott, (1901). 

— 3. Trauer-Klänge. U. ott, (1902). — 
4. Kaiser-Leu. Eine Fabel. U. ott, (1903). 
— 5. Mult, jelen és jövő. U. ott, (1907). 
— Az 1—3. sz. költemények egyleveles 
nyomtatványok. — Több magyar és né-
met költeménye kéziratban van. 

Önéletrajzi adatok és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Scharbert Herman, ág. ev. lelkész 
Limbachban (Pozsonym.). — Munkája: 
Predigt über Jesaias 49, v. 13—17. ge-
halten bei dem Gottesdienste der Hülfs-
anstalt des evang. Pressburger Komitats-
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Seniorates A. C. am 2. Sept. 1896. in 
Mischdorf. Pressburg. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schárbert Vilmos, bölcseleti doktor, 
a bécsi Theresianumban magyar korre-
petitor, előbbeninek fia, szül. 1882-ben 
Limbachban (Pozsonym.); a gymnasium 
I—IV. osztályát atyja vezetése alatt, az 
V—VIII. a pozsonyi ág. ev. főgymna-
siumban, egyetemi tanulmányait Buda-
pesten végezte, mialatt a báró Eötvös 
József-kollégium tagja volt. — Munkája: 
Az 'AO-rjvaKJuv TCoXiTEÍa hitelessége. Böl-
csészetdoktori értekezés. Bpest, 1904. 

A budapesti egyetem bölcseleti karának 
jegyzökönyvéből és a m . n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 

Scharf András. L. Scharsius. 
Scharfiius János. — Munkája : Dispu-

tatio Apologetica, opposita Disputationi 
de Persona, Adami Goslavi A Bebelno, 
nobilis Poloni Photiniani. Wittebergae, 
1662. 

Siabó- Hellebrandt, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 673. 1. (Cornides, Catalogus 240. 1. 
után.) 

Scharnbek Nep. János, róm. kath. 
lelkész és főgymnasiumi tanár, született 
1828. márcz. 10. Növendékpapnak föl-
vétetvén, az 1844—45. évet a pozsonyi 
Emericanumban töltötte, 1845-től a theo-
logiát Pesten végezte. Fölszenteltetett 
1852. júl. 23. Főgymnasiumi tanár volt 
Nagyszombatban, 1869. októbertől köz-
ponti papnevelőintézeti aligazgató Pesten, 
hol 1870. ápr. 10. meghalt. — Kisebb 
dolgozatai közül említendők: a Kath. 
Néplapban (1851. költ.), a pesti növen-
dékpapság Munkálataiban (1852. Levél 
egy protestáns ministerhez, A világ 
csalódásai, A papság feladata a XIX. 
században, Biró Márton veszprémi püs-
pök életrajza). — Munkái: 1. Alagya 
Kopácsy hgprimás halálára. (1847. szept. 
17.) — 2. Bogoris bolgár király, vagy a 
kereszténység diadala a pogányság fölött. 
Tört. dráma 3 felv. (Bohrbacher és Jann 

F. nyomán.) A középtanodai ifjúság üd-
vös élvezetéül szini előadásra alkalmazta. 
Nagyszombat, 1862, — 3. A nólaiak 
Karthagóban. Tört. dráma 3 felv. (A 
Brev. Bom. és Jann F. nyomán.) A 
középtanodai ifjak számára szini elő-
adásra alkalmazta. U. ott, 1863. — 4. 
A jó gyermek, vígj. egy felv. serdültebb 
tanulók számára. Kiadta Szauter Antal. 
Bécs, 1863. — 5. Az elégedetlen favágó. 
Víg életkép két szakaszban. U. ott, 1864. 
— 6. A nagy vértanú. Tört. dráma 3 
szakaszban. A Bollandisták és Jann F. 
nyomán, a középtanodai ifjúság számára. 
Nagyszombat, 1864. — 7. Jákob fiai. 
Dalmű 2 szakaszban. Zenéjét írta Kapp 
Sándor. U. ott, 1867. — 8. Egyházi be-
széd, melyet Végh Sándor veszprém-
egyházmegyei áldozár első szent miséje 
alkalmával Pünkösd utáni 12-ik vasár-
nap, 1869. Kisasszony-hava 8. a vesz-
prémi székesegyházban mondott. Pest, 
1869. — Kéziratban: Venczelin vagy a 
hit győzelme, szomj. 5 felv. szent István 
magyar király korából. Előadták a con-
vict-szinházban 1879. febr. 23. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Zelliger Alajos, E g y -
házi írók Csarnoka. Nagyszombat , 1898. 
464. 1. és gyászjelentés. 

Scharscher Dániel. — Munkája: Ke-
rékpáron keletre. Torda, 1895. (Torda... 
Bukarest, Konstantinápoly . . . S k u t a r i . . . 
Braila, Torda. Borbély Györgygyei együtt. 
Különnyomat az Aranyosvidékből.) 

A m n. múzeum könyvtár példányáról. 

Scharsius András, ág. evang. super-
in tended , szül. Alsó-Baj ómban és Med-
gyesen (Nagy-Kiiküllőm.) nevelkedett; 
felsőbb kiképeztetését 1683 körül a wit-
tenbergi egyetemen nyerte, hol 1685-ben 
vitatkozott. Hazájába visszatérve, a med-
gyesi iskola igazgatásával bízták meg és 
hét évi rektorsága alatt oly fényre emelte 
az intézetet, a milyen még később sem 
volt. 1694. júl. 26. a muzsnai (Nagy-
Küküllőm.) egyház választotta lelkészé-
nek ; itt 1708-ig élt és egyszersmind az 
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egyetemes lelkészi gyülekezet syndikusa 
is volt. Ugyanazon év febr. 2. berethalmi 
lelkésznek és az ág. ev. egyház super-
intendensének választatott. 1710-ben a 
templomi szószéken szélütés érte s azon 
év febr. 2-án meghalt. — Munkái: 1. 
Tpiaâo-fvtuaiav Primorum N. T. Fidelium. 
Ante Publicum Christi praeconium. Ex 
Cantici Mariae Consideratione Luc. I. v. 
47—55. Praeside . . . Johanne Deutsch-
mann . . . M.DC.LXXXV. Wittebergae. — 
2. Neuer und alter Almanach auf das 
Jahr 1689, auf Siebenbürgen gestellet 
von Andreas Scharsius, Mediens. Philo-
Mathemat. et p. t. Scholae patriae Re-
tor. (Brassó.) — 3. Disputaiionis Theo-
logico-Logicae Solennioris Musis Medien-
sibus In Exordio anni paulo post 
nobis inuturi, qui Epochae Bedianae 
M. DC. XC. numerabitur. Praeside . . . 
Respondente vero Thoma Scharsio, dicto 
loco Logicae & Oratoriae Studioso. Stre-
nae nomine dicandae. Theses de Mysterio 
S. S. Trinitatis, termino item homonymo, 
& per se apto incomplexo consentaneo, 
tam synonymico quam paronymico. 
Stephanopoli. (Brassó.) — 4. Positiones 
Theologico-dialecticae, de essentia Dei 
absolute considerata, et hanc conse-
quentibus attributis; classibus item praedi-
camentalibus, disputatione solenniori in 
Gymnasio Mediensi, Praeside... Respon-
dente Valentino Filkenio . . . 1690. 
Coronae. — 5. Disputationis Theologico-
Dialecticae, A Gymnasio Mediensi, Honori 
Novi sui Inspectoris, primum se invisuri, 
Stephani Gundhardi Ecclesiae hactenus 
Zabesiensis Antistitis vigilantissimi, Capi-
tuliq. Antesylvani Decani de Republ. Ecc-
lesiastica jam olim predare meriţi . . . 
dicatae Theses De Attributis Dei Opera-
tivis, Termino item Incomplexo Dissen-
taneo, atq. Complexo. Qua Praeside . . . 
*curr. XCI. ventilabantur. Respondente 
vero Daniele Schullero. U. ott. — 6. 
Disputatione Theologico-Dialectica So-
lenniori Circa Opera Divina in genere & 

creationem ac Providentiam in specie. 
Itemque: Enuntiationem ut sic, ejus 
partes, & harum proprietates. In Gym-
nasio Mediense Praeside... Respondente 
Simon Drauth . . . Ad diem 12. Octobr. 
labentis M.DC.XCI1I. anni, in Auditorio 
sequentes defendet Theses. U. ott. — 
Üdvözlő- és gyászverseket í r t : Synchar-
mata . . . Wittenbergae, 1683., Fabricius, 
Johannes, Die glücklich vollbrachte 
R e i s e . . . U. ott, 1686. Karancsi, Nico-
laus, Disputatio Theologica . . . U. ott, 
1686. és Vietoris, Michael, Mysterium 
Myster iorum. . . U. ott, 1686. cz. mun-
kákba. — Kézirati munkái: Privilegium 
et Acta Publica Ecclesiastica, két kötet; 
Ordinata Digestio Status Saxo-Ecclesia-
stici in Transsylvania, inde a tempore 
reformationis usque ad hodiernum diem 
continuata, cum appendice Censuum 
cathedraticorum, testamentorum, inven-
tariorum, aliorumque ejusmodi Capitu-
larum Fratribus incumbantium, vei perci-
piendorum . . . Adornata A. 1706. (Ki-
vonata : Benkő, Milkovia I. 274. és 
következő lapokon), Compendium Ac-
torum synodalium inde a reformatio-
nis tempore a Pastoribus Saxonicis Au-
gustanae Confessionis invariatae in 
Transsylvania addictis consignatorum 
adornatum ; Relatio de quorundam Pas-
torum Saxon. Cripto-Calvinismo; Privi-
legiorum Congeries in gratiam et bene-
volam animi contestationem erga Perill. 
. . . D. Johannem Hosmanum a Rothen-
fels Sacr. C. R. M. Consiliar... adornata... 
(30 darab szabadalmi levél, többnyire az 
erdélyi szász clerus részére); Compen-
dium Privilegiorum ecclesiasticorum (ki-
vonat Filstich, História Ecclesiastica 
Transsilv.-ből, átvéve Benkő, Milkovia II. 
344—349. 1.). 

Benkő, T r a n s s i l v a n i a II. 521 , 624. 1. — 
tíiebenb. Quartalschrift, I I . 1791. 27. l a p . — 
Trausch, S c h r i t t s t e l l e r - L e x i k o n III. 160. 1. — 
Szab ó-Helle brant, R é g i M . K ö n y v t á r I I . 451. , 
456., 470., III. 2. rész 294. 1. 
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Scharsius Tamás, ág. ev. gymnasiumi 
igazgató, előbbinek testvéröcscse; Alsó-
Bajomban (Kis-Küküllőm.) született, de 
Medgyesen nevelkedett. Sch. 1690-ben 
hagyta el a medgyesi gymnasiumot és 
négy évig a wittenbergi egyetemen theo-
logiát és bölcseletet tanult ; ezen két 
tudományszakból egy ideig több iskola-
növendéknek Nürnbergben magánleczké-
ket adott ; e mellett Nürnberg közelében 
részt vett a zsidók szabadvallás gyakor-
lásában, hogy a zsidó nyelvet elsajátítsa. 
1695-ben visszatért hazájába, hol július 
29-én a medgyesi gymnasium igazgatói 
hivatalát elfoglalta; 1708-ban bátyját 
követte a lelkészi hivatalban Muzsnán, 
hol meghalt. — Munkái: 1. Memora-
bilia aliquot Transsilvaniae. Praes. M. 
Joh. Francisci d. 16. Apr. 1690. Witte-
bergae. — 2. Ex philosophia Divina. De 
Adessentia Dei Extramundana. Praes. 
Ilermanno Petraeo d. 23. Apr. 1692. U. 
ott. — 3. De proprietatibus festi vic-
toriaeque paschalis paradisiacis. Praes. 
Joh. Deutschmann d. 27. April 1693. 
U. ott. — 4. Quod diligentibus Deum et 
sapientiae studiosis faustum ac salutare 
esse cupit! Excotfpacpcav totius Philoso-
phiae praeliminarem, in gratiam et usum 
discentium suorum breviter conscriptam, 
occasione examinis publici, in celebri 
Gymnasio Regiae Civitatis Mediensium, 
disputandam sistit . . . respondente Sam. 
Conradi, Metaph. et Theol. Cultore. A. 
1696. dieb. Dec. Coronae. 

Benkő, T r a n s s i l v a n i a I I . 528. 1. — Trausch-
Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 163., IV 
374. 1. — Budapesti Szemle V I . 1859. 29. 1. — 
Siabó-llellebrant, II . 496., III. 2. rész 385., 
422., 449. 1. 
Schaser János György, ág. ev. lelkész, 

szül. 1792. aug. 21. Nagyszebenben pol-
gári szülőktől; a gymnasiumot szülő-
városában látogatta; 1814. elejétől 1815 
végéig pedig a tübingai egyetemen ta-
nult. Hazájába visszatérve, gymnasiumi 
tanár volt Nagyszebenben, hol az idősb 
Bruckenthal József báró házánál magán-

tanítói állást foglalt el és felhasználta a 
báró gazdag könyvtárát és levéltárát; 
ez által nagyban gyarapodott a szász 
nemzeti s egyháztörténelmi ismerete. 
Ezen búvárkodását nagyszebeni lelkész 
korában is folytatta s nagymennyiségű 
jegyzeteket és másolatokat készített. Mi-
után egyházi szónoklataival jó hírnévre 
tett szert, 1835. febr. 6. Dolmány hit-
községe választotta lelkészének, a hol 
1859-ig szolgált, egyszersmind a nagy-
szebeni káptalan dékáni hivatalát is vi-
selte 1856. jún. 25-től 1858 végéig ; mely 
tisztségéről mellbaja miatt leköszönt és 
1859. decz. lelkészi állásától is megvált ; 
véglegesen Nagyszebenbe vonult vissza, 
hol 1860. márcz. 13 meghalt. — Mun-
kái : 1. De jure Flandrensi Saxonum 
Transsylvanorum Dissertatio. Cibinii, 
1822. — 2. Denkwürdigkeiten aus dem 
Leben des Albert Huet, Hermannstädter 
Königsrichters. Ein Beitrag zur Geschichte 
seiner Zeit. U. ott. (Transsilvania II. 
97—165. 1.) — 3. Das Wiederaufleben 
der evang.-lutherischen Kirche zu Klau-
senburg. Ein Beitrag zur siebenbürg.-
sächsischen Kirchengeschichte. U. ott. 
(Archiv des Vereins für siebenb. Landes-
kunde. II. 53—77. 1.) — 4. Geschichte 
des Hermannstädter Capitels. U. ott, 
1848. — 5. Denkwürdigkeiten aus dem 
Leben des Freyherrn Samuel v. Brucken-
thal, Gubernators von Siebenbürgen. Aus 
archivarischen Quellen gesammelt. U. 
ott, 1848. — Kéziratai: Versuch zu 
einem kirchlichen Staatsrecht der Sieben-
bürger evang. Sachsen A. B. (ívrét 39 
oldal, 1852. febr. 1. a fő-consistorium-
hoz benyújtva); oklevél-másolatai 1189— 
1830-ig 1100 drb, melyeket a nagyszebeni 
Bruckenthal-Museumnak ajándékozott. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 
164., IV. 374. 1. — Zimmermann, Franz , Hand-, 
schriftliche Urkunden-Sammlungen. Her-
mannstadt, 1884. 26. 1. 

Schäsler Keresztéig, brassói szárma-
zású, a wittenbergi egyetem hallgatója 
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volt 1688-ban. — Üdvözlő verse van a 
Teutsch, Paulus, Dissertationem Theolo-
gicam . . . Wittebergae, 1688. cz. mun-
kában. 

Szabó'Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 344. 1. 

Schatter Gyula, magán-tanító Felső-
magyarországon. — Munkája: Encyclo-
pädie unentbehrlicher Kenntnisse für 
Töchter aller Stände. Kurzgefasste Welt-
geschichte, Geographie, Mythologie, Na-
turgeschichte, Naturlehre, Rechnenkunst 
und deutsche Grammatik, nebst einer 
gründlichen Anleitung Briefe zu schrei-
ben und andere vorkommende schrift-
liche Aufsätze abzufassen, sammt Mustern 
von Briefen und andern Aufsätzen. 
Kaschau, 1837. Két kötet, (2. tetemesen 
bőv. és jav. kiadás 28 fametszettel és 
27 szines képpel. Pest, 1844., 3. kiadás. 
U. ott, 1854., 4. kiadás. U. ott, 1860. 
Három térképpel. Magyarul. Kassa, 1837. 
és Nélkülözhetetlen ismeretek könyve, 
leányok számára cz. átdolgozta Toldy 
László. Pest, 1872—74. Négy füzet.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 

Schatzberg János, nemes, az erdélyi 
kormányszéknél tartományi könyvvezető 
volt Nagyszebenben, hol harminczév 
múlva 1792 körül bekövetkezett haláláig 
szolgált. Atyja Tallafusz János György 
csász. kir. kapitány volt a dragonyos-
ezredben és 1759-ben Mária Terézia 
királynőtől Schatzberg előnévvel nemes-
séget nyert. — Munkája: Neues metho-
disches Rechenbuch, oder gründliche 
Anleitung zur Rechenkunst. In welcher 
alle allgemeine Rechnungsarten, nach 
einer meist neuen, und sehr leichten 
Art mit Beyspielen, und vielen noch 
nicht vorgekommenen Behelfen zu finden 
sind. Mit beygefügten Tabellen über das 
grosse 1 mal 1, der Wurftabellen über 
die erbländischen Münzen, und einer 
Tabelle über die Kapitalien und lauf-
fenden Interessen nach dem Jahr, Mona-
ten und Tagen. Hermannstadt, 1785—90. 

Két kötet, 2 táblázattal. (Ebből kivonat 
készült, melyet az erdélyi elemi iskolák-
ban használtak.) — Kéziratban: Tabulae 
Logarithmorum 4rét három kötet 181, 
158 és 157 levél; Selbstlehrende Algebra 
1784. 4rét 248 lap. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 165. 1. 
— Beke Antal, Az Erdély egyházmegyei 
Batthyáni könyvtár kézirati névsora. K.-
Fehérvár, 1871. 482., 526. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schätzel Lajos, ág. ev. lelkész. — 
Munkái: 1. Zur frohen Hochzeitsfeier 
des Herrn Samuel Schätzel... gewidmet 
von dem Bruder 14. Apr. 1839. Oeden-
burg. — 2. Gedächtniss-Mahl bei dem 
frühzeitigen Hintritt des Herrn Leopold 
Peez, Predigers und Professors zu Oeden-
burg, gestiftet für die Mitglieder dieser 
Kirchengemeinde und der sämmtlichen 
Verehrer am 19. April 1840. U. ott. 

Petrik Bibliogr. és Hellebrant A. jegy-
zeteiből. 

Schätzel Mihály, jogi doktor és ügy-
véd Sopronban. — Munkája: Kann das 
sogenannte Weinprivilegium der Stadt 
Oedenburg am Landtage gesetzmässig 
aufgehoben werden ? und ist es nach 
statistisch-politischen Grundsätzen rath-
sam solches aufzuheben ? Oedenburg, 
1807. 

Annalen der Literatur 1808. II. Intelligenz-
blatt 39. sz. — Petrik Bibliogr. 

Schaubach Károly, német színész. — 
Munkája: Theater-Journal; oder voll-
ständige Uibersicht aller vom Anfange 
des dieszjährigen Winterkurses bisher 
hier aufgeführten Stücke. Den Theater-
gönnern in der kön. Freystadt Temeswar 
zum Antritte des J. 1810. Hely n. 

Petrik Bibliogr. 

Schaubauer Máté, orvosdoktor, va-
rasdi (Horvátország) származású. — 
Munkája: Dissertatio inauguralis physi-
ologico-pathologica de pubertate. Viennae, 
1827. 

Szinnyei Könyvészete. 
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Schauer Ágoston, bankhivatalnok, szül. 
1868. jún. 3. Káposztás-Megyeren (Pest-
megye) ; középiskolai tanulmányait és 
az államszámviteltani tanfolyamot Buda-
pesten végezte s ekkor a magyar ipar-
és kereskedelmi banknál nyert alkalma-
zást. Ennek 1903-ban történt felszámolása 
után a Wiener Bank-Verein magyar-
országi fióktelepéhez jutott és jelenleg is 
ott működik mint salda-kontista. — 
Munkái : 1. Gyakorlati folyószámlák 
tana. Útmutató a folyószámlák vezetése, 
számítása és lezárására. Felső kereske-
delmi iskolák és akadémiák részére, va-
lamint magánhasználatra. Bpest, 1905. 
— 2. Bankkönyvvitel U. ott, 1907. — 
3. Kamat-, diszkont- és határszámolás. 
U. ott, 1907. — 4. Arany-, ezüst- és 
érem-számítás. U. ott, 1907. (Utóbbi há-
rom munka sajtó alatt van.) 

M. Könyvészet 1904. és önéletrajzi adatok. 

Schauer Lipót, cs. és kir. százados 
(1902. nov. 1. óta) a 44. gyalog-ezred-
ben Kaposvárt. — Munkája: Leitfaden 
zum Schiesswesen der Infanterie- und 
Cavallerie-Truppen. Arad, 1900. 

Schematismus für das k. u. k. Heer. Wien, 
1899., 1902., 1904. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 

Schaulf János, elemi iskolai rajz-
tanító, nyomda- és műkereskedő-tulajdo-
nos Pozsonyban. — Költeményei, czikkei 
a PressburgerMusen-Almanachban (1801. 
költ.); a Zeitschrift von und für Ungern-
ben (VI. 1804. Beyträge zur Kunst-
geschichte Ungerns, An die edle ungrische 
Nation, Etwas über die ungrische Schrift). 
— Munkái: 1. Theorie der Säulenordnun-
gen, sammt einer ungarischen National-
säulenordnung. Dem Könige und der 
Nation gewidmet, am Tage der Krönung 
in Pressburg 1790. Pressburg. Öt réz-
metszettel. — 2. Die Feyerlichkeiten bey 
der Krönung Sr. Majestät Leopold des 
Zweyten als König von Ungarn zu Press-
burg den 15-ten November 1790. U. ott, 
10 szines és 2 fekete rézmetszettel. — 

3. Allgemeine Begriffe von Künsten und 
Künstlern angewendet auf die bildenden 
Künste zur Beförderung nützlicher Thätig-
keit und Bildung des Nationalgeschmacks. 
U. ott, 1794. — 4. Andachtsübungen zum 
Gebrauche der katholischen Christen 
beym täglichen und besondern Gottes-
dienst. Nach dem bekannten Gebetbuch 
Kern aller Gebether, neu verbessert und 
gedruckt in Pressburg. 1794. Egy rézm. 
— 5. Ein biederes Opfer, der fröhlichen 
Feyer des glücklichen Tages, den 6-ten 
des Brachmonats, in Ehrfurcht geweihet, 
im Jahre 1802 zu Pressburg in Ungarn. 
U. ott, 1802. — 6. Grundbegriffe zur 
schönen Baukunst. Pesth, 1806. 

Oesterr. National-Encyclopädie I V . 511. 1. — 
.. Ballagt Géza, A politikai irodalom Magyar-

országon 1825-ig. Bpest, 1888. 535. lap. — 
Petrik Bibliogr. 

Schebl Ferencz Ernő. — Munkája : 
Divi Ladislai, Ungariae regis, relata de 
se, hostibusque victoria magni, utraque 
fortissimi panegyricus coram antiquiss. 
ac celeberr. universitate Viennensi dictus. 
Dum in metropolitana D. Stephani proto-
martyris basilica inclyta naţio Hungarica 
ejusdem Divi tutelaris sui ritu solenni 
annuam recoleret memoriam deferente 
D. Carolo Emmanuele Scheltenberger. 
Viennae, 1743. Rézmetszettel. 

Petrik Bibliogr. 

Schech Márton (sternheimi), a szász-
sebesi szék kormányzója, született 1724. 
márcz. 25. Segesvárt; a gymnasium be-
végzése» után 1742. jan. 9. a báró lnczédy 
József protonotarius irodájában írnoknak 
esküdött fel ; de már szept. a boroszlói 
akadémiai gymnasiumba ment további 
kiképzése végett, azután pedig Odera-
Frankfurtban tanult két évig az egye-
temen, egy félévig Lipcsében. Visszatérve, 
Wayda Mihály kir. udvari tanácsos há-
zánál Bécsben vállalt házi titkári állást, 
egyszersmind fiának tanítója volt. 1747. 
okt. Nagyszebenben szász comesi titkár 
lett, mely állásában 1749. deczemberig 
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maradt ; ekkor vérhányás kényszerítette 
szülővárosában keresni üdülést. Vissza-
nyerve egészségét, 1750. konzuli titkár, 
1752. a külső tanács tagja, 1756. ápr. 23. 
jegyző s 1765-ben, megtartva Segesvárt 
a tanács-jegyzőséget, jegyző lett. Miután 
19 évig töltötte bejegyzői hivatalát, 1775. 
ápr. 18. királybíró lett. E hivatalt 22 évig 
viselte, midőn 1796. decz. 2. a kormány 
rendelettel a királybiróságot eltörölte. 
Miután Sch. három évet nyugalomban 
töltött, az erdélyi kormányszék a szász-
sebesi szék kormányzójának nevezte ki; 
mely hivatalát 1799-től 1805-ig viselte. 
Több évi szolgálatának elismeréseül 
II. Ferencz király 1804. nov. 16. neki 
és utódainak Sternheim előnévvel nemes-
ségetadományozott. Meghalt 1807. aug. 26. 
Segesvárt. — Czikkei az Ungarisches 
Magazinban (II. 1782. Das Alterthum der 
sächsischen Nation in Siebenbürgen, und 
derselben verschiedene Schicksale); a 
Siebenbürger Quartalschriftben (I. 1790. 
Diplomatische Geschichte der Gerichts-
barkeit der sächsisch-evangelischen Geist-
lichkeit in Siebenbürgen, II. Nachrichten 
von dem siebenbürgischen Fürsten Johan-
nes Kemény, III. Beschreibung einiger 
der vorzüglichsten Gebräuche der säch-
sischen Nation in Siebenbürgen, Die 
Kapelle des heiligen Jodocus); költe-
ménye van a: Néhai grófnő Teleki Mária 
sírhalma. Pest, 1801. cz. gyűjteményes 
munkában. — Kézirati munkái : Histo-
risches Lexikon von Ungarn und Sieben-
bürgen ; Siebenbürgische^Nachrictyen von 
1514 bis 1710. Két füzet; Verzeichniss 
einiger Oberhäupter, welche Siebenbür-
gen seit dem Jahre der Welt 3366 bis 
auf unsere Zeiten beherrscht haben, aus 
verschiedenen Geschichtschreibern mit 
möglichster Genauigkeit zusammengetra-
gen und in chronologische Ordnung 
gebracht; Geschichte von Siebenbürgen, 
1780—84., ívrét 36 füzet 782 félig beírt 
oldal, az erdélyi honismertető társulat 
birtokában. (A Siebenbürger Quartal-

schrift III. és IV. kötetében : Die Sieben-
bürgischen Annalen unter Kaiser Karl 
IV. 1712—1740. cz. czikk, nagyobbrészt 
ezen kéziratból vétetett); Geschichte von 
Schässburg (a segesvári nagy torony-
gömbbe helyeztetett 1776-ban); Disser-
tatio de usurpatione termini Peculii 1769. 
Jun. (mind a kettő a Heidendorf Mihály-
féle kéziratgyűjteményben); Etwas weni-
ges zur Erläuterung der Geschichte des 
in der sächsischen Nation ehehin üblich 
gewesenen sogenannten Census S. Mar-
tini (Filtsch János nagyszebeni lelkész 
Collectanei cz. gyűjteményében). 

Siebenbürgische Provinzialblätter I I I . 1808. 
254. 1. — Annalen der Literatur . W i e n . 1810. 
IV. 529. 1. — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n 
III. 338. 1. 

Schedel Ferencz. L. Toldy. 
Schedius Kristóf\ ág. evang. lelkész, 

modori (Pozsonym.) származású ; lelkész 
volt szülővárosában és 1660-ban Leopold 
császártól nemességet nyert. Midőn 1674-
ben, mint megidézett, a pozsonyi vér-
törvényszék elé ál l t : aláírta azon térít-
vényt, mely a kiköltözésre kötelezte s 
ennek folytán az országból nejével és 
fiával kivándorolt Szászországba, Bo-
roszlóba, majd Lengyelországban Bojanov-
ban telepedett le, hol borral kereskedett. 
1676-ban a téli félévre a jenai egye-
temre is beiratkozott. Midőn hazájába 
visszatért, lelkészi hivatalát nem foglal-
hatta e l ; azért nyugalomba vonultán élt 
Modorban. — Munkája : Ad Dnn. Patro-
nos, Parentem, Praeceptores, Commili-
tones, Valedictoria : Ann. M. DC. LXIX. 
die, Scholae patriae, tenore legum, sacro; 
in Consessu Procerum perorata. Posonii. 
— Klein és utána Haan még egy mun-
káját említik: Geistliche Himmelsleiter cz., 
ezt azonban nem ismerem. 

Klein N a c h r i c h t e n I . 281. , 284. 1. — Haan, 
Jena Hungarica. Gynlae, 1858. 25. lap. — 
Szabó Károly, R é g i in. K ö n y v t á r II , 332. 1. 

Schedius Lajos (János), bölcseleti és 
k jogi doktor, kir. tanácsos, a m.t. Akadémia 
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tiszteleti és igazgatósági tagja, a Kisfaludy-
Társaság alelnöke, egyetemi tanár, előbbi-
nek utóda, szül. 1768. decz. 20. Győrött; 
szülei jó házi neveléséről gondoskodtak ; 
13 éves korától fogva tanult, szülei 1782-
ben a pozsonyi, 1787—88-ban a soproni 
lyceumba adták és bővebben kiművelte 
magát Göttingában (1788—91). Vissza-
térvén 1791. nov. hazájába, 1792. ápr. 
20-án a philologia és aesthetika tanárává 
neveztetett ki a pesti egyetemen (a mi 
akkor protestáns emberre nagy kitünte-
tés volt), hol bölcseleti doktor lett és 
május 19. foglalta el tanszékét. 1793-ban 
a görög nyelvet is kezdte önként taní-
tani, miután pedig 1806-ban e nyelvnek 
rendes tanszéke alapíttatott, azt folyton 
helyettesítette. A gróf Ráday Gedeon 
igazgatása alatt 1790-ben megalakult ma-
gyar szinésztársaságnak dramaturgja volt. 
1796-ban az akkori erdélyi magyar tár-
saság tagjává választotta, ugyanez évben 
és ismételve 1809-ben a pesti egyetem 
bölcseleti karának dékánja, 1835. rector 
volt ; 1802. a göttingai, 1805. a jenai 
tudós társaságok tagja lett. 1806-ban 
I. Ferencz király által arany szelenczé-
vel ajándékoztatott meg tudományos 
érdemei elismeréseül. 1810-ben Bécsbe 
hivatott a hazai selyemtenyésztés ügyé-
ben tanácskozásra s a charchovi orosz 
akadémia tagja, 1816. a jótékony nő-
egylet titkára, 1826. a vakok intézeté-
nek igazgató tagja és 1830-ban királyi 
tanácsos lett. A m. tud. Akadémia mind-
járt első nagygyűlésén (1831. február 15.) 
megválasztotta tiszteleti és két évvel ha-
lála előtt (1845.) igazgató tagjává, hol 
mint szakértőbiráló fejtett ki nagy mun-
kásságot. A Kisfaludy-Társaság 1841. 
márcz. 16. tagjává és 1842. január 22. 
alelnökévé választotta, a társaság 1841. 
és 1843. közülését ő nyitotta meg elnöki 
beszéddel. A pesti evangelikus népiskola 
és gymnasiumnak (melyet az ő buzgói 
kodása mellett állítottak fel) huszonnégy 
évig (1811—1834) volt felügyelője s rész-

letes tantervet dolgozott ki az országnak 
összes evangelikus középiskolái számára. 
A magyar irodalom iránt lelkesedett. 
Alig hogy Göttingából hazatért, szövet-
kezdett barátjával Kármán Józseffel, hogy 
az Urania megalapításával (1794) elő-
készítse egy irodalmi központ megterem-
tését. Kazinczy Ferenczczel évtizedekig 
összeköttetésben és levelezésben maradt. 
És mikor Kisfaludy Károly megalapította 
az Auróra-kört, ennek is tisztelt, tekin-
télyes tagja volt és több megye tábla-
bírája. 1841-ben részt vett a bonni tudó-
sok gyűlésében. 1842. május 21. ülték 
az egyetemen az összes tanári kar és 
sok tanítványa részvételével 50 éves 
jubileumát. Meghalt 1847. nov. 12-én 
Pesten. Toldy Ferencz tartott fölötte 
emlékbeszédet 1848. febr. 28. az Aka-
démiában; 1902. febr. 9. Heinrich Gusz-
táv tartott emlékére beszédet a Gyulai-
serleggel az ünnepi lakomán. — Czikkei 
az Urániában (I. 1794. A vallás szere-
tetreméltó volta); a pozsonyi Musen-
Almanachban (1801. költ.); a Zeitschrift 
von und für Ungernben (I. 1802' Ueber 
den ungar. Historiographen Georg Pray, 
Ueber die älteste Druckschrift in unga-
rischer Sprache, II. Ankündigung eines 
Plans von den beyden königl. Freystädten 
Ofen und Pest, III. 1803. Etwas über den 
Zustand der ungarischen Finanzen im 
Anfange des XVI. Jahrhunderts, Allge-
meine Ansichten der Oberfläche des 
Landes von Ungern, Das älteste Docu-
ment in ungarischer Sprache, IV. Nähere 
Nachrichten über den Geschichtschreiber 
Ludwig Tubero, V. 1804. Die Unrichtig-
keit der Benennung Ober- und Nieder-
Ungern, VI. 1804. Berichtigung der Be-
schreibung der Gisterzienser Abtei Zirz, 
Etwas zur Geschichte der Tronbesteigung 
Wladislaus II.); az Onomasticon . . . 
palatini Josephi Pestini anno 1805. Budae 
czímű munkában (német költemény); a 
Crusius Lexiconában (Bécs, 1804. IV. r. 
1. kötet. A magyarországi posta törté-
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nete); a Vaterländische Blätterben (Wien, 
1811. I. Weitere Aufklärungen über die 
Versuche mit der Anpflanzung der Baum-
wollenstaude in Ungarn, II. Ueber die 
richtige Angabe des Flächeninhalts von 
Ungarn); a Tudományos Gyűjteményben 
(1817. I. A nemzetiségről, II. A Pesta-
lozzismus ellen való észrevételekről); 
a Vaterländischer Almanachban (1821. 
Albrecht Dürer, der Alte, ein Beitrag zu 
seiner Lebensgeschichte); az Österrei-
chisches Archivban (II. 1832. Albrecht 
Dürer. Ein Beitrag zu seiner Lebens-
geschichte); az Aurorában (1822. A szép-
ség tudománya); a Kisfaludy-Társaság 
Évlapjaiban (III. 1841—42. Beszéd, mely-
lyel az V. köz ülést megnyitotta, VI. 
1842—43. Beszéd, mellyel a VI. közülést 
megnyitotta); a Jahrbuch des deutschen 
Elements in Ungarnban (1846. Albrecht 
Dürer. Ein Beitrag zu seiner Lebens-
geschichte). — Munkái: 1. Der dankbare 
Jüngling. Pressburg, 1782. — 2. Ode an 
Stefan Säbel, verdienstvollen Conrector 
der evang. Schulen zu Pressburg an sei-
nem glücklich erlebten Namensfeste im 
Namen seiner Mitschüler gesungen 1783. 
Pressburg. — 3. Dem Herrn Jonathan 
Wietoris, Rector und Prof. am evang. 
Gymnasium zu Oedenburg. Oedenburg, 
1787. •— 4. Commentatio de sacris oper-
tis veterum christianorum, sive de dis-
ciplina, quam vocant, arcani. A venerab. 
ordine theologorum in certamine lite-
rario civium academiae Georgiae Augus-
tae a. 1790. praemio ornata. Göttingae, 
1790. — 5. Allgemeines Verzeichniss der 
inländischen Bücher, welche auf dem 
Pester Josephi-Markt des 1798. Jahres 
entweder ganz neu gedruckt, oder ver-
bessert, oder sonst wieder aufgelegt, er-
schienen sind, auch künftig noch heraus-
kommen sollen. Pest. — 6. Ugyanaz. 
U. ott, 1799. — 7. Ugyanaz. U. ott, 
1800. — 8. Literarischer Anzeiger für 
Ungarn. U. ott, 1798. és 1799. — 9. 
Szabad királyi Pest városának nemes 
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gondolkozású lakosihoz egy némely em-
berszerető polgár. A jég meg-indulásával 
támadott víz-áradásnak alkalmatosságá-
val. 1799. U. ott. (Névtelenül.) — 10. 
Domin. Franc. Jos., Beschreibung der 
besten Art electrischer Lampen und ihres 
Gebrauchs. Aus dem Lateinischen über-
setzt und mit eigenen Anmerkungen ver-
mehrt. U. ott, 1800. Egy tábla rajzzal. 
— 11. Freudenchor zur Feyer der höchst 
glücklichen Vermählung Sr. k. Hoheit 
Joseph Anton Erzherzogs v. Oesterreich-
Ungarn mit Ihrer k. Hoheit Alexandra 
Pawlowna Grossfürstin von Russland 
bey Höchstdero erwünschter Ankunft in 
dem k. städt. Ofner Theater feyerlich 
abgesungen. In Musik gesetzt von Ray-
mann. Ofen, 1800. — 12. Kantate zur 
Feyer der höchst erfreulichen Entbin-
dung Ihrer kais. Hoheit Pawlowna Gross-
fürstin von Russland. . . In Musik gesetzt 
von Johann Spech. Pest, 1801. — 13. 
Danzer, I. C., Systema generale steno-
graphiae Samuelis Taylor . . . ad linguam 
latinam accomodav i t . . . U. ott, 1802. 
(Latin nyelvre fordították Schedius és 
Halitzky András.) — 14. Allgemeines 
Verzeichniss der inländischen Bücher, 
welche seit dem Jahre 1800 bis auf den 
Pesther Josephi Markt des 1802. Jahres 
entweder ganz neu gedruckt, oder ver-
bessert, oder sonst wieder aufgelegt 
erschienen sind. Ugyanott, 1802. — 
15. Vollständiger Unterricht über die 
vortheilhafteste und leichteste Art des 
Seidenbaues für das Königreich Ungarn. 
1. Abth. Von der Maulbeerbaumzucht. U. 
ott, 1802. — 16. Plan zu einer ungrischen 
Gesellschaft für Naturkunde, Oekonomie 
und Medicin. U. ott, (1802. Névtelenül). 

— 17. Zur Säcularfeyer der vor einem 
Jahrhundert von Leopold I. allergnädigst 
ertheilten Bestätigung und Erneuerung 
aller Freyheiten und Rechte der k. Frey-
stadt Pesth, am 23. Oktober 1803. U. ott. 
(Költemény). — 18. A sánta ördög. Elme-
futtató könyv, az olvasást kedvellőknek 
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franczia nyelvből magyarra fordíttatott. 
U. ott, 1803. (Le Sage munkája Sch. által 
fordítva). — 19. Cantate zur frohen 
Feyer des hohen Namensfestes Sr. königl. 
Hoheit Josephs Erzherzogs von Oester-
reich, Palatínus des Königreichs Ungarn 
den 19. März 1804. Nach der Musik von 
Franz Xav. Süssmeyer. U. ott. — 20. 
Patriotische Worte an Ungarns Adel. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von L. 
von Sch. U. ott, 1809. (Kisfaludy Sán-
dor Hazafiúi Szózatának ford.). — 21. 
Die Schule der evang. Gemeinde A. C. 
in Pest. U. ott, 1816. (Névtelenül). — 
22. Ueber die von dem ivolilthätigen 
Frauen• Verein'm Pest gegründete Erwerbs 
Anstalt oder das Versorgungshaus für 
arbeitswillige Arme. U. ott, 1816. — 23. 
Compendiaria graecae grammatices insti-
tutio, in usum seminarii Patavini olim 
edita, nunc novis curis emendata atque 
aucta. Budae, 1818. — 24. Oratio, qua 
viro excell. ac illustr. Josepho de Ürmény, 
VI. id. Jun. 1825. vita pie functo justis 
exequiarum solennibus a regia literarum 
universitate Vngarica rite persolutis, 
parentavit. U. ott, 1825. — 25. Pricipia 
philocaliae, seu doctrinae pulchri, ad 
scientiae formam exigere conatus est. 
Pestini, 1828. (Ism. Hazai és Külföldi 
Tudósítások 1828. II. 6. sz.). — 26. De 
notione atque indole organismi, tamquam 
principii monarchici per universam ná-
turám vivam vigentis,commentati'o. Budae, 
1830. — 27. Charte des Königreichs 
Ungarn, seiner Nebenländer und Sieben-
bürgens. Pest, 1838. — 28. Uebersicht 
der Gebirge, Flüsse, Strassen und vor-
züglichsten Ortszeichen zur Charte des 
Königreichs Ungarns und Siebenbürgens 
gehörig. U. ott, 1838. — 29. Karte des 
Königreichs Ungarn, der Königreiche 
Croatien, Slavonien, Dalmatien, des Gross-
fürstenthums Siebenbürgen, des Küsten-
landes und der Militärgränze. 9 Blätter. 
U. ott, 1833—36. (ßlaschnek Sámuellel 
együtt. 2. durchgehends umgearbeitete, 

auf astronomische Bestimmungen ge-
gründete und dem gegenwärtigen Zustande 
des Landes entsprechende Ausgabe, nebst 
dem Königreich Galizien und dem Gebiet 
von Krakau, sowie den angrenzenden 
Theilen des österreichischen Kaiserstaates 
Maaszstab 1 : 469,472. Gezeichn. von 
Bauchenfels v. Steinberg. 9 Blätter. U. 
ott, 1847—49. (Ezen magyar czímmel is : 
Magyarország, Horvát, Tót, Dalmát és 
Erdélyországok, a tengermellék, katonai 
határőrvidék földképe. Ism. Hasznos 
Mulatságok 1833. I. 6., 7. sz., Társalkodó 
1833. 117. sz.). — Levelei Kazinczy 
Ferenczhez 1806-tól (Kazinczy Ferencz 
Levelezése IV—XVI.). Bévay Miklós is 
barátja volt és vele is levelezett, tanúsítják 
ezt Bévaynak 1796—1802-ben hozzá írt 
40 levele, melyek a m. tudom. Akadémia 
levéltárában vannak; német levele Littrow 
Józsefhez. Pest, 1832. nov. 25. (Irodalom-
tört. Közlemények 1907. 120. 1.). — Arcz-
képe: rézmetszet A. P. Eisentől (Engel, 
Joh. Christ., Geschichte des ungrischen 
Beichs und seiner Nebenländer. Halle, 
1801. III. kötetében); Ensle rajzolta, 
Ehrenreich metszette. 

Hadi Történetek 1791. I V . 182. I. — Magyar 
Hírmondó 1792. I . 763. 1., 1801. II . 678. 1. — 
Alig. Literatur-Zeitung 1804. I I I . 153. — Zeit-
schrift v o n u u d f ü r U n g e r n V I . 1804. 388. 1. 
— Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X L I . 630. 1. — 
— Tudom. Gyűjtemény. 182>). I V . 48. 1. — Status 
Praesens 4 . , 29. 1. — Philosophiai pályamunkák 
I . 1835 135. 1. — Fejér H i s t ó r i a A c a d e m i a e 
161. — Oesterreichische National Eneyclopaedie 
I V . 512. 1. — Jachwitz Christoph, W o r t e d e s 
D a n k e s . . . z u r g l ü c k l i c h e n W i e d e r g e n e s u n g 
S r . H o c h w o h l g e b . H e r r n L . v o n S c h e d i u s . 
P e s t h . 1837. — Kisfaludy-Társaság Évlapjai 
I I I . 9 . , 2 5 . 1 . U j Folyam 6 6 . 1 . ( H e i n r i c h G . 
b e s z é d e ) . — Kis János E m l é k e z é s e i I . 102. 1. 
— 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 . P o z s o n y , 1846. 125. — 1847. Pesti 
Hírlap 984. SZ., Prot. Egyház és Isk. Lap 47. SZ., 
Jelenkor 92. SZ., Nemzeti Újság 591. Sz. — 
i)l. tud. társ. Evkönyve V I I I . 100. 1. ( T o l d y F . 
— M. tud. társ. Névkönyve 1848. 93. 1. — M. 
Akadémiai Értesitö 184S. 54. 1. ( T o l d y F . ) — 
Tavassy Lajos, N e v e l é s i E m l é k l a p o k , P e s t , 
1848. 107. 150. 1. — Társalkodó 1848. 11. Sz. 
( T o l d y F . g y á s z b e s z é d e ) . — Emlékszavak n é h a i 
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idősb Schedius Lajos János halotti tisztele-
t é r e . P e s t , 1848. — Ujabb kori Ismeretek Tára 
V I . 172. 1. — Pauler Tivadar, E g y e t e m r e c -
torai és cancellárjai. Pest, 1856. 20. 1. és a 
Budapesti egyetem története. Bpest, 1880. — 
Kertbeny, K. .«., Silhuetten und Reliquien. 
Prag, 1863. — Toldy Ferencz, M. Költészet 
Története Pest, 1867. 416. 1. és Összes munkái 
V. — * agy Iván, Magyarország Családai X. 
85. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon XXIX. 
149. 1. — Figyelő I—III., V—VI., VIII., IX. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Moenich é s Vut-
kovich, Magyar írók Névtára. Pozsony. 1876. 
347., 407. 1. — Körösy László, Rumy élete. 
Bpest, 1880. 34. 1. — Doleschall E. A., Das 
erste Jahrhundert aus dem Leben einer 
hauptstädtischen Gemeinde. Bpest, 1887. — 
Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
930. — Irodalomtörténeti Közlemények 1896—97. , 
1901. — Vasárnapi Újság 1902. 7. s z . a r c z k . , 

— Budapesti Hirlap 1902. 43. s z . ( H e i n r i c h G . , 
Sch. emlékezete) és gyászjelentés. 

Schedius Lajos, kúriai bíró, pozsonyi 
származású, Sch. Lajos m. kir. helytartó-
tanácsos, bölcseleti és jogi doktornak, ki 
1857. okt. 27. meghalt Pozsonyban 61. 
évében, és Kochmeister Paulinának fia, 
előbbinek unokája volt. Sch. előbb mint 
ügyvéd, később Erdélyben, mint a nagy-
szebeni törvényszék elnöke, majd mint 
a kir. tábla és a kir. kuria birája és 
1886—88-ban az igazságügyi minisz-
térium kodifikáló osztályának behívott 
jogtudósa és több jeles törvényjavaslatot 
kidolgozó tagja működött; nevezetesen 
Szilágyi Dezső minisztersége alatt Sch. 
dolgozta ki a büntető eljárás törvény-
javaslatának 2. fejezetét: az esküdt-
biróságok előtti főtárgyalásról és a nyom-
tatvány útján elkövetett bűncselekmények 
esetében való eljárásról. Az 1893—94. 
bűnvádi perrendtartást szerkesztő bizott-
ság tanácskozásait vezette; kisebb mun-
kái : a Btk. 1892. novelláját és ennek 
indokolását, valamint a büntetőbírói ügy-
viteli szabályokat dolgozta ki. 1886—94-ig 
az igazságügyminiszterium igazgatási 
tennivalóiban is kiváló részt vett. Meg-
halt 1898. szept. 30. Budapesten. — Mun-
ká ja : Törvényjavaslat a bűntettekről és 
vétségekről szóló büntető törvény-könyv 

némely határozatainak módosításáról. 
Előadói tervezet. A magyar királyi igaz-
ságügy-miniszter megbízásából készítette. 
Bpest, 1890. 

Budapesti Hirlap 1898. 273. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1898. 41 . Sz. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 930., II. Pótkötet 1904. 569. 1. — Petrik, 
Magyar Könyvészet 1886—1900. 740. 1. ~ Jog-
tudományi Közlöny 1898. 40 . S z á m . ( B a l o g h 
Jenő). 

Schedt Károly, r. kath. plébános, szül. 
1807. nov. 3. Székesfej érvárt, 1830. nov. 
11. misés pappá szenteltetett fe l ; három 
hónapig volt segédlelkész; azután püs-
pöki papnevelő-intézeti aligazgató és tanár, 
szentszéki ülnök Székesfejérvárt, 1844-től 
pedig plébános Etyeken (Fehérm.), hol 
1873. nov. 16-án meghalt. — Munkája : 
Keresztjáró alkalmi egyházi beszéd az 
áldásról. Hirdette: a Székesfejérvári kül-
városi templomban . . . . pünköst hó 
17-kén 1841. Székes-Fejérvár. 

Schematismus cleri Albaregalensis 1862. 
142. 1., 1874. 122. 1.— Petrik Bibliogr. 

Schédy József, nagy-prépost és válasz-
tott püspök, szül. 1750-ben Szakolczán ; 
1774-től theologiai tanár volt Nyitrán, 
majd divéki és nagy-bossányi plébános, 
1802. nyitrai kanonok, 1824. nagyprépost 
és vál. prisztinai püspök. Meghalt 1829-
ben. — Munkája: Pohrebne Kázany, 
ktere z priležitostú slawnich exequii, a 
nebožto pohrebneho Nástrogu Oswice-
neho Pana, P.Berény Ferencza z Karancs 
Berényu," Slawneho Zámku Bodok a w 
Laszkári Pána Dedicnehneho. Dne 4-teho 
Mesica Rigna Roku bežiho 1785-teho w 
Kaplnce Laszkárszkeg pri pritomnosty 
mnohich wznessenich Panu, Posluchac-
žuw ústne predložil. Pozsony, 1786. 
(Perényi Ferencz gróf temetésén mondott 
tót beszéd). 

Petrik B i b l i o g r . — V. Sión. 1899. 383. 1. 

Schédy Sándor, gyógyszerész és szer-
kesztő, szül. 1831. aug. 19. Borostyánkőn, 
(Vasm.), hoi atyja Sch. István, Battyány 
Kázmér uradalmának tiszttartója volt ; 
Kisbéren (Komáromm.) nevelkedett; tanult 
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a tatai, győri és székesfejérvári gymna-
siumban. 1846. szept. 28. a gyógyszerészi 
pályára lépett; az alaptudományokat 
Kautz Gyula győri gyógyszertárában sajá-
tította el és a gyakornoki vizsga letétele 
után még két évig gyakornokoskodott 
Kautz gyógyszertárában; azután Matta 
László budapesti gyógyszertárában egy 
évet töltött. Egyetemi két évi tanfolyam 
után 1855-ben nyert gyógyszerészi okleve-
let ; két évi segédeskedése után kibérelte 
a promontori gyógyszertárt. 1872-ben 
alakította az országos gyógyszerész-egy-
letet, melynek titkára és jegyzője volt. 
Meghalt 1902. aug. 18. Budapesten. — 
Czikkei a Magyar Sajtóban (1861. 273. sz. 
a Gyógyszerészi Hetilap előrajza); a 
Gyógyszerészi Hetilapban (1864—1865. 
A személyhez kötött gyógyszertárakról, 
1866—67. A testvérhaza t. gyógyszerész-
közönségéhez, Ügyeink, Javaslati tanács-
adásunk, Ügyeink az új aerában, 1868. 
Válasz egy megyei főorvos úrnak, Válasz 
Rupertus úrnak, 1870—71. Ügyeink és 
könyvism., 1872. Az országos gyógy-
szerészegylet alapszabály-tervezete, 1873. 
Visszapillantás az elmúlt évre, A szak-
munkát illető tárgyak a világtárlaton, 
1874. A gyógyszerészek megválasztása 
körül fölmerült újabb botrányos eset stb.) 
— Munkái: 1. A magyar gyógyszeré-
szeire vonatkozó törvények és rendele-
tek gyűjteménye, tekintettel a hazai 
gyógyszerészek reformtörekvéseire. A 
«Magyarországi Gyógyszerész - Egylet» 
megbízásából összeállította és magyará-
zattal, valamint betűrendes tárgymutató-
val ellátta. Bpest, 1887., 1893. (Rohrbach 
Antallal együtt. I. 1857—87., II. 1888— 
1892.) — 2. Kommentár a «Magyar 
Gyógyszerészkönyv» 2. kiadásához. Buda-
pest, 1891. (Csulak Lajossal együtt.) — 
Szerkesztette a Gyógyszerészi Hetilapot 
1862. január 2-tól, 1899-től Új Gyógysze-
részi Rendeletek havi melléklettel, és a 
Gyógyszerészek Naptárát 1865-től Buda-
pesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Schédy Sándor, 
Gyógyszerészi Hetilap Monographiája. B.-
p e s t , 1896. — Gyógyszerészi Hetilap 1902. 34. s z . 
arczk. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1907. 
Bpest, 740. 1. 

Scheer Bernát, casinói titkár Baján. — 
Munkája: A bajai kereskedelmi casino 
monográfiája az ezredéves jubileumi ki-
állítás alkalmára és ezen casino 40 évi 
fennállásának emlékére. Baja, 1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Schefl Gottfried, orvosdoktor, gya-

korló-orvos, szül. 1845. jan. 8. Pesten, 
hol középiskoláit végezte, 1863-tól a bécsi 
egyetemen orvosi tanulmányokat hallga-
tott és 1868-ban orvosdoktorrá avatták ; 
azonnal a bécsi általános kórházban 
másodorvos és assistens lett, hol 1875-ig 
működött, midőn a katonai tiszti orvosi 
szolgálatba lépett. Jelenleg szolgálaton 
kívüli gyakorlóorvos Bécsben. — Sok 
orvosi czikke jelent meg a bécsi és más 
külföldi szaklapokban. — Munkái: 1. 
Lehrbuch der Krankheiten des Rachens, 
der Nase und ihrer Nebenhöhlen, ihre 
Untersuchungen und Behandlungsmetho-
den. Berlin, 1886. — 2. Ueber das Empyen 
der Kieferhöhle und seinen dentalen Ur-
sprung. Wien, 1891. — 3. Der Weg des 
Luftstromes durch die Nase. U. ott, 
1896. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. 
W i e n , 1893. I I . 408. 1. — Pallas Nagy Lexikon 
XIV. 931. 1. 

Scheff Gyula, orvos- és sebészdoktor, 
előbbinek testvéröcscse, szül. 1846. nov. 
16-án Verseczen. Gymnasiumi tanulmá-
nyait Temesvárt, Szegeden és Pesten 
végezte ; az orvosi tudományokat a bécsi 
egyetemen hallgatta, hol 1872-ben orvos-
és sebészdoktorrá avatták. 1880-ban a 
bécsi egyetemen a fogászat magántanára 
lett. Bejárta a külföldi szakiskolákat is. 
Igazgatója a bécsi egyetem fogászati 
ambulatoriumainak; levelező tagja a 
svéd- és norvégországi fogorvosok egye-
sületének és tiszteleti tagja a bécsi német 
fogorvosok egyletének. — Számos czikket 
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közölt a Pester medicín.-chirurg. Pressen 
kívül a bécsi és más külföldi orvosi 
lapokban. — Munkái: 1. Lerhbuch der 
Zahnheilkunde für praktische Aerzte'und 
Studirende. Wien, 1884. (2. kiadás.) — 
2. Die Replantation der Zähne. Eine 
historische und experimentelle Studie. 
U. ott, 1890. — 3. Handbuch der Zahn-
heilkunde. U. ott, 1891—93. Négy kötet. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien |II. 
409. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 932. 1. 

Scheîf László, jogi doktor, ügyvéd és 
rendőrkapitány, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1848. febr. 12. Temesvárt, hol a 
gymnasiumban tanult, azután Szegeden 
folytatta középiskolai tanulását és Pesten 
végezte. Ugyanitt az egyetemen a jogi 
pályára lépett és 1874. a jogi doktori, 
1875. az ügyvédi oklevelet megszerezte 
s Budapesten ügyvédi irodát nyitott. 
Azonban alig kezdte meg működését, 
Boszniába kellett mennie ; itt részt vett 
Dolnje Tuzla megszállásában és több üt-
közetben mint tartalékos hadnagy és 
később mint főhadnagy. A hadjárat után 
a közigazgatási pályára lépett és jelenleg 
a bpesti államrendőrségnél mint rendőr-
kapitány működik. 1896-ban nőül vette 
Wolf Ella festőnőt, Wolf Gerzsön törté-
netíró leányát (szül. Bécsben 1867. jún. 
16-án). A rendészet terén kiváló szak-
író. A Pallas Nagy Lexikonába a rendé-
szet körébe vágó czikkeket írta. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 932. 1. 

Scheffer Sándor, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1858. márcz. 15. Zombán (Tolnám.), 
hol atyja kereskedő és földbirtokos 
volt. Nevelők tanították, ezek közül egyik 
Keszler József, az író volt, és a gymna-
sium négy alsó osztályát mint magán-
tanuló végezte s ez alatt megtanulta a 
franczia és angol nyelvet; az V. és VI. 
osztályt Pécsett, a VII. és VIII.-at Buda-
pesten az állami kath. főgymnasiumban, 
az I. évi jogot Bécsben, a többit Buda-
pesten végezte. Szünidejét utazással töl-
tötte ; bejárta nyugoti Európát és Sváj-
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czot, legtöbbet Olaszországban tartóz-
kodott, hol az olasz nyelvet is elsajátí-
totta. A joggyakorlatot a fővárosban és 
Szabadkán folytatta. 1882-ben ügyvédi 
oklevelet nyer t ; még azon évben Duna-
földvárt ügyvédi irodát nyitott, ezt 1904-
ben Budapestre helyezte át. A zene terén 
is működött, a melyen mint zeneszerző 
és kitűnő zongorázó tett bel- és külföl-
dön nyilvános fellépéseivel hírnévre szert. 
Magyar népdalait Rátkay László nép-
színműveiben énekelte Blaháné. Zene-
szerzeményei : a «Távúszás» keringő stb. 
megjelentek Rózsavölgyinél Budapesten. 
— Zenekritikáin kívül, melyek a Szabad-
kai Közlönyben jelentek meg, czikke az 
Ország-Világban (1900. Dalmáczia part-
jain). 

Ország-Világ 1900. 12. sz. arczk. és önélet-
rajzi adatok. 

Schefler Vilmos, jogi doktor, akadé-
miai jogtanár, somorjai (Pozsonym.) 
származású, hol atyja Sch. Theophil 
városi főjegyző, anyja Kehrn Katalin 
volt. Pozsonyban tanult, hol az 1860—61. 
tanév második felében helyettes, 1861. 
decz. 7-től rendkívüli, 1870. jan. 30-tól 
rendes tanár volt. Jelenleg alügyész Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Bánya jog, a 
pozsonyi joghallgatók számára. Pozsony, 
1865. 4rét 83 lap. (Kőnyomat.) — 2. 
Büntető jog és büntető eljárás. U. ott, 
1865. 4réí 153 lap. (Kőnyomat.) — 3. 
Jogbölcselet. U. ott, 1875. (Kőnyomat.) 

Ortvay Tivadar, Száz év egy hazai főiskola 
történetéből. Bpest, 1884. 142. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Scheftsik István, okleveles gyógysze-
rész és fürdőtulajdonos Szolnokon. — 
Munkája : A szolnoki Szent István fürdő-
ház ismertetése. Pest, 1869. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schehovics Lajos, orvosdoktor, kassai 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-practica de cancro uteri. 
Vindobonae, 1841.« 

Szinnyei Könyvészete. 

SchefT—Schehovics 
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Scheiber Endre. — Munkái: 1. A 
kereskedelmi oktatás reformja. Budapest, 
1904. — 2. Az új gabonavámok ana-
lyzise. U. ott, 1904. — 3. Magyar köz-
gazdasági politika. Közös vámterület. 
Önálló vámterület. Magyar vámterület. 
U. ott, 1905. 

ill. Könyvészet 1904., 1905. 

Scheiber Márton, izraelita tanító. — 
Munkája : Bibliai történet, izraelita nép-
iskolák számára. Losoncz, 1887. 

* 
Petrik, Magyar K ö n y v é s z e t . 1886—1900. 

Bpest , 1907. 740. 1. 

Scheiber Sámuel H., orvosdoktor, fő-
városi idegorvos, volt bukaresti egyetemi 
tanár, szül. 1834-ben. Az orvosi tudo-
mányokat Bécsben tanulta, hol 1859-ben 
orvosdoktori oklevelet nyert és egyik 
nagy kórházban mint alorvos működött. 
Két év múlva Bécsből 1862-ben Jassyba, 
onnét 1864-ben Bukarestbe (Románia) 
hívták meg, hol később az orvosi egye-
tem tanára lett. A modern orvosi tudo-
mányok egyik alapvetője volt Romániá-
ban. 1873-ban komoly mocsárláz miatt 
kénytelen volt Romániát elhagyni és csak 
1875-ben kezdte meg újra praxisát Szé-
kesfejérvárt, honnét 1882-ben Budapestre 
jött és itt leginkább a neuropathologia 
és elektrotherapia terén működött. Meg-
halt 1906. május 6. Budapesten 72 éves 
korában. — Czikkei a Gyógyászatban 
(1861. Az ember és a melegvérű állatok 
légzése); az Orvosi Hetilapban (1861. A 
térdkalács előtti nyákerszények boncz-
tanáról és a térdkalács-vízdagról, 1862. 
A Függér Botalli-féle vezetékének meg-
felelő betömiilési eset, 1865. Az agybuja-
kór három esete, 1873. A pellagráról, 
1874. Romániában észlelt lepraesetekről); 
a Pester Med.-Chirurg. Presseben (1874. 
Die Pellagra); a Természettudományi 
Közlönyben (1879. Az orvosi tudomány 
haladása és népszerűsítésének szüksége, 
1881. Magyarország lakóinak középter-
metéről, 1890. Az agoraphobiáról, 1894. 
Az emlékező tehetségről, 1899. Az elek-

tromos fürdőkről, 1900. A musculus 
sternocleidomastoideus anatómiájához). 
— Munkái: 1. A kettős torzszülés boncz-
tana. Pest, 1870. Négy kőnyom, ábr. 
(Értekezések a term.-tud. köréből. II. 7. 
sz. Németül és ruménül is.) — 2. Észre-
vételek Lenhossék tanár úr «A koponya-
isme» cz. könyvére. Bpest, 1876. (Külön 
nyomat az Orvosi Hetilapból.) — 3. A 
villamos áram hatásáról és az elektro-
therapiával elérhető eredményekről. B.-
pest, 1897. (Klinikai Füzetek VII. 3.) — 
4. A tabes—syphilis-kérdés és Virchow 
állásfoglalása. U. ott, 1898. (Különny. a 
Gyógyászatból; németül a Pester Mediz.-
chirurg. Presseben.) — 5. A pellagra. 
U. ott, 1898. — 6. Az emlékező tehetség 
rendellenességeiről. U. ott, 1898. (Külön-
nyomat a Gyógyászatból.) — 7. A sple-
niusgörcs által okozott torticollis egy 
esete. U. ott, 1898. (Különny. a Gyógyá-
szatból.) — 8. A pellagra-betegség. U. o., 
1899. (Különny. a Természettudományi 
Közlönyből.) — 9. A circularis elmezavar 
esete naponta alternáló typussal. U. ott, 
1900. (Különny. a Gyógyászatból.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, A z 
egészségügyi s zemélyze t Magyarországban. 
B p e s t , 1876. 118. 1. — Budapesti Hirlap 1906. 
125. SZ. — Pesti Hirlap 1906. 125. SZ. — Petrik, 
M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. Bpest , 1907. 740. 1. 

Scheich László, m. kir. honvédszáza-
dos, szül. 1854. jan. 21. Krassó-Szörény-
megyében; az algymnasium végeztével^ 
magánúton gépszerkesztő, illetve gépépí-
tészszé képezte ki magát. 1875. és 1878-
ban a budapesti műegyetemen vizsgázott, 
miközben 1876-ban besoroztatott a 16. 
honvédzászlóaljhoz. 1878-ban a Ludovika 
Akadémia tisztképző-tanfolyamának vé-
geztével mint hadapród a szabadságolt 
állományba lépett. 1879-ben szab. áll. 
hadnagygyá neveztetett ki. 1886-ban tény-
leges szolgálatba bevonult a fegyverzeti 
bizottsághoz, 1887—88. a csász. és kir. 
tüzér tűzszerészeti tanfolyamot hallgatta 
a bécsi Arsenalban s a bécs-újhelyi 



351 Scheidenberg—Schein 352 

laboratóriumban. 1888-ban tart. főhad-
nagygyá léptetett elő. 1889—91-ig mint 
ideiglenes elnök a honv. főszerbizottsá-
got vezette Pozsonyban. 1891. és 1892-
ben a budapesti fegyver- és gépgyár-
részvénytársaság műszaki igazgatója volt, 
hol a fegyver- és tölténygyártás terén 
kiváló érdemeket szerzett, 1892-től mint 
a központi fegyvertár IV. (lőszer) osztály-
vezetője a csepeli lőszergyárban műkö-
dik, hol 1893-ban tartalékos századossá 
neveztetett ki, majd 1894-ben a honvéd 
h. alk. állományába lépett át és azon év 
nov. 1. óta I. oszt. százados és a hon-
véd központi fegyvertárnál alkalmazta-
tott. — Czikkei a Ludovika Akadémia 
Közlönyében (1888. Az 1888. évi mintájú 
hadipuskák és ennek előnyei, A lőpor-
nak gyártása, egy táblával, 1890. Idegen 
ismétlő-puskák szemben a mienkkel.) 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899 688. 1. — 
M. kir. Honvéd-Évkönyv 1904. 280. 1. 

Scheidenberg Antal, gyógyszerész-
növendék, nagybányai származású. — 
Munkája : Gyógyszeres értekezések a jege-
sített fojtósavas ezüstagról. (Nitras argen-
tici crystallisatus) és a hamany vasany 
kékletről (cyanuretum kalii ferratum.) 
Pest, 1834. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Scheidhauer János Károly, tanuló 
Sopronban. — Munkája: Onomasticon, 
quod honori Adami Farkas, dum faustum 
nominis ejus diem 9. calend. Jan. 1773. 
festa laetitia celebrarent, consecrarunt 
iidei eiusdem devotissimi discipuli. Sop-
ronii. (Költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Scheidner György, bölcseleti doktor, 
Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1655. aug. 4. Hartbergen (Stájerország), 
16/8. okt. 21. lépett a rendbe; Kassán 
tanította a grammatikát, a humaniorákat 
és a bölcseletet. Miután több hivatalt 
viselt, meghalt 1716. május 10. Nagy-
szombatban. — Munkái: 1. Hebdomas 
Regni Hungáriáé per septem Regni sae-

cula distributa. Leutschoviae, 1695. — 
2. Mariophili De Festis Marianis Selec-
t ions Qvestiones & Observationes, Ex 
SacrorumPatrum, aliorumque Scriptorum 
monumentis depromptae, Ac Illustr. Dno 
Comiţi Georgio Csáki de Keresztszegh, 
Dum in Alma Episcopali Universitate 
Cassoviensi Suprema . . . Philosophiae 
Laurea insigneretur, Promotore. 1696. 
(U. ott.) — 3. Problemata Oratoria Lau-
reato Honori Illustr. Rev. ac Excell. DD... 
Philosophiae Neo-Magistrorum Cum In 
Alma Episcopali Universitate Cassoviensi 
Soc. Jesu suprema ejusdem Philosophiae 
Laurea . . . solenni ritu condecorarentur... 
1696. U. ott. — 4. Libellus ad devotio-
nem. Tyrnaviae, 1721. 

Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X X X V I . 760. 1. 
Sioeqer, S c r i p t o r e s 312, 1. — Szabó Károly, 
R é g i M. K ö n y v t á r I I . 489. , 499. 1. — De, 
Backer-Sommervogel, B i o g r . - B i b l i o g r . V l I . 
734. h . 

Schein Mór, orvosdoktor, a bőrgyógyá-
szat és fénykezelés (radiotherapia) orvosa 
Budapesten, szül. 1864. nov. 2. Trsztenán 
(Árvám.); a gymnasiumot Pozsonyban, 
egyetemi tanulmányait Bécsben végezte, 
ott szerezte 1889. május 18. orvosdoktori 
oklevelét. A bőrgyógyászatban Kaposi 
bécsi egyetemi tanárnál és Török Lajos 
budapesti egyetemi magántanárnál nyert 
kiképeztetést. 1906 július óta a kerületi 
általános munkás betegsegélyző pénztár-
nak rendelő orvosa Budapesten. — Czik-
kei a Wiener Klinische Wochenschriftben 
(1892. Über das Wachsthum der Haut 
u. der Haare des Menschen, 1895. Über 
dasWachsthum des Fettgewebes, 1898. An-
regung der Milchsecretion durch Massage 
der Bauchdecken, 1903. Über die Ent-
stehung der Glatze, Zur Frage der Ent-
stehung der Glatze, 1904. Impfung unter 
rotem Licht, Knöpfelmacher V.-vel, 1905. 
Die Behandlung der Condyloma acumi-
natum mittels Erfrierung): a Wiener 
medicinische Wochenschriftben (1894. 
Über Knochenkernbildung und Ovo-

11. ív sajtó alá adatott 1907. április 15. 
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fication des Knorpels, 1895, Das Schild-
drüsensekret in der Milch, 1902. Die 
Radiotherapie und Actinotherapie der 
Hautkrankheiten, Török Lajossal, 1907. 
Lokalisation der vom weiblichen Ge-
schlechtsorganen ausgehenden haemato-
genen Hauterkrankungen, Theorie der 
Milchsecretion); a Gyógyászatban (1897. 
A szakáll képződésének okairól, A szakáll 
rendellenes fejlődésének esete, Polioen-
cephalitis superior chronica, 1898. Az 
ember szőrzete, 1900. Összehasonlító 
megfigyelések az emlős állatok és az 
ember bőrének és szőrének növéséről, 
1901. A bőrbetegségek megfigyelése és 
kórismézése, 1902. Scleroma, rhinoscle-
roma, A kopaszság keletkezéséről, Az 
acne vulgaris gyógykezelése Röntgen-
sugarakkal, Török Lajossal, 1903. Új 
lámpa fénysugarakkal való kezeléshez, 
dr. Török L.-al, A hónaljszőr fejlődése 
és a mellizmok veleszületett hiánya, 
1904-ben. A bőrrák kezelése Röntgen-
sugarakkal, dr. Törökkel, Spina bifida 
occulta és hypertrichosis sacralis, Rönt-
gensugarak a bőrgyógyászatban, Az ery-
thema exsudativum multiforma és nodo-
sum összefüggése episcleritissel, 1905. 
A condyloma acuminatum fagyasztással 
való gyógykezelése, A berlini Röntgen-
congressus, 1906. Női nemi szervekből 
kiinduló bőrbajokról, Az orvosi szakok 
mívelése hazánkban, Bőrrák Röntgen-
kezelése és operatív gyógykezelése); a 
Pester medicinisch-chirurgische Presse-
ben (1897. Über die Ursachen der Ent-
wicklung des Bartes, Ein Fall von ab-
normer Entwicklung des Bartes, Ein Fall 
von symmetrischen Lipomen, Lévai J.-
vel, 1899. Über das Naftalan, Sculddruse 
und Klimaterium, Über die Furchen- und 
Faltenbildung im Gesicht des Mannes 
und des Weibes, Über eine mit Pigment-
bildung und Pigmentschwund sowie mit 
Atrophie einhergehende Hautkrankheit, 
1900. Über das Wachsthum des Fett-
gewebes, 1902. Scleroma nasi et digiti 

Id. S z m n y e i J . , Magyar Irrtk XII. 

medii sui, 1903. Eine neue wirksame 
Lampe für lichttherapeutische Zwecke, 
dr. Törökkel, Realismus im Alterthum, 
1904. Spina bifida occulta und Hyper-
trichosis sacralis, Der Zusammenhang 
des Erythema exsudatio multiforma und 
nodesum und Epicleritis, 1905. Roentgen-
strahlen in der Dermatologie, 1907. Fälle 
von Stillstand und relativem Zurück-
bleiben des Flächenwachsthums der 
Haut, Ein Fall von Hidrocystom); az 
Orvosi Hetilapban (Szemészet 1898. Kera-
tosis conjunctivae, dr. Mohr Mihálylyal, 
Válasz Fejér Gyula dr. úrnak, Mohr M.-al, 
Bőrbetegségek kezelése Röntgen-fénynyel 
és Finsen módszere szerint); a Klinikai 
Füzetekben (1906. A tejsecretio elmé-
lete) ; az Archiv für Dermatologie und 

.Syphilisben (1900., 1902. és 1904.); a 
Budapesti Orvosi Újságban (A női nemi 
szervekből kiinduló, haematogen úton 
terjedő bőrbajokról). — Munkái: 1. A 
syphilis gyógykezelése. Budapest, 1898. 
(Klinikai Füzetek VIII. 3.) — 2. A jodipin. 
U. ott, 1900. (Klinikai Füzetek X. 6.) — 
3. Das Haarkleid des Menschen. U. o., 
1898. (Különny. a Pester med.-chirurg. 
Pressebői.) — 4. A zsírszövet növéséről. 
U. ott, 1899. (Különnyomat a M. Orvosi 
Archívumból.) — Czikkei közül több meg-
jelent különnyomatban. 

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Év-
könyve. Bpest. 1899. 164.1. — Petrik, Magyar 
Könyvészet 1886—1900. Bpest, 1907. 740. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Scheinberger Ignácz, takarékpénztári 
igazgató Nagy-Kikindán. — A Kikindai 
Közlöny tulajdonjogát és szerkesztését 
1892. máj. vette át Erődi Dánieltől és 
nov. politikai lappá alakultát . 1894.júl. 
1-én a Felső Torontál és Kikindai Köz-
löny egyesüléséből alakult a Torontáli 
Közlöny cz. hetenként háromszor meg-
jelenő politikai lap a dr. Kiss Károly és 
Sch. közös tulajdonaként az elsőnek fel. 
szerkesztősége alat t ; Sch. ebben dolgo-
zott a magyarság és a magyar állam-

12 
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eszme szolgálatában. A Torontáli Közlöny 
kötelékéből egy évi együttműködés után 
Sch. kilépett. 

A „Torontáli Közlöny" története. Nagy-
Kikinda, 1896. 

Scheiner András Gottlieb, bölcseleti 
doktor, ág. ev. népiskolai igazgató, szül. 
1864. nov. 3. Medgyesen; miután itten 
a gymnasiumot bevégezte, a berlini, 
tübingai, müncheni és budapesti egyetem 
hallgatója volt. 1885-ben bölcseleti dok-
torrá avatták. 1889—95-ig leányiskolái 
igazgató volt Medgyesen. 1895-ben semi-
nariumi tanárnak ment Nagyszebenbe; 
azonban négy évvel utóbb már vissza-
tért Medgyesre, hol mint népiskolai igaz-
gató működik. — Czikkei a Paul és 
Braune, Beiträge der deutschen Sprache 
u. Literatur XII. kötetében (Die Mediascher 
Mundart, ism. Korrespondenzblatt IX. 
1886) ; az Egyetemes Philol. Közlönyben 
(XII. 1888. könyvism.); a Korrespondenz-
blatt d. Vereins für sieb. Landeskunde-
ban (1896. Zur Frage nach der Herkunft 
der Zipser Sachsen); a Teutsch Fr. által 
kiadott'Bilder aus d. vaterl. Geschichte-
ben (II. 403. Über die Sprache des sächs. 
Volkes, ism. Korr. f, Lkde XXII. 1899.); 
a Kalender des Siebenbürger Volks-
freundes-ben (1899. Unsere Volkssprache, 
ism. Korr. f. Lkde); az Archiv für Lan-
deskundeban (N. F. XXVIII. 1899. Wredes 
Berichte über G. Wenckers Sprachatlas 
des deutschen Reiches und unsre Dialekt-
forschung. Mit einer Karte zur Orienti-
rung über das sprachliche Ausvvande-
rungsgebiet der Siebenbürger Sachsen. 
Entworfen nach Wredes Berichten . . . 
Ism. Korr. f. Lkde XXII. 1899.); a med-
gyesi ág. ev. népiskolai Értesítőben (1903. 
Die deutsche Bühnenaussprache und 
unsere Schulsprache, ism. Korrespondenz-
blatt). — Munkái: 1. Die Stellung des 
sächs. Pfarrers in der Gegenwart. Her-
mannstadt, 1887. (Különny. Csáki Schul-
kalenderjéből.) — 2. Die Mundart der 
Siebenbürger Sachsen. Stuttgart, 1895. 

(Forschungen zur deutschen Landes- und 
Volkskunde IX. Bd. 2. H. különnyomat, 
ism. Liter. Centralblatt 52. sz., Siebenb.-
Deutsches Tageblatt 6566. sz., Deutsche 
Literatur-Zeitung 1897. 9. sz., Korr. f. 
Lkde XXII. 1899. 82. 1.) — 3. Unsere 
nationale Kultur. Vortrag. Bericht über 
die am 29. Oktober 1893. in Mediasch 
abgehaltene Versammlung sächs. junger 
Männer. Hermannstadt, 1894. — 4. Die 
Vokalkürzung im Siebenbürgischen. Philo-
logische Studien. Festgabe für Eduard 
Sievers zum 1. Oktober 1896. Halle, 
1896. (Ism. Korr. f. Lkde XXII. 1899. 
82 1.) — 5. Zum sächsischen Wörter-
buch. Ein Wort zunächst an die sächs. 
Volksschullehrer. Hermannstadt, .1896. 
(Különny. a Sieb. D. Tagbl. 6848. sz.-ból.) 
— 6. Zur Geschichte des siebenbürgi-
schen Vokalismus. U. ott, 1897. (Külön-
nyom. a theol.-paedag. Semminarium 
Programmjából, ism. Korr. f. Lkde XXII. 
1899. folyamában) — 7. Paulus. U. o., 
1900. (Különny. a theol.-paedagogr Semi-
narium Programmjából. Aus dem Schatz-
hause der heiligen Schrift cz.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
374. 1. 

Scheiner Simon, a tolnai polgári taka-
rékpénztár főkönyvelője. — Czikkei a 
Magyar Pénzügyben (1884. Vidéki pénz-
intézeteink ügykezeléséhez, A betétkamat-
adó felemelve, 1886. Feltétlen takarék-
betétek adómentessége, 1888. Takarék-
pénztári betétek biztosítása, 1891. A 
takarékbetétek biztosításához). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Scheint Dániel Theophil, orvosdoktor, 
városi és kerületi főorvos, szül. 1772. 
szept. 8. Medgyesen, hol a gymnasiumot 
elvégezve, 1791-ben az orvosi tudomány 
tanulása végett a bécsi egyetemre ment 
és ugyanott orvosdoktorrá avatták ; előbb 
Szolnokon volt gyakorló orvos; de már 
1801-ben Medgyesen működött szintén 
mint gyakorló orvos, hol a himlőoltás 
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behozatala körül buzgólkodott; a miért 
I. Ferencz királytól többször elismerés-
ben részesült. A medgyesi ág. evang. 
gymnasiumot sok értékes könyvvel és 
ásványgyűjteménynyel gazdagította, sőt 
pénzsegélyben is részesítette. Meghalt 
1835. júl. 11. — Munkái: 1. Die Heil-
quelle von Borszék, nach eigenen Erfah-
rungen in Kürze beschrieben von einem 
praktischen Arzt. Mit dem lithographir-
ten Situationsplan des Borszéker Sauer-
brunnens. Wien, 1824. (2. kiadás, Pest, 
1825.) — 2. Anzeige, das Kohlensauere 
Borszéker Gesundheitswasser betreffend 
in Beziehung auf die Cholera morbus 
(Brechruhr). (Kronstadt, 1831.) — 3. Das 
Land und Volk der Szekler in Sieben-
bürgen in physischer, politischer, statisti-
scher und geschichtlicher Hinsicht. 1. 
und 2. Theil: Die Landes- und Volks-
kunde. Nebst einer (vom Verfasser 
gezeichneten geographisch - hydrographi-
schen General-) Karte des Szekler Lan-
des. Pest, 1833. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
166., IV. 376. 1. - Szinnyei Könyvészete. 

Scheitz Bódog Ágost lovag, orvos-
doktor, gyakorló sebész, szülész és állat-
orvos. — Munkája; Unterricht von der 
Zucht und Wartung der besten Art von 
Schaafen zum gemeinen Nutzen ertheilt. 
Oedenburg, 1808. 

Szinnyei Könyvészete . 

Scheitz Pál, bölcseleti doktor, tanult 
a müncheni kir. műegyetem chemiai 
laboratóriumában és 1896-ban Kolozs-
várt nyert doktori oklevelet. — Munkája: 
Az Aethyliden és Benzyliden paraanisidin 
néhány származékáról. Kolozsvár, 1896. 
(Doktori dissertatio.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. Bpest, 
1907. 740. 1. 

Schelker Benedek, ág. ev. lelkész, 
nagyszebeni származású; a rostocki egye-
temen tanult és Szász-Ujfalun (Nagy-
Küküllőm.) volt lelkész, hol 1642. márcz. 
meghalt. — Munkája: Demonstratio theo-

logica Deum essentia unum ÓTtosxaas: 
esse trinum. Praes. Tarnovio. Rostock, 
év. n. 

Trausch Schriftsteller-Lexikon III. 168. 1. 
— Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár, III. 
köt. 2. rész. 573. 1. 

Schelker István, kántor a brassó 
plébániatemplomban. — Munkája: Ein 
christlich Handbuch darinnen enthalten 
und in gewisser Ordnung zu befinden: 
All, die in christlicher Versammlung zu 
Kron-Stadt, üblichen deutschen und latei-
nischen Gesänge, Wie auch: Vielerhand 
auserlesene Danksagungen und Gebethe 
Zusammengetragen und verfertigt . . . 
Kronstadt, 1677. 

Gross, Julius, Kronstädtér Drucke útán 
Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
376. 1. 
Schell Antal, róm. kath. esperes-plé-

bános, szül. 1840. november 6-án Pé-
csett (Baranyamegye); theologiai ta-
nulmányainak végeztével 1863. aug. 2. 
miséspappá szenteltetett. 1863-ban Eger-
ághon (Baranyam.) kezdte papi pályáját 
mint segédlelkész, hol 1867-ben plébános-
helyettes, 1875. administrator, később 
plébános és esperes lett; ugyanott mű-
ködik jelenleg is. A 80-as években meg-
tanulta a gyorsírást és azt a Gabel sberger-
Markovics rendszere szerint műveli; meg-
szerezte a gyorsírás-tanári oklevelet. A 
Gyorsírászati Lapokban ő ismertette elő-
ször Gáti István első magyar gyorsírónak 
rendszerét. Ujabb törekvése a gyorsírást az 
egyházszónoklatra alkalmazni. — Czikkei 
a Havi Szemlében (III. 1869. Az uzsora- és 
kamatkérdésben a régi állapot már fön 
nem tartható). Egyházi beszédei a hitszó-
noklati folyóiratokban jelentek meg; 
az Isten Igéjének kiváló munkatársa. — 
Munkái: 1. Dupanloup Bódog, A keresz-
tény szeretet és művei. Ford. Pécs, 1866. 

— 2. Az uzsora- és kamatkérdés. U. ott, 
1870. — 3. Szent beszéd, tartotta Pécsett 
a püspöki székesegyház fölszentelésének 
évfordulóján, 1880. aug. 22. U. ott, 1880. 
— 4. Egyházi beszéd szent István király 

12* 
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ünnepén Bécsben, melyet a szt. kapuczi-
nus atyák templomában 1882. aug. 20. 
tartott. U. ott, 1882. — 5. Hitszónoklati 
gyorsíró. I. rész. Levelezési gyorsírás. 
Szeged, 1891. (Ism. Kath. Szemle és az 
egri írod. Szemle). — 6. Paptársaimnak 
a gyorsírásról. Bpest, 1903. (Különnyo-
mat a M. Állam 209. sz.-ból). 

Brüsztle, R e c e n s i o I. 579. 1. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 31. 
Sión 1892. 628. 1. — Pallas Nagy lexikona 
X I V . 933. 1. — Hl. Állam 1903. 228. SZ. 

Schell Károly, nyug. ág. ev. néptanító, 
szül. 1834 aug. 2. Nagy-Idán (Kolozsm.), 
hol atyja lelkész volt, a medgyesi semi-
náriumban tanult és később beszterczei 
községi néptanító volt ; 1886. febr. 1. 
óta ugyanott nyugalomban él. — Mun-
kája : Hand-Fibel nach der reinen 
Schreib-Lesemethode für die evang.-luth. 
Volksschulen des Nösnerlandes. Leipzig, 
1863. (2. kiadás : Methode für die evang.-
lutherischen Volks- und Elementarschu-
len des Siebenbürger Sachsenlandes . . . 
mellékczímmel. Nagyszeben, 1867. Ism. 
Schul- und Kirchenbote 1868. 30. 1., 3. 
jav. kiadás. U. ott, 1871.) 

Trauseh-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 
168., IV. 376. 1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Schell Miklós, bölcseleti doktor, a 
budai gymnasium tanára volt 1860-ban, 
hova a krakkói gymnasiumból helyezte-
tett át. — Munkája: De Troezenes urbe 
particula III. sive históriáé capit. II. De 
Thesei origine, educatione itinere Athenas 
suscepto. Budae, 1860. 

Neunter Jahresbericht über das k. k. kath . 
Gymnasium in Ofen 1860. 46. 1. és a m, n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Schelle János, orvosdoktor, szepes-
megyei származású. — Munkája : Disser-
tatio inaug. medica de chlorosi. Vindo-
bonae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schellenberger Márton, ág. ev. iskola-
igazgató, medgyesi származású, mostoha 

fia volt az ottani idősb tanácsosnak, 
Kirschner Jakabnak; mint a medgyesi 
ág. evang. iskola igazgatója működött 
1631—1634-ig, mely utóbbi évben meg-
halt. — Munkája : Disputatio Ex Nicho-
machaeis Ethicis octava. De Sapientia et 
Prudentia ceterisq. rationis virtutibus. 
Quam . . . Sub Praesidio Cunradi Graseri 
Bectoris in Gymnasio Thorunensi . . . 
XIX. Januarii . . . habebit. Thorn, 1628. 

Trausch, Schr i f t s t e l l er -Lex ikon . III. 168. 1. 
Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III. 1. 
rész 426. 1. 

Schelling Kornél, bölcseleti doktor, 
állami főgymnasiumi tanár, szül. 1858-
ban Ungvárt; 1883-ban nyert tanári 
oklevelet a bölcseletből és magyar nyelv-
ből. 1881-től tanár az ungvári kir. állami 
főgymnasiumban; jelenleg Fehértemplom-
ban tanár. — Munkája: Schelling Fri-
gyes bölcsészeti rendszerének ismertetése 
és birálata. Bpest, 1880. 

IVutz N é v k ö n y v e . 56. l a p . — Kiszlingstein 
Könyvészete . 

Schels Keresztéig János, cs. kir. ezre-
des, szül. 1780. nov. 9. Brünnben ; lakott 
Komáromban és Esztergomban. — Mun-
kája : Kriegsszenen als Beispiele des 
Felddienstes. Pest, 1843. Négy kötet. 

Oesterr. National- Encyclopaedic IV . 515. L 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schembera József, kegyes tanítórendi 
áldozópap és gymnasiumi igazgató, szüL 
1788. jún. 17. Hermaneczen (Zólyomm.), 
a rendbe lépett 1811. okt. 6., felszentel-
tetett 1817. aug. 22.; gymnasiumi tanár 
volt 1821-től 1832-ig Nyitrán ; 1842—44. 
Kecskeméten gymnasiumi igazgató és 
1846—47. Nyitrán ház- és hittanulmányi 
igazgató ; 1850. Privigyén vice-rector és 
a növendékek aligazgatója; azután bete-
geskedve Nyitrára vonult, hol 1850. 
április hó 23-án meghalt. — Munkája: 
Ode honoribus Adm. Bev. patris Joannis 
Bapt. Grosser, cc. rr. scholarum piarum 
per Hungáriám et Transylvaniam prae-
positi provinciális, a collegio Levensi, 
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dum illud canonice visitaret, in testimo-
nium debitae venerationis oblata mense 
Maio anno 1837. Strigonii. 

A kegyesrendiek Névlőra 1844—59. — Csősz 
Imre, A kegyes tan í tórend iek Nyi trán, 1879. 
806., 807. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schemberger András, orvosdoktor, 
Sopron főorvosa, pozsonyi származású; 
Jenában nyert orvosdoktori oklevelet. — 
Munkái: 1. Dissertatio Medica De La-
tice, Quam . . . Sub Praesidio... Augustini 
Henrici Fa sch i i . . . publico Philiatrorum 
examini submittet. . . ad diem 15. Dec. 
A. M.DC.LXX VII. Jenae. — 2. Autori-
tate atq. consensu 111. ac Grat. Senatus 
Asclepiadei . . . Sub . . . Dn. Georgii Wolf-
gangi Wedeli i . . . Disputationem Medicam 
Inauguralem De Archeo, Pro Doctoris 
Grádu, Habitu purpureo, summisque in 
arte Medica Honoribus ac Privilegiis rite 
obtinendis ingenuo eruditorum examini 
publice subjicit . . i ad diem 3. Junii, A. 
M. DC. LXXIIX. — 3. Prodromus Juris 
Medici, das ist : Vorbereitung des medi-
cinischen Rechts. Neostadii Austr. 1690. 

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. Cent, 
II . p . 1. 184. 1 — Szabó-H eile bran t, R é g i M. 
Könyvtár III. 2. rész 102., 134., 375. 1. 

Scheminszky László (János), róm. 
kath. lelkész és tanár, szül. 1826. márcz. 
20-án Poprádon. Előbb a szepesi egyház-
megyének volt tagja, honnét 1862-ben 
átlépett az egri egyházmegye kötelékébe. 
Tanár volt 1857—68. a jászberényi fő-
gymnasiumnál. Hosszas betegsége miatt 
kénytelen volt nyugalomba vonulni. Meg-
halt 1874. október 9. Jászberényben. — 
Czikke a jászberényi róm. kath, főgym-
nasium Értesítőjében (1868, A magyar 
nyelv rövidsége összehasonlítva a német 
nyelvvel.) 

honcz Ákos, Egr i e g y h á z m e g y e i papok. 
217. 1. — A jászberényi négy oszt. gymnasium 
Tudósitványa 1857., 1864. 

Schemiz Károly, orvosdoktor, sassini 
(Nyitram.) származású; 1835-ben Bécs-
ben nyert orvosdoktori oklevelet és mint 

gyakorló orvos Győrben telepedett le, 
hol 1865. febr. 4. meghalt 53. évében. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
de angina membranacea. Vindobonae, 
1835. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend N é v -
sora 1840-re. Pest , 38. 1. — Kramoliny István, 
E m l é k b e s z é d Schemiz Károly orvostudor 
felett. Győr, 1865. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 
és gyász je l entés . 

Schemiz Károly, győri főgymnasiumi 
tanuló, előbbinek és Kietrei Leopoldina 
fia. — Szerkesztette Remény cz. a győri 
főgymnasium önképzőkörének havi lap-
ját 1869. okt. 30-tól 1870. jún. 30-ig. 

A m. n. múzeumi h ir lap-könyvtár példá-
nyáról . 

Schemmecker István, selmeczbányai 
származású. — Üdvözlő verse van a 
Senensis, Michael, Disputatio III. De 
Persona Christi . . . Witebergae, 1608. 
cz. munkában. 

Szabó-Hellcbrant, R. M. Könyvtár III. 1. 
rész 315. 1. 

Schemmel J. Frigyes, orvosdoktor, 
sebész- és szülészmester Szent-Jánoson 
(Mosonm.); 1831-ben kezdte orvosi pályá-
ját. — Munkája: Die berühmtesten Aerzte 
und ihre zwölf Cardinalheilmittel in der 
Heilkunst, wodurch der tiefsehende Arzt 
in die Natur und ihre Geheimnisse ein-
dringen, jede heilbare Krankheit des 
Kopfes, der Brust, des Unterleibes und 
der Gliedmassen zur Genesung bringen 
oder die trägen, auch gänzlich mangeln-
den organischen Functionen auf eine 
sehr leichte und wohlfeile Art energisch 
anspornen kann. Gestützt auf eine 20-
jährige Erfahrung auf dem Lande unter 
den mittellosen Kranken. Für Landwund-
ärzte und Freunde der Einfachheit. Der 
Reinertrag ist zur Stiftung eines Gesell-
schafts-Fondes für Unterstützung armer 
Landwundärzte und deren Wittvven be-
stimmt. Ung.-Allenburg, 1850. 

Petrik Bibl iogr. 

Schemtei Benedek, protestáns theo-
logiai tanuló Rostockban, kassai szár-
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mazású. — Munkája: Disputatio De 
Ministerio Ecclesiastico, Quam . . . Sub 
Praesidio . . . Johannis Quistorpii . . . 
Publico Examini subjiciet . . . Autor & 
Respondens . . . 1638. Rostochii. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész. 464. 1. — Figyelő XVIII. 226. 1. (Neve 
Semseinek írva.) 

Schendl Frigyes, Jézus-társasági áldozó 
pap és tanár, szül. 1690. decz. 5. Rév-
Komáromban ; 1711. okt. 27. lépett a 
rendbe ; Nagyszombatban a költészeti és 
rhetorikai osztályban tanított, majd ma-
gyar és német hitszónok volt tíz évig 
Magyarországban; miután több rendház 
főnöke volt, Nagyszombatban mint a 
szent Adalbert papnevelőház igazgatója 
működött, hol 1738. ápr. 9. meghalt. — 
Munkái: 1. Secles Deorum, seu Hungaria 
rerum omnium copia affluens. Tyrnaviae, 
1720. (Elegia.) — 2. Accusata et defensa 
SS. Cyrilli et Friderici Innocentia. U. o., 
1721. 

Katona, História Critica XXXVIII. 885. 1. 
— Fejér, História Acaďemiae 62. - Stoeger, 
Scriptores 312. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Biogr.-Bibliogr. VII. 744. h. 

Schenek István (tanádi), chemiai dok-
tor, kir. bányatanácsos, nyug. akadémiai 
tanár és a m. tudom. Akadémia levelező 
tagja, szül. 1830. júl. 3. Esztergomban, 
hol a gymnasiumban tanult. Bécsben 
végezte 1851—53. a gyógyszerészeti és 
1853—56. a felsőbb chemiai tanfolyamot. 
1856 végén a bécsi egyetemen a Retten-
bacher chemiai tanszéke mellett segéd 
let t ; a bécsi egyetemen avattatott a 
chemia doktorává, ugyanott képesíttetett 
középiskolai tanárrá. 1859. okt. a kassai 
főreáliskolához rendes tanárnak nevez-
tetett k i ; 1867. febr. a keszthelyi gazda-
sági felsőbb tanintézetnél mint rendes 
tanár a vegytan s technologia tanszékét 
foglalta el. 1870. febr. a selmeczi bányá-
szati és erdészeti Akadémiához rendes 
tanárnak kineveztetett, mely minőségben 
1892-ig szolgált, a midőn nyugalomba 

vonult. 1889. máj. 3. a m. tudom. Aka-
démia levelező tagjának választotta. 
1891-ben a magyar nemességet nyerte. 
Mindazokban a tanintézetekben, melyek-
ben működött, működésének maradandó 
jelét hagyta, különösen a chemiai osz-
tályok czélszerű és korszerű berendezé-
sével. A selmeczi Akadémián a világító 
gáz hiányának pótlására egy petroleum-
étert fejlesztő készüléket talált fel, mely 
az 1873. bécsi világkiállításon kitüntetés-
ben részesült. Ezt a gázgenerátort sok 
bel- és külföldi helyen használják még 
ma is jó eredménynyel. Több ízben járt 
külföldön, a kormány megbízásából tanul-
mányútra kelve, majd a gazdasági, majd 
a borászat-chemiai intézeteket, a kohászi 
melléktermények értékesítését stb. tanul-
mányozva. Legnevezetesebb vizsgálatai az 
akkumulátorokra vonatkoznak, melyeket 
Farbaky társával együtt czélszerű alakba 
hozott. Ezen javított akkumulátorok vilá-
gításra sok helyen használatban állanak, 
ú. m. a budapesti opera, a bécsi opera 
és Burg-szinházban stb. — Czikkei a 
Természettudományi Közlönyben (1870. 
A külföldi gazdasági vegykisérleti állo-
mások alakulásáról, czéljáról és műkö-
déséről, 1884. Siemens-féle regeneratív 
gázlámpa, 1890. Az akkumulátorokról, 
1897. Petroleum-étherlámpák, 1900. Az 
akkumulátorlemezek készítése); a Bányá-
szati és Kohászati Lapokban (1871. A 
szinképelemzés, 3 tábla rajzzal, 1880. 
Kísérletek és tanulmány a szomolnoki 
czementvizekben tartalmazott réznek ki-
fejtéséhez használt vas- és koksznak 
elegyéről; 1885. A másodrendű galván-
elemekről, ezt az értekezést a m. tud. 
Akadémia a Marczibányi mellékjutalom-
mal tüntette ki); a Kerpely Magyarország 
vaskövei cz. munkájában (1877. Többféle 
vaséreznek vegyelemzési eredménye); a 
Boleman Fürdőtanában (1884. Az eszter-
gomi hévvíz, A velejtei sóskút, A buko-
vinai savanyúvíz, A vichnyei artézi for-
rás vegyelemzése); a Dingler Polytech-
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nisches Journaljában (1885. Abhandlung 
über die elektrischen Akkumulatoren); 
a Selmecz városa Monographiájában 
(Selmecz városa ivó vizeinek vegyelem-
zése, mások közreműködésével) stb. — 
Munkái: 1. A németországi chemiai állo-
mások szervezéséről és berendezéséről. 
Pest, 1869. (Kőnyomat.) — 2. Az Ur-
völgyit analysise és chemiai képletének 
meghatározása. Bpest, 1879. (Értekezések 
a term.-tud. köréből IX. 9.) — 3. Kísér-
leti adatok az akkumulátorok működésé-
hez. U. ott, 1890. Öt táblázattal. (Szék-
foglaló értekezés az Akadémiában). 

Deininger, A keszthelyi m. kir. gazdasági 
t a n i n t é z e t 1885. 159. l a p . — Zelliger Alajos, 
Esztergom-Vármegyei írók. Budapest, 1888. 
195. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 934. 1.'— 
Bálás Árpád, Magyarország mezőgazdasági 
szakoktatási intézményei, Magyar • Óvár, 
1897. 234. lap. — Petrik, Magyar Könyvészet 
1886—1900. Bpest, 1907. 189. 1. 

Schener György. — Munkája kézirat-
ban : II. Gászner. A megzabolázott fele-
selő. így űzik ki az asszonyból az ördö-
göt, vígj. 4 felv. Schink J. F. után ford. 
(Shakespeare Makranczos hölgyének né-
met átdolgozása ily cz. Die bezähmte 
Wider-bellerin oder Gassner der Zweite. 
Először adták Pesten 1807. júl. 3., azután 
többször.) 

Bayer József, A nemzeti Játékszin története. 
Bpest, 1887. II. 397., 398. 1. 

Schenk Jakab, népiskolai igazgató-
tanító, szül. 1854. máj . 28. Kis-Teremián 
(Torontálm.); mint szegény szülők gyer-
meke eleinte csere útján, később a sze-
gedi gymnasiumban végezte az alsó osztá-
lyokat ; mint házitanító s a piarista 
klastromban teljesített szolgálatok után 
tartotta fenn magát. Hajlamait követve, 
1871-ben belépett a csongrádi (most fél-
egyházi) állami tanítóképzőbe, hol a 
három éves tanfolyam elvégzése után 
1874-ben tanítói oklevelet nyert. 1876-
ban Budapesten jeles eredménynyel vé-
gezte a polgári iskolai tanítóképzőben a 
nyelv- és történelmi szakcsoport kétéves 

tanfolyamát is ; azután gyakorlati műkö-
dését Torontálmegye Szerb-Csanád köz-
ségében, mint az ottani népiskola igaz-
gatótanítója, az V. és VI. osztályban 
kezdte meg. 1878-ban letette a polgári 
iskolai tanítóképesítő vizsgát, de továbbra 
is megmaradt csanádi állomásán. Itt az 
iskolát megmagyarosította és megalakí-
totta az ottani méhésztársulatot, mely 
országos hírnévre tett szert. E társulat-
nak ottléte alatt ő volt elnöke. 1888-ban 
ugyancsak igazgató-tanítói minőségben 
Fehértemplomba, a német-magyar tan-
nyelvű községi iskolához neveztetett ki. 
Azóta itt teljes odaadással működik a 
magyar nyelv terjesztésén. Két ízben 
részesült jutalomdíjban. A Fehértemplom 
város polgársága azzal tüntette ki, hogy 
1893-ban megválasztotta Temesvármegye 
törvényhatósági bizottsági tagjává. Az 
1890-ben Budapesten tartott IV. egyete-
mes tanítógyűlés egyik másodelnökének 
választotta meg. Tagja az országos tanítói 
bizottságnak. — Czikkei a paedagogiai 
lapokban jelentek meg, 

Vaday József, Magyarországi tanítók és 
tanítónők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 
1896. Fénynyom. arczk. 

Schenk Jakab, assistens a m. ornitho-
logiai központban, szül. 1876. június 2. 
Ó-Verbászon (Bács-Bodroghm.), hol az 
algymnasium I—IV. osztályait 1888—91., 
az V—VIII. Békés-Szarvason az ág. ev. 
főgymnasiumban 1892—95. végezte ; az 
egyetem első 3 félévét Kolozsvárt, a 
többit Budapesten 1896—99. hallgatta. 
1898. júniustól 1900. októberig assistens 
volt a magyar ornithologiai központban, 
1900—1901. egyéves önkéntes Tirolban, 
azután két évig nevelő báró Radvánszky 
Bélánál Sajó-Kazán; 1903. október óta 
ismét első assistens a MOK.-ban Buda-
pesten. — Czikkei az Aquilában (magyar 
és német szöveg. 1902. A madárvonulás 
kérdése, 1903. Ciconia. L., Helyi hatások 
a vonulásra és táplálkozásra, 1904. Kakuk 
mimicry, A verebek korlátozása Erdély-
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ben a XVII. században, Vonulás és idő-
járás, Ampelis garrulus, 1905. A madár-
vonulás Magyarországon az 1903. év 
tavaszán, Az 1904—5. tél és néhány téli 
vendégünk, Vonulás törzsenként, Phaeno-
logiai irodalmi értesítések); Der ornitho-
logische Beobachterben (Bern, II. 1903. 
Die Beobachtung des Vogelganges in der 
Schweiz); a Köztelekben (1904. 31. sz. 
A Magyar Ornithologiai Központ IV.); 
az Erdészeti Lapokban (1905. Az állam-
erdészeti tisztikar 10 éves működése a 
magyar madártan szolgálatában, öt vonu-
lási térképpel, Adalékok a vetési varjú 
mezőgazdasági jelentőségéhez); a Termé-
szettudom. Közlönyben (1905. A madarak 
téli álmáról); a Rovartani Lapokban 
(1905. A vetési varjú mezőgazdasági 
jelentősége); a Néptanítók Lapjában 
(XXXVIII. Magyar tanítók a tudomány 
szolgálatában); a Vadászlapban (1905. 
Az erdei szalonka tavaszi felvonulása 
Magyarországban); a Verbász und Um-
gebungban(III. 1905. Nutzen und Schaden 
unserer einheimischen Vogelwelt, IV. A 
madárvonulás); a Néplapban (1905. A 
«Magyar Madártani Központról», Gazda-
sági madártan, A vetési varjúról); a 
Volksblattban (1905. Die Feinde des Bo-
dens und ihre Feinde, Erkennet euere 
Freunde, Wie lebt die Saatkrähe im 
Winter?) — Munkái: 1. A madárvonulás 
Magyarországon az 1898. év tavaszán. 
Budapest, 1899. (A Magyar Ornithologiai 
Központ V. jelentése. Különnyomat az 
Aquilaból. Magyar és német szöveg.) — 
2. A madárvonulás Magyarországon az 
1899. év tavaszán. U. ott, 1901. (A m. 
ornithologiai központ évi jelentése. Külön-
nyomat az Aquila VIII. kötetéből. Magyar 
és német szöveg.) 

Petrik, Magyar Könyvészet 1886—1900. 
Bpest, 1907. 740. 1. és önéletrajzi adatok. 

Schenk Miklós, remete szent Pál rendi 
szerzetes tanár. — Munkája: Deeligenda 
inter dissentientes Christianos vera sen-
tentia liber adversum Joannem clericum 

reformatae, ut ajunt, religionis hominem, 
Fr. Vincent Lindov. Gotti Ord. Praed. 
. . . Auditoribus oblatus dum . . . in 
Thallensi Monasterio Anno 1746. mense 
augusto publice propugnaret . . . Praeside 
R. P. F. Carolo Ordódy. Tyrnaviae, 
1746. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schenk Sámuel Lipót, orvosdoktor, 
bécsi egy. tanár, szül. 1840. aug. 23. Ür-
ményben (Nyitram.); orvosi tanulmányait 
a bécsi egyetemen végezte, 1865. orvos-
doktor, 1866. a bécsi egyetemen magán-
tanár, 1873. rendes tanár lett. Embrio-
logiával és histologiával foglalkozott; 
munkái nagy feltűnést keltettek; azonban 
a tudományos világ bizalmatlansággal 
fogadta elméleteit, a melyek szerint be-
folyásolni akarta a nemnek formálását. 
Minthogy azzal gyanúsították, hogy állá-
sához nem méltó reklámozást csinált, 
1900-ban kénytelen volt tanszékét el-
hagyni. Meghalt 1902-ben. — Munkái: 
1. Anatomisch-physiologische Untersu-
chungen. Wien, 1872. — 2. Lehrbuch 
der vergleichenden Embryologie der Wir-
belthiere. U. ott, 1874. — 3. Mittheilun-
gen aus dem embryologischen Institute 
der Universität Wien. U. ott, 1877—91. 
12 füzet. — 4. Grundriss der normalen 
Histologie des Menschen. 1885. (2. kiadás. 
U. ott, 1891. Lefordíttatott olasz és orosz 
nyelvre). — 5. Grundriss des Bakterio-
logie für Aerzte und Studierende. U. ott, 
1893.:(Lefordíttatott angol és orosz nyelv-
re). — 6. Entwicklungsgeschichte. U. ott, 
1896. (2. kiadás. Lefordíttatott lengyel 
nyelvre is). — 7. Einfluss auf das Ge-
schlechtverhältniss. U. ott, 1898. (Magya-
rul : A nemi viszonyokra gyakorolt be-
folyás. Bpest, 1898.) 

FSvárosi Lapok 1891. 20. SZ. — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 935. 1. — Györy Tibor, M a g y a r -
ország orvosi Bibliograpliiája. Bpest, 1900. 
5., 13., 19., 216. 1. — Petrik, M. Könyvészet 
1886—1900. 
Schenzell Károly, m, kir. honvéd-

ezredes, szül. 1840. márcz. 25. Deésen 
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(Kolozsm.); katonai működését a tulni 
utásziskolában kezdte meg 1854—56-ban, 
majd 1856—58. a weiskircheni lovas-
iskolát végezte, honnét mint hadapród 
távozott az 5. vértesezredhez. 1859. ápr. 
18. II. osztályú, ugyanezen év máj. 1. 
pedig I. oszt. hadnagy lett; 1860. szept. 1. 
csapattiszti minőségben a 12. vadász-
zászlóaljhoz helyeztetett át. 1864. jan. 23. 
főhadnagygyá lépett elő; 1865—66-ban 
a es. kir. hadilevéltárban volt alkalmazva. 
1866. részt vett a németországi hadjá-
ratban és pedig: jún. 14. az aschaffen-
burgi, jún. 24. a tauberbischoffsteini, 
jún. 25. a gerchheimi és jún. 27. a würr-
bergi ütközetekben. 1872. márcz. 1. át-
helyeztetett a honvédségi tényleges állo-
mányba, majd 1872. máj. 1. százados 
lett és jún. 16-ig a brucki lövész-iskola, 
azután a pesti lövész-tanosztály tanára 
volt. 1880. novemb. 1. őrnagygyá lépett 
elő, minekutárma 1877—78-ban elvégezte 
a honvéd törzstiszti tanfolyamot. Mint 
őrnagy 1885. okt. l-ig zászlóalj-parancs-
nok, majd a felsőbb tiszti és törzstiszti 
tanfolyamon mint a tereptan tanára mű-
ködött. 1887. máj. 1. alezredes, 1889. 
nov. 1. pedig ezredessé neveztetett ki és 
a 14. féldandár parancsnoka volt. 1890. 
nov. 1. nyugdíjaztatott. Meghalt 1896. 
szept. 17. — Czikkei a Ludovika Aka-
démia Közlönyében (1876. Néhány szó 
a rajharczok vezetéséről, 1878. Vissza-
pillantások Napoleon hadviselésére. 1884. 
Néhány szó a tüzérség alkalmazásáról, 
1885. Jegyzetek az 1883. és 1884. évben 
a cs. és kir. hadseregi lövész-iskolában 
tett észleleteimről és tapasztalataimról, 
egy rajz- és öt táblázat-melléklettel, 1886. 
Megjegyzések a kézi lőfegyverek űrméret 
kérdése tárgyában, Az ismétlő fegyverek 
harczászati értéke, 1887. Jegyzetek a 
csapatvezetők számára, 1888. Néhány szó 
a harczászati feladatok kidolgozásáról.) 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 689. 1. 

Schenzl Guido (János, Jeromos, Miksa), 
bölcseleti doktor, admonti szent Bene-

dekrendi apát, a m. tudom. Akadémia 
rendes tagja. szül. 1823. szept. 28. Haus 
helységben (a felső Enns völgyében, Gröb-
ming közelében), hol atyja Sch. Ferencz 
Jeromos cs. kir. uradalmi ellenőr volt. 
Gymnasiumi tanulmányait Judenburgban 
kezdte és Gráczban befejezte. 1841. szept. 
4. Admontban a szent Benedek-rendbe 
lépett, hol szerzetesi név gyanánt a Guido 
nevet vette fel. 1846. aug. 4. miséspappá 
szentelték. Két évig működött az admonti 
klastromból ellátott plébániákban mint 
segédlelkész, mire apátja, Král Benno, 
Gráczba küldte, hogy ott az egyetemen 
a chemiai és physikai tanulmányokkal 
foglalkozzék. Mint a philosophia'doktora 
1850-ben tért vissza a rend házába, de 
még ugyanazon évben Marburgban a fő-
gymnasiumban póttanári minőségben 
szept. 10-től 1851. decz. 17-ig alkalmaz-
tatott. Ezen év decz. 24. már Budán vo^ 
a kir. kath. főgymnasiumban, miután 
1851. decz. 11. a tanári vizsgálatot a 
physikából és mathematikából letette. 
Budán előbb mint póttanár működött 
1854-ig, de már 1855. január 5. a budai 
királyi (mostani II. ker. állami) főreál-
iskola szervezésével és igazgatásával bíz-
ták meg. A főreáliskola épületének eme-
lésekor Sch. egy meteorologiai és föld-
mágnességi observatórium felszerelését 
is kieszközölte. Ezen helyiségben az inté-
zet költségén beszerzett műszerekkel ren-
des meteorologiai észleléseket vitt véghez 
s azonkívül a mágneses declinatio válto-
zásait figyelte meg. Ezen észleléseken 
kívül a reáliskola kertjében elhelyezett 
talajhőmérőkkel rendes méréseket eszkö-
zölt. 1866-ban az Akadémia akkori elnö-
kének, br. Eötvös Józsefnek indítványára 
Buda főváros közönsége a főreáliskolát 
Meyerstein-féle átmeneti csővel és egy 
csillagászati órával látta el, hogy ezen 
eszközök segítségével a városi órák szabá* 
lyozására naponként délben időjelzés esz-
közöltessék. Az 1867-ben megkezdett 
déllövés azóta megszakítás nélkül fen-
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maradt. Sch. a magyarországi földmágnes-
ségi viszonyok hiányos ismereteinek 
kiegészítését magára vállalta s több 
helyt tett geographiai és földmágnes-
ségi meghatározásokat, különösen Krus-
pér Istvánnal és külön is 1864. és 1867-— 
1869. években hazánk különböző helyein. 
Mint idegen föld szülöttje, helyzete némi-
leg kényes volt, azonban az ő tetőtől 
talpig becsületes, nyílt jellemével és nem-
zeti dolgokban mindig tapintatos fellép-
tével sohasem keveredett a germanizáló 
apostolok hírébe. Idegen létére ő magyar 
tanítványainak nemzeti érzelmeit mindig 
helyesen fogta fel. Még az alkotmány 
helyreállítása előtt a magyar nyelv tanu-
lásához hozzáfogott és annyira bírta 
megtanulni, hogy folyékonyan beszélni 
ugyan soha sem tudott, de hivatalos és 
tudományos irataiban helyesen kezelte. 
A m. tudom. Akadémia 1867. jan. 30. 
levelező tagjának választotta (rendes tag 
lett 1876. jún. 8.). 1868. aug. a kormány, 
hogy nehéz feladatain könnyítsen, Say 
Móriczot aligazgatói minőségben a fő-
reáliskola tanulmányi és administrativ 
ügyeivel bízta meg. A gazdasági ügyeket 
Sch. tartotta fenn magának. 1870. ápr. 8. 
a meteorologiai és földmágnességi m. 
kir. központi intézet felállíttatott; igaz-
gatójául az Akadémia ajánlatára júl. 12. 
Sch. neveztetett ki. Az ország különböző 
vidékein az állomások hálója mindinkább 
sűrűbbé vált. 1880-ban fejezte be a m. 
koronához tartozó országok földmágnes-
ségi viszonyainak felkutatását czélzó 
vizsgálatait, melyek összegyűjtésével és 
kiegészítésével a kir. m. természettud. 
társulat még 1872-ben megbízta. Ezen 
évben a budai főreáliskola részére 2000 
forintos alapítványt tett és ebből 100 
forintos ösztöndíj-állomás szerveztetett. 
Rendje káptalanja 1886. április 7-én az 
admonti apátság administrátorává válasz-
totta és ő kénytelen volt életének 63. 
évében fővárosunk enyhe éghajlatát és 
független hivatalát, melyet 31 évig meg-

szokott és hol köztisztelet tárgya volt, 
Admont zordon éghajlatával fölcserélni 
s 1890. febr. 10. rendes apáttá avattatott, 
hol azonban még azon év nov. 23. meg-
halt. 1875-ben a párisi Congrés inter-
national des sciences geographiques dísz-
okmánynyal és éremmel tüntette ki, 
1876-ban Akadémiánk nagy jutalmát 
elnyerte ; Magyarországból való távozása 
után sikeres tevékenysége elismeréseül 
ő felsége a III-ad osztályú vaskorona-
rend lovagkeresztjével tüntette k i ; H. 
p. szentszéki tanácsos, a magy. orsz. 
statisztikai tanács, a kir. m. természet-
tudományi, az ausztriai meteorologiai 
társulat s az orosz «Société Imperiale des 
Naturalistes de Moscou», a stíriai termé-
szettudományi társaság és a római «Aca-
demia pontiíicia di nuovi Lincei» rendes, 
az emdeni természetbuvárló társulat tisz-
teletbeli, a m. földrajzi társaság s a cs. 
és kir. ausztriai földtani intézet levelező 
tagja volt. A m. tudom. Akadémiában 
1891. decz. 7. Heller Ágost tartott fölötte 
emlékbeszédet. — Czikkei a budai gym-
nasium Programmjában (1853. Die Chemie 
als Bildungsmittel überhaupt, insbeson-
dere der Einfluss der Analysis auf geo-
logische Ansichten, 1854. Analysen von 
Schlacken und Hüttenproducten in ihrer 

.Bedeutung als künstliche Mineralien, 
1856. Adatok a budapesti II. ker. reál-
iskola történetéhez, 1863. Magnetische 
Ortsbestimmungen im Königreiche Un-
garn) ; a bécsi cs. kir. geol. Beichsanstalt 
Jahrbuchjában (I. Analyse der Bleispeise 
von Oeblarn in Obersteiermark); a 
Mathem. és Természettud. Közlemények-
ben (IV. Magnetikai helymeghatározások 
Magyarország- és Erdélyben 1864.); a 
Pesti Naplóban (1866. Az elpárolgás sza-
bad levegőben Budán, németül a bécsi 
Zeitschrift der österr. Gesellschaft für 
Meteorologieban); az Akadémiai Értesítő-
ben (1869. A napmelegség terjedése a 
föld mélyébe, az akadémiai observatórium 
észlelései szerint, 1874. Az 1871. évi 
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időjárás főtüneményei); a Jahrbuch der 
k. k. Centraianstalt für Meteorologieban 
(IV. Tátrafüred, Lőcse, Tokaj); a Termé-
szettudományi Közlönyben (1871. Mágnes-
ségi meghatározások 1869-ben, Kondorral 
együtt, 1873. Új meteorologiai állomások 
a hazában, 1874. Az 1871. évi időjárás 
Magyarországon, 1875. Stahlberger Emil 
halála, Magyar meteorologiai hálózat 
terjeszkedése. 1876. A Duna zeruspontja, 
Az aneroid barométerről, A villámhárí-
tók alkalmazásáról, 1884. A Karakatau 
vulkán kitörésének hatása a budapesti 
légnyomásra, 1886. Magyarország csapa-
dékviszonyai). — Munkái: 1. A magne-
tikai lehajlás megméréséről. Székfog-
laló értekezés. Pest, 1867. Értekezések a 
term.-tud. köréből I. 5.) — 2. A nap-
melegség terjedése a föld mélyébe. U. o., 
1867—69. Két rész, két grafikai táblával. 
(Mathem. és Természettud. Közlemények 
V. 2., VII. 1.) — 3. Magnetikai hely-
meghatározások Magyarországban 1866. 
és 1867. években. U. ott, 1868. (Mathem. 
és Természettud. Közlemények VI. 1. 
Kruspér Istvánnal együtt.) — 4. A meteoro-
logiai és földdelej ességi magy. kir. központi 
intézet Évkönyvei. Bpest, 1871. II. k. 
1872. A hőmérsék szabályszerű menete 
Budapesten. U. ott, 1874. Táblázattal. 
III. k. 1873. Magyar meteorologiai állo-
mások. U. ott, 1875. Térképpel IV. k. 
1874. U. ott, 1876. V. k. 1875. U. ott, 
1877.(Magyar és német szöveggel),VI—IX. 
1881. (Mások közreműködésével.) — 5. 
Időjárási viszonyok Magyarországban 
1871. évben, különös tekintettel a hő-
mérsékre és csapadékra. U. ott, 1874. 
Hét kőnyomatú színes táblával. — 6. 
Magnetikai helymeghatározások Magyar-
ország délnyugati részén 1869. évben. 
U. ott, 1870. Két táblázattal. (Kondor 
Gusztávval együtt. Mathem. és Termé-
szettud. Közlemények VIII. 3.) — 7. Út-
mutató a meteoritek megfigyelésére. U. 
ott, 1876. Két fametszetű ábrával. — 8. 
Az isogonok rendhagyó menetéről Ma-

gyarország erdélyi részeiben. U. ott, 
1877. Három táblával. (Értekezések a 
term.-tud. köréből VIII. 1.) — 9. Lehaj-
lási meghatározások Budapesten és Ma-
gyarország délkeleti részében. U. ott, 
1878. Térképpel. (Értekezések a mathem. 
tud. köréből VI. 4.) — 10. Adalékok a 
magyar korona országaihoz tartozó orszá-
gok földmágnességi viszonyainak isme-
retéhez. U. ott, 1881. (Legnagyobb műve, 
16 évi szorgalmas munkának eredménye). 
— 11. Útmutatás meteorologiai meg-
figyelésekre. U. ott, 1884. — 12. Út-
mutatás földmágnességi helymeghatáro-
zásokra. U. ott, 1884. 113 ábrával. — 
13. A magyar korona országainak csa-
padék-viszonyai. U. ott, 1885. 

Budapesti Hirlap 1855. 634. Sz. — Akadémiai 
Almanach 1868. 244., 1870. 244., 1871. 262. , 
1873. 372. , 1874. 154. l a p . — Szöllössy Károlu, 
Szerzetes rendek. Arad, 1878. I. 53. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Scriptores Ordinis 
S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 402. lap. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iogr . — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Természettudományi 
Közlöny 1890. 635. 1. — Vasárnapi Újság 1890. 
48. s z á m . — A budapesti II . ker. áll . föreál-
iskolának 35. évi Jelentése 1891. (Heller 
AgOSt.) — Akadémiai Értesítő 1892. (Hel ler Á, 
e m l é k b e s z é d e . ) — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
936. 1. és gyászjelentés. 

Scherbaum Arnold, bölcseleti doktor, 
szent Ferencz-rendi Capistrán szerzetes, 
szül. 1805. decz. 19. Pisekben (Csehor-
szág); működött Magyarországban mint 
lector. — Kézirati munkája : Physica 
universalis (a budai Capistrán - rend 
könyvtárában). 

Schematismus A l m a e P r o v . S. J o a n n i s a 
Capistrano. Temesvárim', 1887. II. 20. 1. 

Scherer Benedek, tanitó, takarékpénz-
tári és szövőgyári igazgató Békés-Gyulán, 
Sch. Sándor tanítóképző-intézeti igazgató-
írónak unokaöcscse; szül. 1862. má jus 
19-én Lippán (Temesm.) német szülők-
től, kik korán elhaltak. A polgári iskola 
négy osztályát szülővárosában végezte, 
honnét 1877-ben az aradi állami tanító-
képzőbe ment, hol megtanult magyarul 
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a harmadik osztályba átment Bajára, 
hol 1880-ban végezte tanulmányait. 
Ugyanazon év szept. 3. Gyulára került 
németvárosi tanítónak. 1884-ben átvette 
a Budjács-féle magániskola vezetését is, 
melynek 1889-ben tulajdonosa lett. 1886. 
április és máj. szépművészeti tanulmá-
nyok végett beutazta közép- és déli 
Olaszországot, jul. és aug. pedig tanul-
mányutat tett Ausztriában, Svájczban és 
északi Olaszországban. 1887-ben a nép-
oktatásügy tanulmányozása végett be-
utazta Németországot, Belgiumot, Hollan-
diát és Angolországot. 1889-ben ismét 
bejárta északi Olaszországot, honnét át-
ment Francziaországba és hosszabb ideig 
tartózkodott Párisban a világkiállítás 
tanulmányozása végett. 1894, óta tagja 
az «I. Gyula városi takarékpénztár» igaz-
gatóságának. 1900. óta alapítója és egyik 
igazgatója az «Első gyulai kötött- és 
szövöttiparárugyár részvénytársaságnak». 
1906-ban megválasztották a «Gyulai 
tisztviselők fogyasztási szövetkezetének» 
igazgatóságába. — Czikkei nagyobbrészt 
20 év óta Gyulán jelentek meg a Békés-
ben ; eleinte 3—4 évig útleírásokat í r t ; 
később pomologiai, ampelograíiai, gyár-
ipari, művészeti és társadalmi czikkeket 
írt, az utóbbi években többnyire névte-
lenül. 

Önéletrajzi adatok. 

Scherer Ferencz Ernő, sebész-, szü-
lész-mester és műtő, szül. 1805-ben; 
Bécsben 1827-ben nyerte oklevelét és 
Pőstényben (Nyitram.) telepedett le, hol 
1879. márcz. 16. meghalt 76. évében. 
— Munkái: 1. Die heissen Quellen und 
Bäder zu Pőstény (Piestjan) in Ungarn. 
Leipzig u. Wien, 1837. — 2. Sprechende 
Pflanzen. Pressburg, 1857. 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban. Budapest, 1876. 230. 1. — 
Szinnyei Könyvészete és gyászjelentése. 

Scherer Gyula, állami polgáriskolai 
igazgató, Sch. Sándor írónak testvér-
öcscse; 1882-ben mint kismartoni tanító 

véglegesítetett és 1887-ben kapuvári 
(Sopronm.) polgáriskolai igazgató lett; 
jelenleg állami polg. isk. igazgató Újpes-
ten. —* Munkája: Növénytan. A polgári 
fiú- és leányiskolák számára. A hivatalos 
tanterv utasítása szerint, 6 színes táblá-
val és 170 ábrával. Bpest, 1905. — Szer-
keszti az iskolai Értesítőt. 

Néptanítók Lapja 1882. 741., 1887. 581. 1. — 
HJ. Könyvészet 1905. 

Scherer István, tanítóképző-intézeti 
tanár, szül. 1861. jan. 8. Kölesdén (Tolna-
megye); a gymnasiumot Bonyhádon, a 
tanítóképzőt Sopronban végezte. 1878-ban 
Udvariban segédtanító lett, a honnét a 
váczi siketnéma-intézethez nevezték ki 
1881. okt. gyakornoknak. A siketnéma-
tanítói oklevelet is megszerezvén, ugyan-
itt véglegesíttetett; 1891, nov, 2. a buda-
pesti I, kerületi tanítóképzőben rendsze-
resített «Siketnémák oktatására képesítő 
tanfolyam» vezetésére rendeltetett ki. — 
Czikkei a Néptanítók Lapjában (1884. 
Mit tehet a népiskola siketnémáink érde-
kében? Hogyan oktassuk siketnéma nö-
vendékeinket, 1886. könyvism.); az általa 
szerkesztett Kalauzban (1887-től majdnem 
minden számban módszertani, történelmi 
s általános tájékoztató czikke jelent meg). 
— Munkái: 1. A siketnémák tárgyi és 
alaki nyelvoktatása. Első fok. Előkészítő 
nyelvoktatás. Első iskolaiv. II. fok. Gyűjtő 
nyelvoktatás. Harmadik iskolaév. Kéz-
iratnak tekintendő. Különnyomat a Ka-
lauzból. Bpest, 1892., 1894. (Berinza 
Jánossal együtt). — 2. A siketnémaságról 
és a siketnémák oktatásáról. U. ott, 1894. 
(Szenes Zsigmonddal együtt). — 3. A si-
ketnéma-oktatás és nevelés kézikönyve. 
Siketnéma-tanítók és tanügybarátok szá-
mára. U. ott, 1895. — Szerkesztette a 
Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése 
terén cz. szakfolyóiratot 1887. aug. 1-től 
Váczon,később Budapesten; a nemzetközi 
gyermekvédő congressus (1899. szept. 
13—17.) Naplóját Bpesten. 
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Vaday József, Magyarországi tanférfiak és 
tanítónők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 
1896. fénynyom. arczk. — Roboz József, Váczi 
siketnémák intézetének Érresitője 1896. 38. 1. 
— Petrik, M. Könyvészet 188S—1900. Buda-
pest, 1907. 

Scherer Károly, népiskolai igazgató 
Csákován (Temesmegye). — Munkái: 1. 
Temes vármegye rövid földrajza. A III. 
osztály számára írta. Csákóvá, év n. — 
2. Könyvviteltani kis-káté, ipar- és keres-
delmi tanoncziskolák számára. U. ott, 
(1903). 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Scherer Lajos, állami főgymnasiumi 
tanár, Sch. András és Kratz Erzsébet 
földmívelő szülők fia, szül. 1874. szept. 
16.O-Verbászon (Bács-Bodrogm.); kilencz 
éves korában Hegyesen tanult magyarul. 
Középiskoláit Ujverbászon és a pozsonyi 
ág. ev. lyceumban végezte. 1894—98-ig 
a kolozsvári egyetem hallgatója volt. 
Tanári oklevelet 1900. okt. 10. nyert a 
magyar és német nyelv és irodalomból. 
1898. decz. 28. a losonczi állami főgym-
nasium helyettes, 1900. nov. 27. óta 
rendes tanára. — írt számos czikket a 
Losonczi Újságba, Losoncz és Vidékébe, 
az Ellenzék, M. Nyelvőr, Verbász és 
Vidéke és a Südbacskaer Zeitung cz. 
lapokba. — Munkái: 1. Ifjúkorom. Köl-
temények. Irta Andorka Lajos. Ujverbász, 
1896. — 2. Fáy András nevelési elmé-
lete és annak történeti méltatása. Kolozs-
vár, 1896. (A kolozsvári egyetem által 
160 koronával jutalmazott pályamű). — 

3. Az iskola egészségügyi reformja. Griess-
bach H. után ford. Bpest, 1900. — 4. 
A losonczi ág. h. evang. egyh. nőegylet 
negyven éves története. Losoncz, 1902. 

Önéletrajzi adatok. 

Scherer Sándor, tanítóképző-intézeti 
igazgató, szül. 1858. jan. 21. Uj-Aradon 
(Temesm.), hol atyja Sch. András nép-
tanító volt. Középiskolai tanulmányait 
Aradon és Temesvárott végezvén, a buda-
pesti állami elemi és polgáriskolai tanító-
képző-intézetben folytatta tanulását, hol 

a megfelelő képesítés után a bajai állami 
tanítóképző-intézethez neveztetett ki ta-
nárnak és ezen állásában 1883-ban vég-
legesíttetett. Mennyiségtant és természet-
rajzi. tanított. Ismételten tett tanulmányutat 
Németországba. 18 évi tanári működés 
után ugyanott az intézet igazgatójává 
neveztetett ki s ezen minőségben mint 
az elméleti és gyakorlati pedagógiának 
tanítója ma is működik. Kezdeményezé-
sére tartatott meg Baján 1900-ban az első 
szüneti tanítói továbbképző-tanfolyam, 
mely intézmény azóta országos szerveze-
tet nyert. Ujabban a vallás- és közokta-
tási miniszíer rendelkezésével megbízatott 
a felekezeti tanítóképzők szakfelügyele-
tével. — Czikkei a Néptanítók Lapjában 
(1885. A tanítás sajátságai a tanító-
képezdékben, 1887. A titkos gyógyszerek-
ről, 1892. A délmagyarországi tanító-
képzés ügyében) stb. 

Néptanítók Lapja 1883. 452. 1. é s Ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Scherfei V. Aurél, gyógyszerész, Sch. 
Jonatán gyógyszerész és Maleter Amália 
fia, szül. 1835. ápr. 23. Felkán (Szepesm.); 
a négy gymnasiumi osztályt Rozsnyón 
végezve, 14 éves korában a bécsi egye-
temre ment, hol botanikai és chemiai 
előadásokat hallgatott, de rendes tanuló-
nak, fiatal kora miatt, nem vették fel; 
1855-ben nyert gyógyszerész-oklevelet és 
atyjának, ki azon évben cholerában meg-
halt, gyógyszertárát Felkán átvette. Idő-
közben azonban botanikai s chemiai 
tanulmányait is folytatta. A híres bota-
nikusnak, Kalchbrenner Károlynak, gya-
kori kisérője volt a Magas-Tátrában. Több 
tudományos és társadalmi egyletnek, így 
a szepesi tanító-egyletnek, a Kárpát-egy-
letnek és turista-társaságnak, a szepes-
megyei orvosok és természettudósok 
egyesületének, s a hygiéniai és demogra-
phiai Congressusnak munkás tagja volt. 
A Nagy-Tátra flórájának legalaposabb 
kutatója, legpontosabb ismerője, a gyógy-
szerészi karnak egyik legtudósabb férfia, 
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a felkai Tátra-Múzeum alapítója és igaz-
gatója s a Felvidék közművelődésének 
éltető szelleme volt. Botanikai kertje 
Felkán a város dísze volt és a füvészetked-
velők és turisták előtt vonzó-erővel bírt, 
kiknek ő mindenkor barátságos tanács-
adója volt. A közügyet is szolgálta, a 
mennyiben 1868—70-ben szülővárosának 
polgármestere, az evang. egyháznak pedig 
1860—86-ig presbitere és kevés megsza-
kítással 19 évig az iskolák felügyelője 
volt. Fiának, Sch. Györgynek korai halála, 
ki a külföldi egyetemről gyógyszerészi 
oklevéllel hazaérkezve, három nap múlva 
meghalt, mélyen elszomorította s tevé-
kenységét megbénította; azért gyógyszer-
tárát 1891-ben eladta és nyugalomba 
vonult. Azonban tudományos munkássá-
gát folytatta; utolsó terve volt a Tátra 
flóráját szövegben és képben megismer-
tetni; ezért Bécsben tartózkodott. Midőn 
onnét 1895-ben visszaérkezett, meghűlés 
következtében tüdőgyuladást kapott és 
ápril 23. születésnapján Felkán meghalt. 
— Czikkei a Zipser Anzeigerben (Lőcse, 
1864. 50. sz. Ueber einen Getreidever-
wüster, 28. és köv. sz. Controverse über 
das Vorkommen und den Standort einiger 
Pflanzen in der Tatra, Schelleyvel és 
Kalchbrennerrel együtt); a Természet-
tudományi Közlönyben (1871. Tátrafüred 
vize, 1889. A Beggiatoa növénynév ere-
detéről és kimondásáról, 1892. A nyálkás 
gombákról, Adatok a Trichia-fajok pon-
tosabb ismeretéhez, 1897. Phaeomaras-
mius új gombanem, Az Agaricus-félék 
egy új neme, 1902. Adatok Magyarország 
virágtalan növényeinek ismeretéhez, Phyl-
losiphon Arisari moszat, 1904. Ujabb 
adatok Magyarhon alsórendű szerveze-
teinek ismeretéhez, Chionaster nivalis, 
Bohlin, Wille a Magas-Tátra havában); 
a Magyarországi Kárpát-egylet Evkönyvé-
ben (1874. A tátrafüredi édes víz, 1877. 
A Ránk-herleini szökőkút vizének vegyi 
elemzése, németből ford. Lorx Sándor, 
1879—80. Adalékok a Szepesi-Tátra al-

j havasi és havasi virányának ismeretéhez); 
a Zeitschrift des alig. österr. Apotheker-
Vereinesben (1875. Analyse der Castor-
quelle und der Polluxquelle in Bad 
Schmecks); a Zipser Botéban (1878. 17. 
sz. Die gegenwärtigen chemischen Ver-
hältnisse der Bohrtherme zu Gánócz); a 
Turisták Lapjának is munkatársa volt. — 
Munkái: 1. Analyse des Schmeckser 
Mineralwassers. WTien, 1855. (Különny. 
a bécsi akadémiai Sitzungsberichteből.) 
— 2. A tátrafüredi «Castor» és «Pollux» 
ásványforrások vegytani elemzése. Bpest, 
1874. (Különny. a Mathem. és Természet-
tud. Közleményekből. Németül is. U. ott, 
1875.) — 3. Leibicz-kénfürdő kénesvizé-
nek vegytani elemzése. U. ott, 1876. 
(Különny. a Mathem. és Természettud. 
Közleményekből.) — 4. A felsŐ-ruszbachi 
ásványvíz vegyelemzése. U. ott, 1880. 
(Értekezések a term.-tud. köréből IX. 22.) 
— 5. A sibrai (sivabradai) fürdő ásvány-
vizének vegyelemzése. U. ott, 1883. 
(Értek, a term.-tud. kör. XIII. 6.) — 6. 
A czemetei ásványvíz vegytani elemzése. 
U. ott, 1884. (Értek, a term.-tud. kör. 
XIII. 10.) — 7. A tátrafüredi Hygiea-
forrás vegyelemzése. U. ott, 1885. (Értek, 
a term.-tud. kör. XV. 4.) — 8. A korona-
hegyi fürdő (Smerdzonka) kénes vizének 
vegyelemzése. U. ott, 1885. (Értek, a 
term.-tud. kör. XV. 5.) — 9. Szepes 
vármegyében eddig észlelt vadon termő 
edényes növények. Felka, 1888. 

Payer, Hugo, Bibliotheca Carpatica. Igló, 
1880. 180. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Turisták 
Lapja 1895. 5., 6. SZ. (Strauch Béla.)— Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 937. 1. — Weber, Samuel. 
Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. 
Jahrhunderts. Igló, 1901. 827. 1. arczk. 

Scherffel János, tanító Iglón. — Mun-
kája: Erster Religionsunterricht m Sätzen, 
Bildersprüchen und Liederversen zu-
sammengestellt nach Chr. Fr. Simon und 
J. K. Jakob Roth für Elementarklassen. 
Pest, 1872. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Scheriíel Lajos, ág. ev. népiskolai 
tanító, szül. 1867. márcz. 27. Matheóczon 
(Szepesm.); a gymnasium négy osztályá-
nak Rimaszombatban és Iglón elvégzése 
után utóbbi helyen az állami tanítóképző 
növendéke lett; innét kikerülve, nevelő 
volt. 1888-ban a rimamurány-salgó-tar-
jáni vasmű-részvénytársaság ózdi vas-
gyártelepi népiskolához nevezték ki taní-
tónak. Az 1891-ben Budapesten tartott 
ipariskolai rajz-póttanfolyamot is elvé-
gezvén az ózdi vasgyártelepen levő ipa-
ros -tanoncziskolánál mint rajztanító is 
működik. — Munkája: Tükördarabok. 
Miskolcz, 1896. (Költemények). 

Vaday József, M a g y a r tanférf iak é s taní tó-
nők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 1896. 
fénynyom. arczk. 

Scherff Hermann, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1832. decz. 16. Eisenbergben (Szász-
ország) ; tanult Lipcsében és Jenában. 
Tanár volt a 60-as években Felső-Lövőn 
és Lőcsén; azután Bécsben működött. 
— Czikkei a felső-lövői ág. ev. gymna-
sium Értesítőjében (1862. Zu Caesar de 
bello gallico lib. VII. c. 74. Piatons Ion. 
Inhalt und Tendenz des Dialoges). 

A felsö-lövöi dg. gymnasium P r O g r a m m j a 1862. 

Schermann Adolf, orvosdoktor, Buda-
pest tiszti főorvosa, szül. 1842. máj. 1. 
Tétényben (Pestm.); középiskoláit a buda-
pesti piarista és állami gymnasiumban, 
egyetemi tanulmányait pedig Budapesten 
és külföldön végezte. Orvosi oklevelet 
1867-ben Bécsben nyert és mint gyakorló 
orvos Budapesten telepedett le, a hol 
1872. és 1873. mint hatósági cholera-
orvos működött. 1878-ban tiszti főorvosi 
szaksegéddé, majd tiszti főorvosi helyet-
tessé nevezték ki. 1897. decz. 29. a székes-
főváros törvényhatósági bizottsága tiszti 
főorvossá választotta meg. Tagja volt a 
székesfőváros törvényhatósági bizottságá-
nak, valamint a közegészségügyi bizott-
mánynak. 1892-ben a fertőtlenítő intéze-
tet alapította. Az 1893. cholerajárvány 
után megkapta a Ferencz József-rend 

lovagkeresztjét, 1899. decz. kinevezték az 
országos közegészségügyi tanács rend-
kívüli tagjává. Meghalt 1904. április 27. 
Budapesten. — Munkája: Test-és egész-
ségtan középiskolák, tanítók, szülők és a 
művelt közönség használatára. Bpest, 
1876. (Ism. Prot. Egyh. és Iskolai Lap, 
Néptanítók Lapja 1877. 143. 1., 2. jav, 
kiadás . . . 3. jav. k., számos a szövegbe 
nyomott ábrával, 1886. 4. jav. kiadás 
1891., 5. jav. k. 1896., 6. jav. k. 1899., 
7. kiadás. 1903. U. ott.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 548. 1. — Vasárnapi Újság 
1902. 29. sz. arczk., 1904. 18. sz. (Nekr.). — 
J/. Könyvészet 1903. — Petrik M. K ö n y v é s z e t e 
1886—1900. 741. 1. 

Schermann Egyed (József), theologiai 
doktor, szent Benedek-rendi áldozópap 
és tanár, szül. 1869. febr. 1. ; a rendbe 
lépett 1888. aug. 1., áldozópappá lett 
1895. jún. 29. Jelenleg Pannonhalmán a 
főapátsági főiskolában az erkölcstudomány 
és a lelkipásztorkodás rendes tanára, 
leányiskolái hitelemző. — Szent beszé-
dei vannak a Szent Gellért cz. folyóirat-
ban (1901., 1902.). Kéziratban : Történeti 
előzmények I. kötet. — Szerkesztette a 
Szent Gellért cz. hitszónoklati havi folyó-
iratot 1901—1903-ban Pannonhalmán. 

A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára. 

Györ, 1901. 21., 85. 1. 

Scherschleiffer Farkas András, tanuló 
a jenai egyetemen, hova az 1658. nyári 
félévben iratkozott be, soproni szárma-
zású. Nevét Scheerscheiferusnak is írják. 
— Üdvözlő verseket í r t : a Carmina 
Gratulatoria . . (Kleschius Dávid tisz-
teletére) Jena, 1659. és Adam, Matthias, 
Quaestionum Politicarum . . . U. ott, 
1663. cz. munkákba. 

Ábel- Mokos, M a g y a r o r s z á g i tanu lók a j e n a i 
e g y e t e m e n . Bpest , 1890. 19. lap. — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
634., 680. 1. 

Scherübl Siegfried, gépész és vegyész, 
Pesten. — Munkája: Beschreibung der-
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jenigen Verhaltungsregeln, welche beym 
Gebrauch und Anfüllung meiner Zünd-
maschinen um selbe stets in gutem 
Stande zu erhalten zu beobachten sind. 
(Pest), 1803. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Scherz Károly (vaszójai), róm. kath. 

segédlelkész, szül. 1807. jan. 17. Pozsony-
ban ; gymnasiumi tanulmányait és a 
bölcseletet ugyanott, a hittudományokat 
Győrött végezte. Pappá szenteltetett 1830. 
jan. 31. Tizenhárom évig volt káplán, 
azután administrator a pozsonyi Laza-
rethben négy évig. 1849. belvárosi, 1855. 
zuckermandli (váralja) helyi káplán lett. 
Meghalt 1888. szept. 19. Pozsonyban. — 
Munkái: 1. Trauungsrede bei der Ver-
mählung meiner theueren Schwester Wil-
helmine Scherz de Vaszója mit Herrn 
Georg von Csarada de Elefant. Gespro-
chen am 16. Mai 1839. in Pressburg. 
Pressburg, 1853. — 2. Sind christliche 
Wallfahrten vernunftgemäss? Auf welche 
Gründe stützen sich christliche Wallfahr-
ten? Wie soll der Christ eine Wallfahrt 
unternehmen, wenn sie zu seinem Heile 
gereichen soll? Bei Gelegenheit der von 
Seite der kath. Gemeinde zu Pressburg 
unternommen 101-sten Wallfahrt nach 
Gross-Maria-Zell . . . beantwortet. U. ott, 
1854. 

Petrik B i b l i o g r . •— '/.eiliger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 465.1. — 
Mémethy, Ludovicut, Series Parochorum. 
Strigonii, 1894. 910. 1. és gyászjelentés. 

Schesaeus Keresztéig, ág. ev. lelkész, 
szül. 1536 körül Medgyesen, hol atyja 
Sch. István szolgabiró volt ; tanulását 
Brassóban kezdte; innét 1563 körül a 
wittenbergi egyetemre ment és költésze-
tével költői koszorút nyert. Visszatérve 
Tóbiáson (Medgyesszék) lelkész lett, hol 
a költészetnek és a tudománynak élt. 
1569-ben szülővárosa választotta lelké-
szének, mely hivatalát a fődékánsággal 
együtt a legzavarosabb időben nagy 
bölcsen és hűséggel viselte 1585-ig, mi-

dőn június 30. meghalt. — Munkái: 1. 
Elegia de falsis Prophetis Quos Christus 
confert lupis, spinis et tribulis. Math. 
VII. cap. Additum est Epicedium de 
morte B. Viri Domini Laurentij Leschini... 
Matth. 7. A fructibus eorum cognoscetis 
eos. Claudiopoli, M. D. LVIII. (Az utolsó 
levél üres hátlapján fametszetben Kolozs-
vár város czímere koszorúba foglalva.) 
— 2. De Resurrectione Mortuorum, Et 
Judicio Extremo, Deque Vita Aeterna, 
Elegiae Quatuor quibus corruptissimi 
huius saeculi mores ad poenitentiam 
inuitantur. Addita Est Oratio continens 
Históriám vitae clarissimi uiri D. Leonardi 
Stockelij. Witebergae, M. D. LXIII. — 3. 
Oratio Describens Históriám Vitae Praeci-
puam Clarissimi Viri Leonharti Stöckelij, 
Bectoris Scholae Bartphensis, fidelissimi, 
qui obijt Die VII. Junij. U. ott, M.D.LXIII. 
(Külön czímlappal, de az előbbenivel 
együtt jelent meg.) — 4. Epithalamium 
In Honorem Nuptialem Magn. Dni Bökes 
De Korniat S. B. M. supremi Cubicularij, 
eiusque sponsae . . . Annae . . . Domini 
Wolffgangi de Harinna filiae... M.D.LXVII. 
pridie Cal: Decembr. Albae Juliae. — 
5. Ruinae Pannonicae Libri Quatvor: 
Continentes Statum Reipub.: Et Beligio-
nis In Vngaria, Transylvania vicinisq. 
regionibus imperante Joanne Secundo 
Electo Bege Vngariae &c. Addita est 
história de bello Pannonico Solymanni 
Imperatoris Turcorum vltimo, Julae & 
Zygethi expugnationem continens. Wite-
bergae, M. D. LXXI. (Ujabb kiadása . . . 
Accesserunt nunc notitia literaria de 
Schesaeo, notae deinde et excursus ad 
históriám et ius publicum Transsilv. 
adtinent cum indice critico duplici. Opera 
Josephi Caroli Eder. Cibinii, 1797. Scrip-
tores rerum Transsilvanicarum. Tom. I. 
vol. 1. Bő ismertetése a segesvári gymn. 
Értesítőjében 1873. és M. Könyvszemle 
1906. 321. lap. Szekfű Gyulától.) — 6. 
Elegiae In obitum trium Illustrium viro-
rum, Eruditione, Virtute & pietate prae-

12. io sajtó alá adatott 1907. ápr. 20. 
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stantium M. Joannis Honteri, M. Valen-
tini Wagneri. & 1). lacobi Mellembergeri, 
Gubernatorum Ecclesiae & Scholae Coro-
Tiensis in Transylvania. Claudiopoli. 
Anno 1573. — 7. Imago, seu Typus de 
Lapsu & Restitutione humani generis 
per Christum sine operibus Legis, & 
Cultibus Leviticis: ex Parabola Evan-
gelica, de homine saucio &Samaritano: 
Additum est : Carmen de Sanctorum 
Angelorum Officio, & Custodia erga 
pios. Cibinii, 1575. — 8. Enarratio 
Psalmi &c. Vitae Humanae Miseriam & 
fragilitatem depingens : saeuissima pesti-
lenti lue grassante per totam Transyl-
vaniam, aliquot pijs & salutaribus con-
cionibus explicata. Witebergae. M. D. 
LXXX. (A 129—139. 1. Sch. vigasztaló 
ódája Valentianus Ferenczhez.) — 9. 
Oratio de origine reparatae coelestis 
doctrinae in Transsilvania et vicina Hun-
garia. (Recitavit in Synodo Birthalbini 
d. VIII. Maj i Celebrata A. 1580.) Hely n., 
1580. — 10. Imago Boni Pastons, Ad 
Christum Mundi Salvatorem accommo-
data : Iohan. 10. Carmine descripta. 
(Lipsiae) M.D.LXXXIII. (Selneccer Miklós, 
«Confessio Ecclesiarum saxonicarum» 
cz. munkájának 1584. kiadásával együtt 
mint annak függeléke jelent meg.) — 
11. Chronologia historica Pannoniae ad 
Rudolphum II. Francofurti, 1596. (Néme-
tül is megjelent. U. ott, 1607.)— Zrinyit 
dicsőítő verset írt: J)e Sigetho Hungáriáé 

jarapugnaculo • • • Witebergae, 1587. cz. 
gyűjteményes munkába. — Kézirati mun-
kája : Epigrammata varia. — Nevét 
Schaesaeusnak is írták. 

Bod, M. A t h e n a 8 239. l a p . — Horányi, M e -
m o r i a I I I . 219. l a p . — Benkö, T r a n s s i l v a n i a 
I I . 352. 1. — Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X X V I I I . 
851. 1. — Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r -
L e x i k o n I I I . 168., I V . 376. 1. — Szabó-Helle-
brant, R é g i M. K ö n y v t á r I I . , I I I . 1. r é s z . — 
Petrik B i b l i o g r . — Uj M, Athends 585. 1. — 
i'allas Nagy lexikona X I V . 924. 1. — Zoványi, 
T h e o l o g i a i I s m e r e t e k T á r a I I I . 182. l a p . — 
Irodalomtörténeti Közlemények 1896. V I . 445. 1. 

Id. S z i n i i y e i J . , Magyar Irők XII , 

Schetz Péter. — Munkája : Metamor-
phosis Hungáriáé. Seu fabulosa regionis, 
praesidiorum, aliarumque rerum qua-
rundam memorabilium origo. Honori... 
dominorum neo-baccalaureorum, dum in 
alma archiepiscopali universitate s. J. 
Tyrnaviensi, prima aa. 11. & philosoph. 
laurea condecorarentur. Promotore R. P. 
Colomanno Riesinger. Ab humanitate 
Tyrnaviensi dedicata. Tyrnaviae, 1716. 

Petrik Bibiiogr. 
Scheuba Henrik, gymnasiumi tanár 

volt 1851. okt. 17-től 1860-ig Budán; a 
német nyelvet, irodalmat, történelmet és 
természetrajzot tanította. — Munkája: 
Ofen zur Zeit der Türkenherrschaft und 
deren Rückeroberung unter Leopold I. 
im Jahre 1686. Ofen, 1855. (Különnyomat 
a budai II. ker. egyetemi gymnasium 
Berichtjéből.) 

A budai I I , kerületi gymnasium Berichtje 
1852., 1855. — Petrik B i b l i o g r . 

Scheurer Károly, kir. járásbirósági 
albiró Lengyeltótiban. — Munkája: Az 
igazságügyi miniszteri rendeletek és köz-
lemények táblázatos kimutatása. Siófok, 
1905. 

Corvina 1907. 4. SZ. 

Scheuthauer Gusztáv, orvosdoktor, 
egyetemi tanár. szül. 1832. márczius 11. 
Tőke-Terebesen (Zemplénm.); gymna-
siumi tanulmányainak befejezése után 
szent Benedek-rendi papnövendék lett, 
de alig egy év múlva kilépett és orvosi 
tanulmányokhoz fogott, melyeket a bécsi 
egyetemen elvégzett, mire 18tíl-ben orvos-
doktorrá avattatott. Még szigorló korá-
ban, 1860-ban második segéd lett Roki-
tansky mellett, öt év múlva pedig első 
segéddé választatott és e minőségben 
mint helyettes törvényszéki bonczoló is 
működött. Ezen időben az élet- és kór-
szövettanból már nagyon látogatott ma-
gán előadásokat tartott, a 60-as évek-
ben pedig magántanári képesítésért folya-
modott a bécsi egyetemen, a mit a szó-
beli értekezlet elengedésével meg is kapott. 

13 
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1870-ben a briinni országos közkórház 
bonczolójává neveztetett ki; de ezen 
minőségben nem működött sokáig, mert 
előkelő magyarországi ismerőseinek biz-
tatására még ugyanazon évben kérvényt 
nyújtott be Eötvös József báró akkori 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
melyben szolgálatát hazájának felajánlja 
és rendkívüli tanárrá kineveztetését kéri. 
A pesti egyetem orvosi karának ajánló 
felterjesztésére 1870-ben csakugyan ki is 
neveztetett a pesti egyetemhez a kór-
szövettan rendkívüli tanárává. 1871-ben 
a szt. Rókus-kórház bonczolója és egy-
úttal törvényszéki bonczoló is lett. 1873-
ban Arányi nyugdíjaztatásakor a kór-
boncztani tanszék helyettesítésével bizták 
meg, alig egy év múlva pedig a kór-
boncztan rendes tanára lett, Emlékezetes 
a tisza-eszlári pörben való szereplése. 
Meghalt 1894. jan. 28. szívszélütés követ-
keztében Budapesten. — Czikkei az All-
gem. Wiener Mediz. Zeitungban (1865. 
Janiceps asymmetros, Gastrodidymus 
exomphalus, Yaginalcysten und Tubrova-
rialcysten, Tumor cavernosus, Hirn-
hautverknöcherung; Verjauchen,den Ute-
rus durchbrechender Polyp; 1871. Combi-
nation rudimentärer Schlüsselbeine mit 
Anomalien desSchädels beim erwachsenen 
Menschen, 1877. Echinococcus multilocu-
laris) ; a Wochenblatt der k. k. Gesellsch. 
der Aerzteben (Wien, 1867. Zunahme 
der Taenia medio canellata, Abnahme 
der Taenia solium in Wien, Feststellung 
eines von einem Kinde in Salzburg 
abgegangenen Bandwurmes als Taenia 
ellyptica, Ursachen der Drehung der 
Ovarialcysten); az Ausweis des k. k. 
allg. Krankenhauses für die Jahre 1864— 
1867. cz. munkában (Resultate der im 
Leichenhofe des k. k. allgem. Kranken-
hauses in Wien vorgenommenen Obduc-
tionen); az Orvosi Hetilapban (1873—74. 
Adatok a Cyclops fejlődéséhez, Grosswald 
Ágostonnal együtt, Tumor fibroplasticus 
Leberti, Utasítás a törvényszéki bonczno-

kok számára, Adatok a kórboncztan 
casuisticájához, A természettudományok 
viszonya a bölcsészethez, különös tekin-
tettel az agyboncztan újabb vívmányaira, 
Ünnepi beszéd a budapesti kir. orvos-
egyletben ; 1883. Aphorismák a nyíregy-
házai végtárgyalás orvosi része fölött); 
a Pester mediz.-chirurgische Presseben 
(1871—72. Aus den Vorträgen des Prof. 
Sch. über pathologische Anatomie, 1874. 
Eine neue Theorie der Doppelmissbil-
dungen, 1877. Ein Fall von Hermaphro-
ditismus spuri us); az Archiv für Kinder-
heilkundeban (1878. Käsig zerfallende 
Heerde in der Leber eines 4-jährigen 
Knaben, bewirkt durch Spulwürmer der 
Lebergallengänge) ;*a Virchow Archivjá-
ban (1881. Bd. 85. Beiträge zur Erklärung 
des Papyrus Ebers, des hermetischen 
Buches über die Arzneimittel der alten 
Aegypter); a M. orvosi Archívumban 
(1893. Lefűződött tüdődarabból fejlődött 
daganat). Mint az Eulenburg-féle «Real 
Encyclopaedie der Heilkunde» munkatársa 
írta ebbe a Macrocephalia, Microcephalia, 
Gliom, Neurom, Neubildung, Perlge-
schwülst cz. czikkeket. Mint a Biogr. 
Lexikon der hervorragenden Aerzte aller 
Zeiten u.Völker munkatársa írta a magyar 
orvosokról és orvostanárokról szóló részt. 
— Munkái: 1. Bericht über die Ergeb-
nisse der Leichenuntersuchungen, welche 
an der von Hofrath Prof. C. Rokitansky 
geleiteten pathologisch-anatomischen An-
stalt im Jahre 1864 angestellt wurden. 
Wien, 1865. — 2. Elméleti kórboncztan. 
Előadásai után kiadja Fodor János. Bpest, 
1878. (Kőnyomat). — 3. Emlékbeszéd 
Rokitansky felett a budapesti kir. orvos-
egyletben. U. ott. 1879. — 4. Der Ger-
manicus des Lonore ein Archimedes. 
Wien und Leipzig, 1881. — 5. Elméleti 
kórboncztan, egyetemi előadásai nyomán 
jegyzette Rothmann. Bpest, 1882. Két 
rész. (Kőnyomat). 

Szinnyei Könyvészete és Repertóriuma. III. 
— Budapester Hygienische Zeitung 1892. 23. Sz. 
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a r c z k . — Hőgyes Endre E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 
1896. 194. 1. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 938. 1. — Vasárnapi Újság 1904. 5 . , 6. Sz. 
a r c z k . — Budapesti Hitlap 1904. 29. SZ. 

Scheverlay Mátyás (Dániel), ág. ev. 
lyceumi theologiai tanár, szül. 1783. 
márcz. 23. Bisztricskán (Trencsénm.); 
a grammatikai iskolákat Turócz-Szent-
Mártonban, a bölcseletet Lőcsén, a theo-
logiát Pozsonyban végezte Sabel, Fábry, 
Stanislaides és Bilnicza professorok alatt. 
1804. ápr. 20. a wittenbergi egyetemre 
iratkozott be, hol Schroeck, Nitsch, Groh-
mann és Bretschneider voltak tanárai. 
1805. okt. visszatért hazájába és Buda-
méron Ujházy Sámuel családjánál neve-
lősködött, 1809-ben a sárospataki ev. ref. 
collegiumhoz hivatott meg a mezőgazda-
ságtan és a német irodalom előadására; 
nov. 15. köszöntött be, de itt csak egy 
évig maradt. 1810-ben a selmeczi gym-
nasiumhoz hivatott meg tanárnak és igaz-
gatónak. Itt Sch. rhetorikát, poétikát, 
latin, görög, magyar és héber nyelvet, 
történelmet és földrajzot, hit- és erkölcs-
tant, statisztikát és paedagogiát tanított. 
Jó hírneve tömegesen vonzotta a tanuló-
kat a selmeczi gymnasiumba, hol a 
humaniórákban olykor 100-ra is ment a 
számuk. Tíz évig működött itt Sch., midőn 
1827-ben a pozsonyi ev. lyceumhoz hív-
ták meg egyik theologiai tanszékre, hol 
nagy sikerrel működött. Családi élete 
nem volt szerencsés; első neje és nyolcz 
gyermeke még ő előtte halt meg; máso-
dik neje túlélte őt. Meghalt 1840. ápr. 7. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Carmen, 
quod 111. Dno Ludovico Ambrózy de 
Sedény inel. comitatus Neogradiensis s. 
v. comiţi, dum onomasticum diem suum 
celebraret, cecinit die 25. Augusti 1811. 
Schemnicii. — 2. VersVs q V os Ioannls 
RaDVanszkI a RaDVan ConsILIarlI regii, 
aC InspeCtorls eVangeLICl ClnerlbVs 
trlstls pie apposUIt SCheVerlal prof. 
U. ott, (1815). — 3. De spe gymnasii 
a. c. Schemniciensis quod ad renovatío-

nem suarum aedium ab i. ac v. conventu 
districtuali Pesthano die 31. Augusti 1818 
paterne decretam, in amore literarum 
publico munificentissimo firmiter collo-
cata, programma allegoricum epicum quo 
patronos scholae gratiosissimos pro exa-
mine publico ibidem diebus 30. Junii & 
1. ac 2. Julii 1819 celebrandos debita 
cum pietate invitat. U. ott. — 4. Rhe-
torica . . . usibus juventutis scholasticae 
destinata. U. ott, 1818. — 5. Carmen, 
quo 111. Dnum Joannem Nepomucenum 
L. B. de Réva, i. com. Thurociensis per-
petuum comitem etc. muneri supremi 
camergraffii solemniter inauguratum salu-
tavit gymnasium a. c. districtuale Schem-
niciense anno 1819. U. ott. — 6. Com-
^enŕZiíťmgrammaticae hungaricae in usum 
scholarum, et illorum, qui latinis litteris 
iam exculti etiam in usu sermonis hun-
garici adiuvari cupiunt. U. ott, 1823. — 
7. Compendium theologiae christianae 
dogmaticae. Discipulis suis fecit. . . U. ott, 
1824. — írt hírlapi czikkeket is. 

Bartholomaeides, M e m o r i a U n g a r o r u m 299.1. 
— Kis Koszorú. S e l m e c z , 1832. 27. , 95. 1. — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e . V I I . , V I I I . — 
Petrik B i b l i o g r . — Markusovszky Sámuel, A p o -
z s o n y i á g . e v . l ý c e u m t ö r t é n e t e . P o z s o n y , 
1896. 652. 1. 

Schey Lipót, állami főreáliskolai tanár, 
szül. 1851-ben Boldogasszonyban (Moson-
megye) ; 1873-ban nyert tanári oklevelet 
a mathematikából és természettanból és 
tanári működését akkor kezdette a győri 
áll. főreáliskolánál és azóta ott műkö-
dött A társadalmi téren is nagy tevé-
kenységet fejtett ki. A 70-es évek elején 
szorgalmasan munkálkodott a győri isme-
retterjesztő egyletben; a felsőbb leány-
iskola felállítása alkalmával ő is ott volt 
a kezdeményezők között; a győri alsó-
fokú kereskedelmi iskola szervezéséből 
Keller Mihálylyal együtt szintén kivette 
részét; Keller halála után ő vette át a 
kereskedelmi iskola igazgatását, mely 
tisztében 1894-ben a minisztérium is 
megerősítette. Midőn az 1893—94. évek-

13* 
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ben a győri kereskedelmi akadémia érde-
kében mozgalom indult meg, ő készítette 
az 1896—97. tanévben az iskola fentar-
tására vonatkozó tervezetet. Az egyesült 
győr- és győrszigeti izr. hitközség iskola-
székének már a 70-es évek óta volt tagja. 
A főreáliskolai ifjúság takarékpénztárának 
és az ifjúsági segélyegyletnek kezelője. 
Meghalt 1899. jún. 8. Győrött. — Czikke 
a győri állami főreáliskola Értesítőjében 
(1874. A determinánsok elemei); a győri 
Középiskolai Mathematikai Lapoknak 
munkatársa volt; az Elisée Reclus, Nou-
velle Geographie Universelle cz. művé-
ből több szakaszt dolgozott át a Győri 
Híradónak. 

Rajner, Névkönyve . Bpest, 1893. 55. 1. — 
Lasz Samu, A győri m. kir. állami főreál-
iskola Monographiája. Győr, 1895. 209. 1. — 
A győri főreáliskola Értesítője 1899. 25., 28. 1. 
fény nyom. arczk. és gyászjelentés. 

Schick S. Lipót, pozsonyi lakos. — 
Munkái: 1. Die jüngste Judenverfolgung. 
Ein Osterei als Beilage zum Humoristen. 
Wien, 1848. — 2. Kurze Abfertigung. 
Pressburg, 1857. 

Petrik Bibliogr. 

Schick Salamon, rabbi Karczagon 
(Jász-N.-Kun-Szolnokm.). — Munkája: 
Der Stammbaum der Familie Schick. 
Mun- kács, év n. (Zsidó szöveggel.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schick Sándor, jogi doktor, budapesti 
ügyvéd. — Czikke a M. Themisben (1878. 
51. sz. A pprdts 187. és 189. §-ához). 
— Munkái: 1. A büntetőjog őskora. 
Adalékok a népek lélektanához. Bpest, 
1878. — 2. Eszmék a büntetés végre-
hajtásának eszméjéhez. U. ott, 1878. 
(Különny. a M. Themisből.) 

Kiszlingstein Könyvészete . 

Schickerdt Márton, bölcseleti doktor, 
beszterczei (Erdély) származású; ág. ev. 
theologiai és bölcseleti tanuló volt a 
wittenbergi egyetemen, hol 1692. már-
czius 19-én meghalt. — Munkája: Jus 
Talionis Praeside M. Hermanno Witte... 

Publicae eruditorum disquisitioni subjiciet 
Respondens . . . Die XXII. Novembr. 
M. DC. XC. Wittémbergae. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár l í r . 
2. rész 387., 423. 1. 

Schiebinger Emil Károly, bölcseleti 
doktor, szent Benedek-rendi áldozópap 
és tanár, szül. 1824. ápr. 5-én Rákoson 
(Sopronm.); 1839. szept. 15-én lépett a 
rendbe; miután theologiai tanulmányait 
Pannonhalmán bevégezte, 1847. júl. 20. 
fölszenteltetett. 1847—48-ban hitszónok 
volt Kőszegen, 1848-49 . gymnasiumi 
tanár Pozsonyban, 1849—50. szertartó 
pap és tanár Pannonhalmán, 1850—61. 
gymnasiumi tanár Sopronban, 1861—67. 
gymnasiumi igazgató, 1867—69. ugyanaz 
és házfőnök Győrben, 1869—70. a füssi 
plébánia kormányzója, 1870—77. ugyanaz 
Nyalkán, 1877-től perjeljószágkormányzó 
és házgondnok Tihanyban, hol 1881. 
szept. 16. meghalt. — Czikke a soproni 
gymnas. Programmjában (1854. Archaeo-
logische Forschungen über die Frei-
stadt Oedenburg). — Munkái: 1. Geist-
liches Andenken an das hundertjährige 
Jubilarfest der Verbrüderung aus thätiger 
Nächstenliebe zu Oedenburg, 16. Oct. 
1851. Wien, 1851. — 2. Latin nyelv-
képző gyakorlatok főgymnasiumok szá-
mára. 2. kiadás. Győr, 1863. (Vagács 
Caesarral együtt, 3. kiadás «Latin irály-
képző gyakorlatok» cz. U. ott, 1864. 
5. k. a főgymnasiumok és kis seminariu-
mok számára. U. ott, 1879. 6. k. U. ott, 
1885. A 6. kiadás után átdolgozta Bárdos 
Rémig «Latin stílusgyakorlatok középis-
kolák V—VIII. oszt. számára». Bpest, 1902.) 
— Kéziratban: Görög nyelvtan. — Ál-
neve : Szirtey. 

Szöl lő s y Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. I. 101. 1. — Scriptores Ord. S. Benedicti. 
V i n d o b o n a e , 1881. 406. — Vasárnapi Újság 
1881. 39. SZ. ( N e k r . ) — Pannonhalmi szent 
Benedek-rend Névtára. S z o m b a t h e l y , 1881. 
98. 1. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 31. hönyré-
szet 1902. és gyászjelentés. 
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Schieferer Mihály, ág. ev. tanuló a 
jenai egyetemen, korponai származású» 
— Munkája: Gymnasticum Oratorium : 
Num Status Imperii noştri Romani mo-
dernus sitMonarchicus? Praecunte Jehova 
Sapientissimo . . . publice recitatum . . . 
Die XXV. April M. DC. XIII. Jenae, 

Czvittinger, S p e c i m e n 385. 1. (Schiferer . ) — 
Horányi, Memoria III . ž l9 . 1. (Schif fer) . — 
Katona, História Critica. XXIX. 962. 1. - r 
Szabó-Hellebrant, Eégi M. Könyvtár III. 1. rész 
333. 1. 

Schiefner Ede, nagyváradi kanonok, 
szül. 1821. okt. 15., áldozópappá szen-
teltetett 1844. június 1., plébános volt 
1852-től Endrődön (Békésm.), 1869-től 
adonyi prépost, 1879-től az endrődi ke-
rület alesperese ; szentszéki ülnök, 1889. 
nagyváradi kanonok, a Ferencz József-
rend lovagja, 1894. pápai praelatus. Meg-
halt 1904. július 7-én Nagyváradon. — 
Munkái: 1. Szent beszéd. T. Dinya János 
nagyváradi t. sz. áldozár Endrődön 1877. 
febr. 11. tartott első szent miséje alkal-
mával. Bpest, 1877. — 2. Népies szent 
beszéd az új orgona beáldatása alkalmá-
val az endrődi r. kath. templomban. U. 
ott, 1878. 

Schematismus Cleri Magno -Varaciinensis 
1884., 1891., 1896., 1905. 190. lap . — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . 

Schiefner Gyula, főgymnasiumi tanár. 
— Munkái: 1. Cornelius Nepos munkái, 
ford. Pest, 1864. Két füzet. 2. kiadás, 
ü. ott, 1872. Római remekírók 16., 17. 
füzet. 3. kiadás. Ford. és magyarázó 
jegyzetekkel ellátta. (A fordítást átdolgozta 
Mikes L. Bpest, 1902.). — 2. Titus Livius 
történeti könyvei. Ford. 1. füzet. 2. ki-
adás. U. ott, 1879. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
vészete. 

Schiefner Th. Jenő, szövészeti mér-
nök, a franczia Ramie-művelés és fonoda 
volt igazgatója. — Munkája: Ramie 
(Urtica), annak művelése és jelentősége 
Ausztria-Magyarország részére. Emlékirat 

saját tapasztalatok nyomán. Bpest, 1888. 
(Németül. U. ott, 1888.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 741. 1. 

Schiel Albert, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1847. febr. 1. Brassóban, 
ugyanott végezte a gymnasiumot 1866-
b a n ; azután 1870-ig a jenai és lipcsei 
egyetemen tanult theologiát és történel-
met. 1873-tól szülővárosában különböző 
intézetekben működött, volt elemi iskolai 
tanító, több évig a reáliskolában tanított 
és jelenleg az ottani főgymnasium tanára. 
— Czikkei a brassói ev. főgymn. Pro-
gramm jában (1884. és 1885. Demosthe-
nes. Eine Studie, 1899. Von Kronstadt 
nar.h Athen); a nagyszebeni Siebénb.-
deutsches Tageblattban (1893. 5772. sz. 
Konrad Ferd. Meyer, 1894. 6095. Eduard 
Mörike, 1895. 6529. Eine Tragödie 
aus der ung.-sächs. Geschichte und ihr 
Dichter, Franz Nissel, 1896. 6711. 
Ranke Leopold); a Gegenwartban (Berlin, 
XXXVIII. 34. sz. Die Siebenbürger Sach-
sen und der Sachsentag, XLIII. 1893. 
21. sz. Romänische Streitschriften und 
Memoranden); a Grenzbotenban (1898. 
II. Die Magyarisierung der Ortsnamen); 
Aus der Zeit der Reformation. Kronstadt, 
1898. cz. munkában (Die politischen Zu-
stände Europas am Ausgange des Mittel-
alters). — Munkái: 1. Fahrten und For-
schungen im nördlichen Eis-Ozean. Kron-
stadt, 1877. (Különny. a Kronstädter 
Zeitungból). — 2. Die Siebenbürger Sach-
sen. P rag , . . . (Sammlung gemeinnütziger 
Vorträge 114.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller Lexikon IV. 
377. 1. 

Schiel Frigyes, ág. ev. főgymnasiumi 
igazgató, szül. 1812. okt. 10. Brassóban; 
tanult az ottani gymnasiumban, 1833—34-
ben a bécsi protestáns theologiai tan-
folyamon és 1834—35. a berlini egyete-
men. Hazájába visszatérve tanár volt a 
brassói ág. ev. főgymnasiumban 1860. júl. 
11-től 1868. decz. 12. történt haláláig, 
midőn az iskolai vagyon elszámolása 
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előtt öngyilkos lett. — Czikkei a brassói 
ev. gymnasium Programmjában (1863-66. 
E&v ftew- Civium Gymnasii Coronensis 
Matricula, cui non solum omnes ejus 
Rectores, verum etiam Lectores et Col-
l abora to r s nonnulli, praecipue vero Stu-
diosi ac Adolescentes quotquot inde a 
beata ipsius, per B. Honterum facta Re-
formatione Sua Ei nomina dederunt, 
inscripti sequuntur: Reparata opera stu-
dioque Martini Ziegleri Coronensis, Gym-
nasii ejusdem Rectore anno MDCXCIX. 
Wagner Bálint rektor által kezdve és 
rektori utódai által a mai napig folytatva. 
1810-ig, Sch. jegyzeteivel kiadva). — 
Munkája; Festrede zur hundertjährigen 
Geburtsfeier des Friedrich v. Schiller am 
10. Nov. 1859. Kronstadt. — Kéziratban 
a superintendensi levéltárban: Dissertatio 
de temporibus, quibus Horatius sermo-
num libros scripserit et evulgaverit auctor 
Fr. Schiel 1844. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III 
175., IV. 377. 1. 

Schiel Frigyes, ág. ev. lelkész, szül. 
1861. febr. 17. Brassóban, hol atyja 
Schiel Sámuel városi lelkész volt. Miután 
tanulmányait a brassói Honterus - gym-
nasiumban bevégezte, theologiát, föld-
rajzot és történelmet a berni, berlini és 
budapesti egyetemen tanult. Visszatérve 
Brassóba, ugyanott az elemi fiúiskolában 
és 1889-től a középiskolában tanított. 
1894. aug. a volkányi (Nagy-Küküllőm.) 
ág. ev. hitközség választotta lelkészének, 
1901-ben pedig blumenaui és kórházi 
prédikátor lett Brassóban. — Munkái: 
1. Lehrbuch der Weltgeschichte (Mittel-
alter und Neuzeit) für die unteren Klassen 
der Mittelschulen und verwandte Lehr-
anstalten. Hermannstadt, 1894.— 2. Lehr-
buch der Geographie für die untern Klas-
sen der Mittelschulen und verwandte 
Lehranstalten. Kronstadt, 1896. (Különny. 
a brassói gymnasium Programmja 1893. 
és 1894. évf.-ból). — 3. Sächsisches Volks-
liederbuch. Herausgegeben von Fr. Her-

furth und Fr. Schiel. Zweite veränderte 
und mit dem Melodiensatz versehene 
Auflage. 3—7 Tausend. Hermannstadt, 
1900. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 
378. 1. 

Schiel Gusztáv, ág. ev. lelkész, szül. 
1850. aug. 8. Brassóban; miután 1869-
ben szülővárosában gymnasiumi tanul-
mányait elvégezte, a heidelbergi, berlini, 
jenai és lipcsei egyetemre ment theolo-
giai, mathematikai és természetlani tanul-
mányok végett. 1874. szept. 1. a brassói 
gymnasiumban és reáliskolában tanárnak 
alkalmazták. 1884. aug, 10. Mártonhegyen 
(Nagy-Küküllőm.) lelkésznek választották. 
— Czikkei az Archiv f. Landeskundeban 
(N. F. XII. Ung. u. Siebenb. Studierende 
in Jena, Herfurt Fr.-el együtt, XV. Besuch 
Kaiser Josefs II. in Kronstadt); a Sächs. 
Burzenland cz. munkában (Die Bevöl^ 
kerungsstatistik). 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 
378. 1. 

Schiel Henrik, orvosdoktor. — Mun-
kája : Grundzüge der Pflanzenkunde nach 
ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rück-
sicht auf Medicin und Pharmacie. Güns, 
1838. 

Siinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schiel Sámuel Traugott, ág. ev. lel-
kész, szül. 1812. ápr. 14. Brassóban; 
tanult szülővárosában, 1833-ban a bécsi 
protestáns intézetben és 1834—35. a 
berlini egyetemen. 1837-ben a brassói 
főgymnasiumban collega, 1843. lektor és 
1856. ápr. 3-tól igazgató volt. 1860. jún. 9. a 
brassói ev. egyház lelkészének választotta. 
1861. a consistorium tagja s 1870. annak 
lelkészi tanácsosa lett. Mint gymnasiumi 
igazgató meghonosította az évi Honterus-
ünnepélyt és alapítványt, valamint a 
torna-iskolái. Meghalt 1881. ápr. 11. a 
húsvét első napján tartott prédikálása 
után Brassóban. — Munkatársa volt a 
Siebenbürger Wochenblattnak, úgyszintén 
a Schul- und Kirchen-Zeitungnak (1851— 
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1852.) Brassóban ; czikkei a brassói ev. 
gymnasium Programmjában (1855. Zur 
Frage des lateinischen Sprachunterrichts 
an unseren Gymnasien, 1858. Andeu-r 
tungen über den geographischen Unter-
richt im Obergymnasium); aHornyánszky-
féle Prot. Jahrbücherben (1857. Die 
Kirchenordnung aller Deutsch en in Sieben-
bürgen 1547., a brassói könyvtárban levő 
«Reformatio» német szövege); Aus 
Siebenbürgens Vorzeit und Gegen wart-
ban (1860. Die Riesenschlange an der 
Burg. Kronstädter Volkssage). — Mun-
kái: 1. Wörtliche Übersetzung des be-
rühmten Andreanischen Privilegiums, 
welches die ursprüngliche Grundlage der 
sächsischen Verfassung enthält. Über-
setzung des Leopoldinischen Diploms 
oder der im Jahre 1691. bei der Über-
gabe Siebenbürgens an das erlauchte 
Haus Österreich zwischen den Ständen 
und Leopold I. zu Stande gekommenen 
Bundesakte. Kronstadt, 1843. — 2. 
JJebungsbuch für den ersten Unterricht 
in der lateinischen Formenlehre. Von 
S. S. U. ott, 1843. és 1844. Két folyam. 

— 3. Predigt am Reformationsfeste 1857, 
gehalten in der grossen Kirche zu Kron-
stadt. U. ott. (2. kiadás 1858. Magyarul: 
Molnár ev. ref. és Koszta József ág. ev. 
lelkészek ford, és előszóval kiadták 1858. 
jan. 31. U. ott.) — 4. Betrachtung über 
das heilige Abendmahl. U. ott. (1857. 
Nagy-csütörtökön a gymnasium nagy ter-
mében tartott beszéd). — 5. Drei Pre-
digten auf das Fest der Erscheinung 
Christi. (Dreikönigstag.) Der Reinertrag 
für die Honterusstiftung. U. ott, 1859. 
(1857., 1858. és 1859. tartott beszédek.) 
— 6. Warum auch wir verpflichtet sind 
uns an der evang. Stiftung des Gustav 
Adolf-Vereins zu betheiligen. Predigt. 
U. ott, 1861. — 7. Wie haben wir Evan-
gelische zu den erneuerten Bestrebun-
gen, die Menschheit auf kirchlichem 
Gebiete in das zwölfte Jahrhundert zu-
rückzuführen, uns zu stellen ? Predigt 

auf den Sonntag Judica 1865. U. ott, 
1865. — 8. Die Theses Dr. Martin 
Luther's an das Geschlecht unserer Zeit. 
Reformationspredigt, gehalten in der ev, 
Pfarrkirche zu Kronstadt im Jahre 1868. 
U. ott, 1868. — 9. Welche Aufgaben 
stellt der reformatorische Geist der Gegen-
wart auch unseren Landeskirchen-Ver-
sammlungen. Predigt. U. ott, 1873. — 
10. Warum so viele Menschen den Glau-
ben an die Unsterblichkeit schwer er-
greifen. Predigt am 1. Ostertag 17. April 
1881. U. ott, 1881. — Szerkesztette és 
kiadta a brassói főgymnasium évi Pro-
grammját 1856—60. és a brassói ág. ev. 
hitközség Jahresberichtjét 1861—1880. 
(Ezekben egyházi beszédei is vannak.) 
Kéziratban a nagyszebeni superinten-
dentia levéltárában: De emendanda 
ratione, qua pueri prima linguae latinae 
cognitione imbuuntur. Dissertationem 
paedagogicam scripsit Samuel Schiel 
gymn. lector II. 1844. 

Archiv für Landeskunde N. F. XVI. 502. 1. 
(G. D. Teutsch.) — Trausch-Schuller, Schrift-
steüer-Lexikon III. 177.. IV. 378. 1. 

Schi«r Lajos, gazdaságegyesületi tit-
kár. — Szerkeszti a Fehérvármegyei 
gazdasági egyesület havi Értesítőjét 1902, 
decz. 1. óta Székesfejérvárt. 

A m. n. múzeuiri könyvtár példányáról. 

Schier Xystus Pál, szent Ágoston-
rendi szerzetes, szül. 1728. július 19-én 
Magyar-Brukk-Ujfaluban (Mosonmegye); 
1746-ban lépett a szent Ágoston-rendbe 
Bécsben, de tanulmányait bevégezve, nem 
nagy hajlandóságot érzett a bölcselethez 
és theologiához, inkább a történelemmel 
foglalkozott; azért főnöke a rend bécsi 
könyvtárához helyezte. 1750-ben szen-
telték föl. Meghalt 1772. márczius 15-én 
Bécsben. — Munkái: 1. Commentatio 
de primis Vindobonae typographis. Cum 
variis ad rem litterariam adnotationibus. 
Vindobonae, 1764. — 2. De duobus ser-
monibus Augustini, primum Zagrabiensis, 
dein Lucerini ep iscopi . . . U. ott, 1765. 
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— 3. Dissertatio de regiae Budensis 
bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, 
interitu, et reliquiis. Authore F. X. S. A. 
U. ott, (1766.) Editio altera, cui accessit 
mantissa miscellarum observationum ex 
mss. eiusdem authoris collecta. U. ott, 
1799. — 4. De venerabilis Hildeberti, 
Turonensis Archiepiscopi operibus. U. o., 
1767. — 5. Georgius Lodomeri archi-
episcopi Strigoniensis sub an. 1298 de-
funcţi legitimus successor vindicatus, et 
illustratus. U. ott, 1768. — 6. Memoria 
academiae Istropolitanae seu Posoniensis, 
eiusque nonnullorum professorum ex 
documentis coaevis confecta. U. o., 1774. 
Táblázattal. — 7. Buda sacra sub priscis 
regibus. Opus posthumum. U. o., 1774. 
Két rézmetszettel. (Ism. Molnár, M. 
Könyvház III. 1783. 472. lap.) — 8. 
Reginae Hungáriáé primae stirpis. Opus 
posthumum, ad illustrandam históriám 
pátriám perquam accommodatum, Cum 
vita ejusdem cl. authoris compendio data 
& accurata notitia omnium operum ejus 
tam editorum quam manuscriptorum. U. 
ott, 1776. — 9. De monasteriis provin-
ciáé Austriae et Hungáriáé ordinis fra-
trum eremitarum sancti patris Augustini 
succincta notitia, in usum duntaxat juni-
orum ejusdem provinciáé alumnorum 
obiter conscripta. U. ott, 1776. — 10. 
Die Bischöfe und Erzbischöfe von Wien, 
aus den Manuscripten des sei. verstor-
benen... Zusammengesetzt und ans Licht 
gegeben im Jahre 1777. Gratz. — 11. 
Memoria provinciáé hungaricae Augusti-
nianae antiquae, adservata in schedis... 
ac dein per Martinum Bosnak . . . in 
lucem publicam emissa a.1788. U. ott. — 
12. Furii Dionysii Philocali calendarium 
antiquum sub annum 352 scriptum, ad 
primam editionem vix cuipiam notam 
castigatum, et notis illustratum. Opus 
posthumum curis Martini Bosnak editum. 
U. ott, 1781. — 13. Specimen Styriae 
literatae ad subsidia operi perficiendo 
necessaria impetranda eruditis inclitae 

gentis viris exhibitum. Viennae, év n. — 
14. De Maria Porphyrogenita sponsa. 
Anna et Margarita conjugibus reginis 
Belae III. Hungáriáé regis. In quibus 
tentamen históriáé reginarum Hungáriáé 
primae stirpis facere conatus est. U. ott, 
év n. — Kézirati munkáit Wurzbach 
felsorolja. 

Oesterr. National- Encyxlopaedie v o n G r ä f f e r 
und Czikann. Wien, 1835. IV. 531. lap. — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon XXIX. 280. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Schiessel Rikárd, a Torda-Aranyos 
vármegyei takarékpénztár részvénytársa-
ság főkönyvelője Tordán. — Munkája: 
A felügyelő bizottság szervezete. Torda, 
1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Schiferer Mihály. L. Schieferer. 
Schiff Ernő, orvosdoktor, kórházi fő-

orvos. Schiff Ábrahám kereskedő és Bóth 
Fanny fia, szül. 1863. szept. 6. Gábor-
jánban (Biharm.); a gymnasium alsó 
osztályait Hajdú-Szoboszlón, a felső osz-
tályokat a nagyváradi prémontrei főgym-
nasiumban végezte. 1882 őszén iratkozott 
be a budapesti egyetem orvosi szakára, 
hol 1888. febr. 4. az összes gyógytudo-
mányok doktorává avattatott fel. Miután 
ugyanazon évben az egészségtan-tanári 
képesítést is megszerezte, gyermekgyó-
gyászati ismereteinek növelése végett 
külföldi tanulmányútra indult, különösen 
a berlini, müncheni és prágai tanszakok 
előadásait látogatta. 1889. okt. 1. külföld-
ről hazaérkezve, Nagyváradon telepedett 
le mint a gyermekbajok szakorvosa; 
azóta állandóan ott működik. Sikerült 
létesíteni a Sztaroveszky-alapítványi gyer-
mekkórházat, melynek 1902. nov. 16. tör-
tént megnyitása óta igazgató-főorvosa, 
hol évenként 400 fekvő és 2500 bejáró 
beteg gyermeket részesít orvosi kezelés-
ben. 1894 óta a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megbízásából a nagy-
váradi in. kir. bábaképzőn a gyermek-
ápolás tanának előadója, ugyanazon inté-
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zetnek 1897 óta vizsgáló-bizottsági tagja, 
1896 óta pedig a nagyváradi prémontrei 
főgymnasium egészségtan-tanára és iskola-
orvosa. 1901. decz. 14. a budapesti kir. 
orvosegyesület levelező-tagjává válasz-
totta. Rendes tagjaa nagyváradi Szigligeti-
Társaságnak ennek megalakulása óta. — 
Első irodalmi kísérlete (a Gyógyászatban: 
Tuberculosis és scrophulosis pathologiai 
és klinikai szempontból cz.; az orvostan-
hallgatók segítő-egyesülete által jutalma-
zott pályamű volt; ugyanazon időben 
jelentek meg tőle a nagyváradi helyi 
lapokban a gyermekegészségügy körébe 
tartozó közlések, és e lapokba letele 
pedése után is írt hasonló czikkeket, vala-
mint a berlini Jahrbuch für Kinderheil-
kundeba és az Archiv für Kinderheil-
kundeba; a prágai Zeitschrift für Heil-
kundeba; az Orvosi Hetilapba (1889. 
A konyhasóoldatok bőr alatti befecsken-
désének befolyása a vér összetételére, 
1891. A lázas hőmérsék befolyása a cse-
csemők vérösszetételére, 1893. Adatok az 
újszülöttek sárgaságának tanához, 1906. 
Symmetricus gangrena, Raynaud esete 
hereditaer lueticus alapon); a M. orvo-
sok és természetvizsgálók Munkálataiban 
(XXV. 1891. Adatok az újszülöttek sárga-
ságának haematologiájához, XXVI. 1893. 
Ujabb adatok az újszülöttek sárgaságá-
nak tanához); a Gyógyászatban (1891. 
Néhány adat a lues hereditaria és rachi-
tisben szenvedő csecsemők haematolo-
giájához) ; a Budapesti Orvosi Újságban 
(1904. Az infantilis hysteriának egy érde-
kesebb esete). — Munkái: 1. A vér alak-
elemeinek és haemoglobin tartalmának 
quantitativ magatartása az újszülöttek ép 
és kóros viszonyai mellett. Bpest, 1888. 
(Mathem. és Természettud. Értesítő VIII. 
6., 7.). — 2. Ujabb adatok az újszülöttek 
haematologiájához, különös tekintettel a 
köldökzsinór lekötési idejére. Az ú. n. 
«tartalékvér» szerepe az újszülött szer-
vezetében. (Vizsgálatok dr. Konrád Márk, 
a nagyváradi m. kir. bábaképezde igaz-

gató-tanárának szülészeti kórodájából). 
Bpest, 1892. (Értekezések a természettud. 
köréből XXII. 2.) — 3. Adatok az első 
életnapok folyamán elválasztott vizelet 
quantitativ-chemiai összetételéhez. (Vizs-
gálatok dr. Konrád M . . . szülészeti kóro-
dájából). U. ott, 1892. (Értek, a term.-
tud. kör. XXII. 6.). — 4. A csecsemők 
hurutos gyomor- és bélbántalmainak 
mechanikai és diaetetikai kezeléséről. 
U. ott, 1892. (Klinikai Füzetek II. 10.). — 
5. Ujabb adatok az újszülöttek haema-
tologiájához. II. közlemény a nagyváradi 
magyar királyi bábaképezde igazgató-
tanárának szülészeti kórodájából. U. ott, 
1900. (Különlenyomat az Orvosi Hetilap-
ból.) — 6. Székfoglaló beszéd a Nagy-
várad városi Sztaroveszky- alapítványi 
gyermekkórház ünnepélyes megnyitási 
nov. 16. ülés alkalmából 1902. Nagy-
várad, 1902. — 7. Jelentés a Nagyvárad 
városi Sztaroveszky-alapítványi gyermek-
kórháznak első (1903.) évi működéséről. 
U. ott, 1904. — 8. A csecsemők ápolásá-
nak rövid kézikönyve. (Szülésznők szá-
mára.) U. ott, 1904. — 9. Adatok, az 
újszülöttek vérének chemiai összetételéről. 
Bpest, 1906. (Klinikai Füzetek XVI. 7.) 

Petrik M. Könyvészet 1886—1900. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányairól é3 ön-
életrajzi adatok. 

Schiff József, gyorsíró, szül. 1848. 
febr. 25. Magyarországon ; a gymnasiu-
mot Pozsonyban és Bécsben látogatta, 
azután a gyorsírást tanulmányozta és 
1874. a gyorsírás tanára lett a bécsi 
felső földmívelési iskolán. 1872—83. mint 
a Wiener Gabelsberger-stenogr. Central-
Verein könyvtárnoka működött. 1880. az 
osztrák iparkiállításon érmet nyert. — 
Nevezetesebb munkái : 1. Theoretischer 
u. praktischer Lehrgang der Satzkürzung 
. . . — 2. Correspondenzschrift . . . — 
3. Stenogr. Übungsbuch . . . — 4. Hand-
buch der geschäftsstenographischen Praxis, 
Wien, . . . — 5. Stenogr. Wörterbuch. 
U. ott, . . . — 6. Eine neue system-
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gerechte Combinanten - Verschmelzung. 
Leipzig und Wien . , « 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 940. 1. 

Schiff Kálmán, orvosdoktor, született 
1865. okt. 17. Hunfalván (Szepesmegye), 
gymnasiumi tanulmányait Békés-Szarva-
son 1881-ben végezte; ezután a bécsi 
egyetemen mint orvosnövendék beirat-
kozott és orvosdoktori oklevelét is ott 
nyerte el. Hosszabb ideig működött Bill-
roth, Nothnagel és Stellwag orvostanárok 
klinikáján. 1885—86-ban mint IV. éves 
orvosnövendéket a hadügyminisztérium 
Klosterneuburgba rendelte ki, hogy az 
ott állomásozó utászezrednél kiütött 
typhus-epidemiánál mint orvos működ-
jék. Ezután külföldön tett hosszabb tanul-
mányutat s közben mint dr. Schindler-
Barnay cs. tanácsos első assistense ve-
zette annak marienbadi sanatoriumát. 
1893-ban Budapesten külföldi minták 
szerint s a modern orvostudomány kel-
lékeivel felszerelt «massage és testegye-
nészeti» intézetet nyitott, hol még ma is 
mint annak igazgatóorvosa működik. — 
Bécsi tartózkodása alatt az ottani szak-
lapokba írt czikkeket; írt a Pesti Naplóba 
és a Pester med.-chirurg. Pressebe is. 

Zichy Hermann g r ó f é s Derestye Gy. J/., 
Magyar zsidók a millenniumon. Budapest, 
1896. 170. 1. arczk. 

Schiffer Mihály. L. Schieferer. 
Schiffler Antal, kir. ügyész, a magy. 

igazságminiszteriumban alkalmazva, szül. 
1873-ban Bicskén (Fehérm.); középiskolai 
tanulmányait a tatai és budapesti pia-
risták és a székesfejérvári czisztercziek 
főgymnasiumában végezte. Jogot a buda-
pesti egyetemen hallgatott. 1904-ben bíró-
sági szolgálatba lépett és 1897 óta az 
igazságügyminiszteriumban működik. — 
A M. Jogi Lexikonba a «Nemzetközi jog-
segély» cz. czikket írta. — Segédszer-
kesztője az Igazságügyi Közlönynek és 
az Igazságügyi Javaslatok Tárának; 
társszerkesztője: A magyar igazságügyi 
írott jog forrásainak útmutatója cz. sajtó j 

alatt levő munkának. — Munkája: Út-
mutatás a nemzetközi jogsegély terén. 
Bpest, 1904. 

A m. n múzeumi könyvtár példányáról 
és önéletrajzi adatok. 

Schihulszky József.\ kir. főharminczadi 
és adóhivatali számvevő Alsó-Vereczkén. 
— Munkája: A méheknek kettős köpük-
ben leendő könnyű, új és hasznos tar-
tásokról, mely szerint a méhek könnyen 
szaporíthatnak és kis íáradsággal felette 
nagy hasznot béhajthatnak. Kassa, 1817. 
Rézmetszettel. (Latinul is megjelent. U. 
ott, 1817.) 

Szinnyei Könyvészete . 

Schikk Ignácz, uradalmi felügyelő. — 
Czikkei a M. Gazdában (V, évf. Bükk-
aljai takarék-magtár); a Heves és Külső-
Szolnok t. e. vármegyék leírásában (Eger, 
1868. Gróf Károlyi György Debrő-parádi 
uradalma). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Schikmayr József, róm. kath. lelkész. 
— Munkája: Lob- und Ehren-Rede, bei 
den feyerlichen Eintritt deren Hoch-
und Wohlehrwürdigen Frauen, regulirten 
Canonissinen, unter der Regül des heil. 
Augustini, von der Versammlung Unserer 
Frauen in das neu errichtete Closter-
Gebäu, so in Allerhöchster Gegenwart 
beyder Majestäten, den 17-ten Tag des 
Monats Julii 1754 erfolget. Pressburg. 

Petrik Bibliogr. 

Schikray Sámuel, orvosdoktor, nevelő-
intézet-tulajdonos Budapesten. — Mun-
kája : Rathgeber für körperliche und 
geistige Erziehung der Kinder. Bpest, 1877. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schilbach János Sámuel, cs. és kir. 
katona, szász-góthai származású volt s 
az akadémián jogot végzett; a császári 
hadsereggel Erdélybe jött, hol hadnagy 
és segédtiszt, majd titkár lett a Brassó 
városi és határőrvidéki parancsnokságnál. 
Magántanító volt Herbertsheim Sámuel 
tanácsos, később városbíró gyermekeinél. 
Miután ág. ev. vallásának nyilvánította 
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magát, engedélyt nyert 1740-ben VI. Ká-
roly gyászünnepélyén az evang. templom-
ban emlékbeszéd tartására. Meghalt 1750. 
aug. 26. Brassóban. — Munkái: 1. Den 
durchdringenden Donnerschlag aus hei-
terer Luft bei dem frühzeitigen Ableben 
zweier tugend- und hoffnungsvoller Kin-
der des Herrn Samuel Herberts. Eines 
Löbl. Kronstädtischen Magistrats Asses-
s o r s und Secretarii, welche A. 1732 den 
10. und 13. Julii seelig verschieden und 
darauf in hiesiger Gross-Pfarrkirche be-
erdigt, wollte zu Bezeugung schuldigster 
Compassion durch gegenwärtige Trauer-
rede vorstellen . . , Kronstadt, 1832. — 
2. Ein Gedicht auf Georgius Schramm 
von Otterfels bei dessen Beförderung zum 
Generalfeldmarschall-lieutenant im Okto-
ber 1733. ü . ott, 1733. — 3. Ein Gedicht 
über den Meuchelmord, welchen 2 Sol-
daten an Catharina verw. Peter Rhener 
verübt. 5. Februar 1733. U. ott, 1733. — 
4. Epitaphium Sr. Excellenz des weil. 
Hoch- und Wohlgebornen Herrn Cäsar 
Josef v. Lentulus, Freyherrn von Gour-
selle, Ihro in Hungarn und Böheimb. 
königl. Majestät General-Feld-Marschall-
Lieutenant, Obristen zu Pferd, zu Kron-
stadt, wie auch derer Wallach- u. Moldau-
ischen Grenzen wirklichen Commendan-
ten bey Hochgedacht dessen Beerdigung 
entworfen. (U. ott, 1744.) — Kéziratban: 
Allegoricae meditationes de expeditione 
sylvestri a quibusdam in campis ac mon-
tibus Bodzae sie dictae 1731 m. Aug. 
peracta. (Költemény). 

Trausch-Schüller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i c o i l I I I . 
181., I V . 380. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Schilberszky Károly, bölcseleti dok-
tor, a m. kir. kertészeti tanintézet rendes 
tanára Budapesten ; 1888—89. a bpesti 
egyetemen növénytani tanársegéd, később 
a bpesti gyógyszerész-gyakornok iskola 
tanára volt. — Több száz czikke jelent 
meg a következő szaklapokban, napi-, 
hetilapokban és folyóiratokban : Botani-
sches Centralblatt, Berichte der deutschen 

botanischen Gesellschaft, Budapesti Hir-
lap, Borászati Lapok, Budapesti Szemle, 
Erdészeti Lapok, Függetlenség, Földmíve-
lési Erdekeink, Földrajzi Közlemények, 
Gazdasági Lapok, Gyógyszerészi Hetilap, 
Gyógyszerészi Közlöny, Gyógyszerészi 
Értesítő, Gyümölcskertész, Gyakorlati 
Mezőgazda, Hedwigis, Köztelek, A Kert, 
Kertészeti Lapok, Közgazdasági Értesítő, 
Magyar Föld, Magyar Kerékpáros, Math, 
és Természettud. Értesítő, Mathem. und 
naturwissenschaftliche Berichte aus Un-
garn, Méhészeti Lapok, Mezőgazdasági 
Szemle,' Oesterr, Botanische Zeitschrift, 
Pester Lloyd, Rovartani Lapok, Termé-
szettudományi Közlöny és Pótfüzetei, Ter-
mészetrajzi Füzetek, Vasárnapi Újság, 
Wiener Landwirthschaftliche Zeitung, 
Zeitschrift für wissenschaftl. Mikroskopie 
(ezen czikkek repertóriumát 1884—1902-ig 
közlik 4. és 10. sz. munkái). -— Munkái: 
1. Hazslinszky Frigyes, Magyarország 
mohflóráj äj. ä nemek, fajok és synony-
mok jegyzéke. Bpest, 1892. — 2. Adatok 
a virág szaporodó-szerveinek rendellenes 
szerkezetéhez. Hét táblával. U. o., 1892. 
(Értekezések a term.-tud. köréből XXII. 
4.) — 3. A chara-félék, különös tekin-
tettel a magyarországi fajokra. 20 ábrával 
és 5 tábla rajzzal. írta dr. Filarszky 
Nándor. Ismertetés. U. ott, 1895. — 4. 
Schilberszky Károly dr. irodalmi műkö-
désének Czímjegyzéke szakcsoportok sze-
rint 1884—1896. U. ott, 1897. — 5. A 
növények óriás és törpe növéséről. Elő-
adás. U. ott, 1898. Öt ábrával. (Külön-
nyomat a Természettudományi Közlöny 
XLV. Pótfüzetéből.) — 6. A csiperke-r 
gomba môle-betegsége. U. ott, 1899. 
(Különny. a Természettud. Közlöny L. 
Pótfüzetéből.) — 7. Monographie de la 
Horticulture en Hongrie, pour ľ Exposition 
Universelle de 1900 á Paris. U. o., 1900. 
47 fénynyom. képpel. — 8. Gyógyszer-
ismeret. U. ott, 1902. (Gyógyszerész-
gyakorlati tankönyv I. r.) — 9. Növény* 
tani közlemények. U. ott, 1902. — 10, 
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Schilberszky Károly dr. irodalmi műkö-
désének Czímjegyzéke szakcsoportok 
szerint 1897—1902. U. ott, 1903. — 
Czikkei és értekezései közül is több meg-
jelent különlenyomatban. 

Petrik, M. Köny vészet 1886—1900. 

Schildbach János Gottlieb, pozsonyi 
polgár. — Munkái: 1. Auf die glorreiche 
Ankunft des Neuvermählten Allerdurch-
lauchtigsten Fürstenpaares in Ofen am 
6. Oct. 1815. Pesth. (Költemény.) — 2. 
Eine Blume auf das Grab unsers Freun-
des und Kunstgenossen, Thomas Stelzer, 
gest. am 1. Dez. 1815. U. ott. (Költ.) — 
3. Den edlen Bewohnern von Pesth. Zum 
neuen Jahr 1816. U. ott. (Költ.) — 4. 
Das Kriegerfest am 24. Jänner 1816. 
Bey der Yertheilung von 18 Tapferkeits-
münzen an Mannschaft des k. k. Infan-
terieregim. Fürst Esterházy. U. ott. (Költ.) 
— 5. Dem Andenken des verewigten 
Hrn Gabriel Gosztonyi von Gosztoni u. 
Kreuts. U. ott, 1816. (Költ.) — 6. Herz-
liche Wünsche und guter Rath nebst 
einigen Sinngedichten zum Jahre 1817. 
U. ott. — 7. Die Königshand. Ein Fest-
gedicht Sr. Excellenz dem Herrn Stefan 
Graf v. Illésházy. Zur hohen Namens-
feyer geweiht. Hely n., 1817. — 8. Die 
Religion. Eine Hymne. Am Tage der 
Einweihung der neuen Kirche in der 
Leopoldstadt zu Pest, den 15. Juni 1817. 
Pesth. — 9. Das Frühlingsfest in Keszt-
hely. Leierakkorde Sr. Excellenz dem... 
Herrn Georg Graf Festetics v. Tolna... 
zur hohen Namensfeier angestimmt und 
dargebracht. Hely n., 1818. — 10. Gesam-
melte Gedichte. Pesth, 1818. —11. Centifo-
lium. Ein Gedicht auf die Restauration des 
Magistrats der königl. Freystadt Pesth 
am 3-ten, 4-ten und 5-ten Februar 1819. 
U. ott. —12. Die Feuersbrunst zu Ofen 
am 3-ten Sept. 1820. Ein Gedicht mit 
Chören. Zum Besten der Abgebrannten 
zu Ofen. Wien, 1820. — 13. Sängers 
Hochzeitslied dem Brautpaare Johann 
Bayer und Nina Graf. Pesth, den 24. 

Juny 1820. — 14. Allerley. Ein Blatt für 
allerley Leser zum Nutzen und Vergnü-
gen ; der Verbreitung nützlicher Kennt-
nisse, sittlicher Bildung und geselliger 
Unterhaltung gewidmet. Pesth. 

Petrik Bibliogr. 

Schilde Konstantin, községi jegyző 
1861-től Steyerlak - Aninában (Krassó-
Szörénym.) — Munkája: Historischer, 
naturhistorischer und technischer Alma-
nach der Entstehung und Entwickelung 
der Gemeinde Steyerdorf - Anina von 
1773—1873. Temesvár, 1873. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schildeníeld Bálint Konrád, jogi dok-
tor, karnioliai származású nemes, a nagy-
szombati egyetemen joghallgató. — 
Munkája : Disquisitio inauguralis juridica 
cujus sit damnum vel lucrum? an 
debitoris ? an creditoris ? si certum genus 
pecuniae debeatur, ejus autem valor 
crescat, aut decrescat interea, ac dum 
debitum expungendo perimatur. Quam 
una cum positionibus ex universo jure 
annuente inel. facultate juridica pro 
consequenda juris laurea publicae dispu-
tationi submittit 1775. Tirnaviae. 

Petrik Bibliogr. 

Schill Athanáz, cziszterczi-rendi al-
perjel, szül. 1821. május 5. Székesfejér-
vár t ; a rendbe lépett 1842. szept. 22.; 
pappá szentelték 1846. augusztus 12-én. 
1846—1848. segédlelkész volt Zirczen, 
1848—69. főgymnasiumi tanár Egerben, 
1869-74 . lelkész Tósok-Berénden, 1874— 
1878. lelkész Herczegfalván, 1878—86. 
perjel Szt-Gotthardon s egyúttal 1878—81. 
lelkész, 1878—1884. jószágkormányzó 
ugyanott, 1886—88. alperjel Zirczen, 
1888-tól nyugalomban Szent-Gotthárdon, 
hol 1894. febr. 5. meghalt. Érdemei el-
ismeréseül 1885-ben a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét nyerte. — Czikke 
az egri kath. nagygymnasium Program in-
jában (1858. Állatismei tanulmányok.) 

A hazai czisztcrczi-rend Emlékkönyve. B p e s t . 
1896. 371. 1. 
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Schill Fülöp, állami főreáliskolai tanár, 
1893-tól helyettes tanár volt a pécsi áll. 
főreáliskolánál; 1904. aug. 29. hasonló 
minőségben Temesvárott folytatta műkö-
dését és 1905. ápr. rendes tanárrá nevez-
tetett ki ; a magyar és német nyel-
vet és irodalmat tanítja. — Czikke a 
temesvári főreáliskola Értesítőjében (1905. 
Párhuzam Kölcseynek Csokonairól és 
Schillernek Bürgerről írt bírálata között). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Schill Salamon, országos rabbiképző-
intézeti tanár 1878—79 óta, hol a latint 
és görögöt tanítja. — írt a M. Tan-
ügybe, Országos Középtanodai Tanáregy-
let Közlönyébe, az Ungarische Revuebe, 
a Magyar-Zsidó Szemlébe és a Zeit-
schrift für alttestamentliche Wissen-
schaftba. Czikkei az Egyetemes Philol. 
Közlönyben (1879., 1890., 1893. könyv-
ism.). — Munkái: 1. Görög nyelvtan. 
Hintner B. 2. kiadása nyomán ford, és 
átdolgozta. Bpest, 1884. — 2. Görög 
gyakorlókönyv Hintner és Curtius nyelv-
tanaihoz. A 4. kiadás nyomán ford, és 
átdolgozta. U. ott, 1884. — 3. Görög 
régiségek és a görög művészet története, 
a gymnasium V. és VI. osztálya számára. 
U. ott, 1891. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny, 
Közokt. Szemle. 2. jav. kiadás. A szö-
vegbe nyomott 120 ábrával. U. ott, 1894. 
3. k. U. ott, 1902.) — 4. Görög irodalom-
történet a gymnasium VII. és VIII. osz-
tálya számára. U. ott, 1892. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1893. Schill válaszával. 
2. kiadás. U. ott, 1897.) — 5. A budapesti 
országos rabbiképző-intézet története. U. 
ott, 1896. — 6. Alexandriai Philo jelen-
tése a Caius Caligulánál járt küldöttség-
ről. Legatio ad Caium. Ford. görögből. 
U. ott, 1896. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny). 

Az országos rabbiképzö-intézet története. B u -
dapes t , 1896. 9., 34. 1. és Értesítője 1888. 85. 1. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—1900. 

Schilla (Károly) Jeromos, bölcseleti 
doktor, premontrei kanonok-rendi áldozó-

pap és t anár ; tajói (Zólyomm.) szárma-
zású ; 1811-ben a rend növendékeinek 
felügyelője, 1812. gymnasiumi tanár Kas-
sán, 1828. a humaniórák II. oszt. tanára 
Nagyváradon, 1829. a kassai akadémián 
a természettan tanára; 1839-től szembaja 
miatt rokonainál tartózkodott Libetbá-
nyán, hol 1863. febr. 14. meghalt 76 
éves korában. — Munkái: 1. Ode festis 
honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum, 
Episcopi M.-Varadiensis . . . ritu solemni 
munus pastorale capessentis perpetuae 
venerationis et observantiae causa, ab 
Archi-Gymnasio Reg. M.-Varad. Can. 
Reg. Praem. devotissime dicata. M.-Va-
rad. 1822. — 2. Excell. ac lllustrissimo 
Dmno Comiti Francisco Zichy de Vásony-
keő etc. munus supremi Comitis Inclyti 
Cottus Bihariensis solemniter adeunti 
Archi-Gymn. Reg. M.-Varad. Can. Reg. 
Praem. U. ott, 1825. 

Schematismus Can. Reg. Ord. Praemons tra -
tensis de Castro Jászó. Cassoviae, 1891. 151., 
191. 1. 

Schiller Aurél Béla lovag, dohány-
jövedéki tiszt Szegeden. — A Dohány-
Újság munkatársa. 

.4 Dohány-Vjság története. Bpest, 1896. 7. 1. 

Schiller Bódog, jogi doktor, kir. tör-
vényszéki aljegyző, Sch. Berthold női 
szabó és Roth Róza fia, szül. 1877. febr. 
9-én Pozsonyban ; középiskolai tanulmá-
nyait a pozsonyi kir. kath. főgymnasium-
ban végezte ; a jogot ugyanott az aka-
démián kezdette, az első (1895—96.) téli 
félév elteltével a budapesti egyetemen 
folytatta. 1900. deczember 4. a budapesti 
egyetemen sub auspiciis Regis jogi dok-
torrá avatták. Ügyvédjelölti gyakorlata 
félbeszakításával. 1901 őszén állami uta-
zási ösztöndíjjal, jogtörténeti tanulmá-
nyainak folytatása végett külföldre ment 
és két félévet töltött a berlini egyetemen. 
Az ügyvédi vizsgálatnak letétele után 
1904. júl. a pestvidéki kir. törvényszék-
hez aljegyzővé neveztetett ki. — Czikkei 
a Huszadik Században (1901. könyvism.); 
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a Jogtudományi Közlönyben (1902. 48— 
52. sz. A magyar trónörökösben meg-
kívántató kellékekről, 1904. sz. könyv-
ism.); a Pester Lloyduan (1902. okt. 3. 
és 1905. márcz. 3. könyvism.); a Jog-
államban (1903., 1905., 1907. könyvism.); 
a Zeitschrift für ungarisches öffentliches 
und Privatrechtben (1906., 1907. Eben-
bürtigkeit und Tronfolge, válasz); munka-
társa volt a Magyar Jogi Lexikonnak 
(1898—1906). — Munkái: 1 .Az örökös fő-
rendiség eredete Magyarországon. A buda-
pesti m. kir. egyetemen pályadíjjal jutal-
mazott jogtörténeti tanulmány. Előszóval 
ellátta dr. Timon Ákos. Budapest, 1900. 
(Német kivonatát a Kohler József szerk. 
Zeitschrift für vergleichende Rechts-
wissenschaft 1903. hozta.) — 2 .A Hármas-
könyv jogforrástana. (A Hármaskönyv jog-
tanának első fejezete). U.ott,^1902. (Balogh 
Jenő, Jogi Értekezések VI.). — 3. Válasz 
a pragmatica sanctio és a házi törvé-
nyek tárgyában. U. ott, (215., 226.). — 
4. Ungarische Verfassungs- und Rechts-
geschichte mit Bezug auf die Rechtsent-
wickelung der westlichen Staaten von 
Ákos von Timon. Aus der 2. Auflage 
übersetzt. Berlin, 1904. 

,11. Könyvésiet 1902. — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1886—1900. — ill. Jogi Lexikon VI. 260. 1. 

Schiller Ferencz, pozsonyi bérlő. — 
Munkája: Georginen-Katalog der neuesten 
sowohl als älteren englischen und deu-
tschen Prachtsorten,welche zu haben sind 
bei . . . Pressburg, 1847. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schiller Henrik, jogi doktor, ügyvéd 
Budapesten, szül. 1851, aug. 6. Ó-Gyallán 
(Komárommegye); középiskolai tanulmá-
nyait Nyitrán végezte, a jogot Buda-
pesten hallgatta, a hol a doktorátust és 
ügyvédi vizsgát is letette. — Czikkeket 
írt a M. Themis, a Jogtudományi Köz-
löny, Deutsche Juristenzeitung, Zeit-
schrift für Völkerrecht und Bundesstands-
recht cz. szaklapokba. — Munkája: Der 
Entwurf des ungarischen Strafverfahrens, 

Bpest, 1895. — Németre fordította Barna 
Ignáczczal együtt a magyar általános 
törvénykönyv első tervezetét. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és önéletrajzi adatok. 

Schiller Irma. — Munkája: Szeretem 
a férfiakat. Víg monolog. Georges Lorin 
nyomán. Bpest, 1903. (Monologok 114.). 

M. Könyvészet 1903. 

Schiller József jogi doktor, ügyvéd 
Budapestfen, szül. 1876-ban Budapesten. 
— Munkái: Institutio-gyakorlatok kezdők 
számára. Irta Stummler Rudolf, ford. 
Bpest, 1898. (Római jogi gyakorlatok II. 
Mautner Dezsővel együtt). —2.1nstitutiók, 
a római magánjog történetének és rend-
szerének tankönyve. írta Sohm Rudolf, 
ford. U. ott, 1899. (Mautner Dezsővel 
együtt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és önéletrajzi adatok. 

Schiller Károly (harkai), jogi doktor, 
ügyvéd, Sch. Sámuel (harkai ág. ev. prédi-
kátor) fia, 1829. jan. 26. nyert jogi dok-
tori oklevelet. Meghalt 1868. február 18. 
Pozsonyban 67 éves korában. — Érte-
kezése «Az elidősítésről». — Munkája: 
Opfer der Bruderliebe. Zur Vermählungs-
feier des Herrn Joh. Mich. Ehnl mit 
Fräulen Therese Schiller. Oedenburg, 1824 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1829. I . 51 . , 
52. sz. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Schiller Károly (harkai), orvosdoktor, 
m. államvasuti pályaorvos Budapesten. 
— Munkái: 1. A szállítási szabályok és 
a vasúti díjszabásokról. Egy különálló 
függelékkel, mint Betűsoros tárgymutató 
a vasúti üzletszabályzathoz. Bpest, 1888, 
— 2. Adatok a gégefekélyek diagnosti-
kájához. U. ott, 1904. (Orvosi Hetilap 
Közleményei.) 

Petrik M. Könyvészet 1886—1900. 

Schiller (Szinessy) Salamoy, Márk, 
bölcseleti doktor, a cambridgei egyetem 
könyvtárnoka, szül. 1820-ban Ó-Budán, 
régi rabbicsalád ivadéka; már tíz éves 
korában könyv nélkül tudta az O-testa-
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mentomot. Tanult Nyitrán, Golez-Terikan-
ban és a pesti egyetemen. 1845—48-ig 
eperjesi izraelita hitszónok volt. Az 
1848—49. magyar függetlenségi harczban 
honvédszázados volt; 1849-ben a szegedi 
híd lerombolásánál Haynau hatalmába 
került, de megmenekült és Triesztbe jutott, 
honnét Cork városba (Irland) hajózott. 
1850. Manchesterben a német zsinagógá-
ban szónokolt. Ekkor a cambridgei egye-
tem hívta meg a héber kéziratok rende-
zésére. 1866. ugyanott a talmud és 
rabbinikus irodalom első tanárának ne-
veztetett ki, mely állását haláláig meg-
tartotta. Jenában lett bölcseleti doktor. 
A leégett eperjesi kollégium felsegélésére 
száz font sterlingnél tetemesebb össze-
get gyűjtött. 1878-ban a cambridgei 
egyetem tiszteleti tagsággal tüntette ki. 
Meghalt 1890. márcz. 11. Cambridgeben. 

— Czikkei az Encyclopaedia Britannica-
ban, az Academyben, Expositorban és 
a Journal of Philologieban jelentek meg. 
— Munkája: Catalogue of the Hebrew 
Manuscript preserved in the University 
Library Cambridge. Cambridge, 1876. 

Vasárnapi Újság 1890. 21. Sz. arczk. (Duka 
Tivadar.) — A m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról és Joseffy doktor szives köz-
lése. 

Schiller Sámuel, ág. ev. lelkész, szül. 
1767. ápr. 21. Sopronban ; tanult hazá-
jában 22 évig, Jenában háromig; 1795-
ben tanított Bécsben Thomannál kilencz 
hónapig, subvicarius volt négy hónapig. 
1797. febr. 21. ordináltatott Szent-Lőrin-
czen Harkára (Sopronm.) lelkésznek. —• 
Munkája : Opfer des Herzens, Gott dar-
gebracht, für die Befreiung von der ver-
heerenden Seuche der Brechruhr. Eine 
Dank-Predigt, gehalten am . . . 4. Dec. 
1831. zu Harkau. Oedenburg. 

Brabovszky György, A dunántúli evangy. 
aug. conf. superintendentia prédikátorai. 
Veszprém, 1803. 76. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schiller Vilmos, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1864. júl. 18. Kőhalomban 

(Nagyküküllőm.) és a brassói főgymna-
siumban tanult. Ennek végeztével 1883-
tól a bécsi, jenai, tübingai és budapesti 
egyetemeken theologiát és bölcseletet hall-
gatott. Miután 1889-ben Budapesten ta-
nári vizsgát tett, 1891-ben nyert első 
alkalmazást a nagyszebeni ág. ev. leány-
iskolánál, honnét öt év múlva a gymna-
siumba lépett át philologiai tanárnak. — 
A hazai s külföldi hírlapokba írt czik-
kein kívül írt a nagyszebeni főgymnasium 
Programmjába (1900. Die römischen 
Alterthümer an unseren Gymnasien, ism. 
Korr. f. Lkde); a Fr. Teutsch által ki-
adott : Bilder aus der vaterländischen 
Geschichteben (I. Gabriel Báthory und 
Michael Weiss 1608—13., Ungarn im 
Jahre 1848—49., Franz Deák 1803—76. 
II. Damasus Dürr, ein ev. Pfarrer des 
16. Jahrhunderts, Drei Königsbesuche, 
Eine Komesinstallation und ein Begräb-
niss). — Munkája: Die Revolution von 
1848—49. Vortrag. Hundert Jahre sächs. 
Kämpfe. Hermannstadt, 1896. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexicon IV. 
380. 1. 

Schiller Zsigmond, jogi doktor, ügy-
véd, a Pester Lloyd szerkesztője, szül. 
1847. szept. 17. Ó-Gyallán (Komáromm.); 
a gymnasiumot Nyitrán, jogi tanulmá-
nyait pedig a bécsi és később a pesti 
egyetemen végezte ; itt nyerte el a doktori 
s 1872. a köz- és váltóügyvédi okleve-
let ; egyideig mint segédfogalmazó a m. 
kir. belügyminisztériumban volt alkal-
mazva. 1873-tól mint ügyvéd működött 
1880-ig Budapesten, 1884-ig Pozsonyban. 
A mellett hírlapírással és növénytani 
dolgozatokkal foglalkozott. 1884-től a 
Pester Lloyd segédszerkesztője volt ; 
1906 óta pedig annak felelős szerkesztője. 
— Költeményeket és beszélyeket írt a 
Grazer Gartenlaubeba (1868), az Über 
Land und Meerbe és más folyóiratokba. 
— Czikkei az Österr. bot. Zeitschrift-
ben (1863—64. Das Ufer der Neutra, 
1865. Aus Oberungarn, 1866. Correspon-
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denz aus Neutra, Flora des Warmbades 
Teplitz); a M. orvosok és természetvizs-
gálók Munkálataiban (1866. Nyitra város 
és környékének növény-földtani viszo-
nyainak leírása, ugyanez németül a Ver-
handlungen für Naturkundeban 1866.); 
a Budapesti Szemlében (1873. III. A ki-
sebbségek képviselete, e tárgynak Magyar-
országon első feldolgozása); a M. Igaz-
ságügyben (1874—1875. Az emberi haj 
törvényszék-orvosi jelentősége, A nem-
zetközi büntetőjog alapelvei). Politikai, 
közgazdasági, közigazgatási s tárczaczik-
keket írt a Pester Lloyd, Neues Pester 
Journal, Westungarische Grenzbote, a 
Pressburger Zeitung, Augsburger Allge-
meine Zeitung és más napilapokba. — 
Munkái : 1. Die Organisirung der 
Schwesterstädte Pest und Ofen. Pest, 
1872. (Névtelenül.) — 2. Entwicklungs-
geschichte der volkswirtschaftlichen Ideen 
in Ungarn. Von Julius Kautz. Übersetzt. 
Bpest, 1876. — 3. A részvényes kereseti 
jogáról, különös tekintettel a magyar ke-
reskedelmi törvény 174. §-ára. Bpest, 
1877. (Ullmann Sándorral együtt). — 
4. Ideale Liebe. Novelle. Meiner Lieben 
Frau zu ihrem 30. Geburtstage. Pressburg, 
1884. (16. év előtt írta s S. C. Hiller 
álnév alatt adta ki egy pozsonyi lapban). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Ujsag 1902. 29. s z . a r c z k . é s ö n é l e t r . a d a t o k . 

Schilling András, ev. ref. lelkész, szül. 
1796-ban Nagy-Székelyben (Tolnám.), hol 
atyja, Sch. János Keresztély, földmívelő 
volt; a gymnasiumot szülőhelyén (a mos-
tani gyönki gymnasium akkor ott volt), 
Nagy-Kőrösön és 1814-től Debreczenben 
járta. Még Nagy-Székelyben, mint poéta-
osztálybeli, a syntaxistáknak és gram-
matistáknak a német nyelvet tanította. 
Szülői költséggel nem segíthetvén, Magyari : 

Kossá Péter, a somogyi tractus curátora 
vette pártfogása alá. Debreczenben már 
tanítása után fentarthatta magát, a mint-
hogy egész tanulói pályája alatt német 
nyelvtanító volt. Még a debreczeni főis-

kolában érte a vadkerti (Pestmegye) ref. 
német egyház meghívása, hová 1820-ban 
ment és mint prédikáló-pap szolgált, míg-
nem 1821-ben a papi vizsgákat letevén, fel-
szenteltetett és hivatalában megerősítte-
tett. Meghalt 1854. júl. Vadkerten. — 
Munkája: Gesangbuch zum Gebrauche 
der evangelisch reformirten deutschen 
Gemeinden in Ungarn. Pest, 1833. 

Új Magyar At/mnds 355. 1. 

Schilling Lajos, bölcseleti doktor, 
egyetemi rendes tanár, szül. 1854. jan. 
27. Kolozsvárt; gymnasiumi s egyetemi 
tanulmányait ugyanott végezte. Itt nyert 
tanári és bölcseletdoktori oklevelet. Az 
1876—77. éveket külföldön, főleg Berlin-
ben és Párisban töltötte, szaktanulmá-
nyaival foglalkozva. 1879. a kolozsvári 
egyetem bölcseleti karától magántanári 
képesítést nyert. 1883. jan. óta ugyanott 
az egyetemes történelemnek előbb rend-
kívüli, utóbb rendes tanára. — Czikkei 
az Erdélyi Múzeumban (IX. 1882. Cati-
lina, Julius Caesar); az Erdélyi Múzeum-
egylet Kiadványaiban (IV. 1887. Az egyip-
tomiak vallásáról); a Kolozsvárban (1887. 
33. sz. Ladányi Gedeon). — Munkái: 1. 
A morvamezei ütközet 1278. Bölcsészet-
tudori értekezés. Kolozsvár, 1878. — 2. 
A római királyság eltörlése és a köz-
társaság megalapítása. U. ott, 1879. 
(Különnyomat az Erdélyi Múzeumból. 
Ism. Századok 1880.). — 3. Az erkölcs-
tan örök vonásaiból. U. ott, 1901. (Külön-
nyomat az Erdélyi Protestáns Lapból). 
— 4. Egyetem és ifjúság. Rektori szék-
foglaló. U. ott, 1902. (Különny. az Acta 
r. sc. Universitatis Klaudiopolitanaeból). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 943. 1. 

Schillinger Ferencz, orvosdoktor, kir. 
tanácsos, bányakincstári főorvos, szül. 
1812. ápr. 23. Gráczban ; orvos-sebész-
doktori oklevelét 1838. máj. 9. Bécsben 
nyerte ; több olasz- és németországi kato-
nai kórházban főorvos volt. 1849-ben 
ezredével Magyarországba jö t t ; azon év 

A 13. tv sajtó alá adatott 1907. ápr. 24. 
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nov. 4. Selmeczbányárahelyezték; később 
katonai szolgálatáról lemondott. 1851-
ben bányakerületi főorvossá nevezték ki. 
1870. megalapította a gyógyszerészi és 
természettudományi egyletet. 1877-ben 
kir. tanácsos lett és 1880. megkapta a 
Ferencz József-rendet. Meghalt 1892. 
nov. Selmeczbányán. — Czikke a Zeit-
schrift für Natur- und Ileilkundeban 
(1853. II. Ungewöhnlich grosser Leber-
abscess, 1854. II. Fall von Eclampsia 
gravidarum mit künstlich beschäunigter 
Frühgeburt); az Ung.Med.-Chirurg. Presse-
ben (1869. Versammlung der Montan-
Aerzte in Schemnitz). — Munkája: 
Mentő eljárás tetszhalálnál és az életet 
rögtön fenyegető betegségeknél. Hozzá: 
Dr. Tóth Imre, Mentő eljárás vérzések 
és sérüléseknél. 2. kiadás. Selmecz, 1876. 

Oláh Gyula, E g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t M a -
g y a r o r s z á g b a n . B u d a p e s t , 1876. 155. l a p . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Nemzet 1892. 
311. SZ. — Selmeczbányai Hiradó 1895. 7. , 8. 
s z . ( D r . T ó t h I m r e e m l é k b e s z é d e . ) 

Schilson . . . báró. — Munkája: 
Die Wilden. Ein Drama mit Tänzen und 
Chören in fünf Aufzügen. Von Frey-
herrn von Chilson. Aufgeführet von der 
Wahrischen Gesellschaft im neuen Schau-
spielhause in Pressburg im December 
1777. Pressburg. (Die Bearbeitung der 
Balleten ist von Balletmeister Schmalö-
ger. Die Musik ist von dem Herrn 
Zimmermeister, Kappelmeister bey Ihro 
Hochfürstl. Gnaden Fürst Batthyán, Pri-
mas des Königreichs Ungarn). 

A cu. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Schima János, róm. kath. főgymna-
siumi tanár, szül. 1876-ban Temesvárt, 
1897-ben tett alapvizsgát a németből és 
latinból Budapesten és a temesvári róm. 
kath. főgymnasiumban helyettes tanár 
lett. — Czikke a temesvári kath. főgym-
nasium Értesítőjében (1900. Peter Suchen-
wirth életéről és műveiről, ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1901.) 

Vajda Emil, N é v k ö n y v e 221. 1. 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók. XII. 

Schimanek Emil, gépészmérnök, mű-
egyetemi tanár, szül. 1872-ben Buda-
pesten, középiskoláit és a műegyetemet 
ugyanitt végezte. Miután három évig a 
műegyetemi mathem. és mechan. tan-
székek mellett mint repetitor működött, 
a fegyver- és gépgyár r.-t. szerszámgép-
gyártó osztályában, majd pedig a Ganz és 
társa vasöntő- és gépgyár r.-t. daru- és 
motorépítési osztályában mint szerkesztő-
mérnök dolgozott. 1900. kinevezték a 
József-műegyetemhez rendkívüli, 1902. 
rendes tanárnak. — Czikkei a Polytech-
nikai Szemlében, melynek egyik alapító-
szerkesztője volt, a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyében, a Zeitschrift des 
Oesterr. Ing. u. Arch. Vereinsben (1903), 
a Zeitschrift des Vereines Deutscher 
Ingenieursben (1903),, a Mittheilungen 
über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete 
d. Ingenieurwesens (XIII. k.); a Magyar 
Gépiparnak is munkatársa. — Munkája : 
A súrlódásokról. Bpest, 1898. 

Pallas Nagy Lexikona I I . P ó t k ö t e t 1904. 570. 
l a p . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schimbeck András, gyógyszerész. — 
Munkája : Gyógyszeres értekezés a levált 
kénről és a higanyketted ibolatról. Pest, 
1833. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schimer Ferencz, szépművészetek mes-
tere, ág. ev. lelkész, medgyesi (Erdély) 
származású. 1582-ben iratkozott be a 
lipcsei egyetemre «Franz Mediensis» név-
vel. 1592 és 1593-ban a brassói gymna-
sium igazgatója volt. 1605. és 1606. mint 
lelkész élt Kembergben (Wittenberg mel-
lett). Azután visszatért hazájába és meg-
halt 1622. febr. 7. Medgyesen. — Mun-
kái : 1. Kol Behar. Super morte Bev. et 
Clariss. Virorum Dn. Lucae Ungleri, 
Superintendentis olim in Saxo Trans-
sylvania . . . affinis sui observandi: Dn. 
Marci Álbelii, Coronensis : nec non Dn. 
Petri Surii, Pastoris Ecclesiae Sches-
burg . . . Ad reverendos . . . viros Dn. 
Matthiam Schiffbawm . . . Simonem Mas-

Î4 
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sam . . . Witebergae, 1605. — 2. Schjad 
Chasidoh. Honori Reverenda dignitate, 
honestis, humanis, honorandis Doctrina 
et pietatis laude cumprimis conspicuis 
viris et juvenibus, civibus inclytae urbis 
Coronensis etc. olim Talmidim commen-
datissimis . . . U. ott, 1606. — 3. Paci 
munerum divinorum optimae sacrum 
Votum, Carmen gratulatorium, pro ad-
miranda Urbis Cibiniensis . . . post trien-
nem captivitatem, liberatione, ad Cir-
cumsp. et Ampliss. Viros: Galium Lutsch, 
Cos. Colomannum Gottsmeister Regium, 
et Petrum Schelker Sedis Judices . . . 
Cibinii, 1609. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i c o n I I I . 182. 1. 
— Szabó-Hellcbrant, R e g i M. K ö n y v t á r 11 .110 . , 

I I I . 1. r é s z 304., 307. ). 

Schimert János Péter, orvosdoktor, 
gyakorló orvos Nagyszebenben, hol 1786. 
jún. 20. meghalt 38. évében. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de systemate 
sexuali. Tyrnaviae, 1776. — Kézirati 
munkája : Dissertatio inaug. medica de 
partibus plantarum. (Cens. példány 1776. 
a budapesti egyetemi könyvtárban). 

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 . 184 .1 . — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schimko Frigyes Dániel, theologiai 
doktor, protestáns theologiai tanár, szül. 
1796. ápr. 6. Podluzsánban (Trencsénm.); 
miután gymnasiumi és bölcseleti tanul-
mányait Beszterczebányán, Pozsonyban 
és Sopronban az ág. ev. gymnasiumban 
elvégezte, Bécsben a protestáns theologiai 
intézet hallgatója lett; mellékesen a ter-
mészettudományokat is tanulta és a tanári 
pályára készült. 1825. decz. 21. kinevez-
ték tanárnak a bécsi protestáns theolo-
giai intézethez, előbb azonban vizsgála-
tot kellett tennie és csak ezután 1826. 
máj. 26. erősítették meg állásában. 1853-
ban Jenában a theologiai doktori fokot 
is elnyerte. 1851-52. , 1860—61. és 
1861—62. dékán volt. 1864-ben nyuga-
lomba vonult. Meghalt azon év decz. 1. 
Pozsonyban. Érem- és régészeti gyűjte-

ményét 40,000 frt értékben a pozsonyi 
ág. ev. conventnek hagyta. (A Sch -mú-
zeum katalógusát Györik Márton és Har-
math Károly adták ki Pozsonyban két 
kötetben). — Munkái: 1. Commentatio de 
nummis biblicis. Vindobonae, 1835—36. 
Két kötet. — 2. Das kirchlich-religiöse 
Leben im constitutionellen Staate. U. ott, 
1850. — 3. TJ eher ein im k. k. Antiken-
Gabinete befindliches norischpannoni-
sches Normalgewicht. U. ott, 1853. (Kü-
lönnyomat a Sitzungsberichteből). 

Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n . W i e n , 1875. 
X X I X . 331. 1. — Gyűrik Márton, H í r e s s z e m é -
l y e k e m l é k é r m e i . A p o z s o n y i S c h i m k o D á n i e l 
é r e m g y ü j t e m é n y é b ö l . P o z s o n y , 1885. — Petrik 
B i b l i o g r . — Egyetértés 1895. 274. s z . ( P r é m 
J ó z s e f ) . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 943. I. 

Schimko János Theophil István, orvos-
doktor, Sch. István ág. ev. lelkész és 
Hofmann Mária Krisztina fia, szül. 1785. 
okt. 22. Podluzsánban (Trencsénm.). 12 
éves korában Győrbe kerüli, hol Németh 
László, az akadémia igazgatója vette 
pártfogásába. ] 800-tól fogva Pozsonyban 
a felsőbb tanulmányoknak szentelte ide-
jét ; itt az öt évi tanfolyam alatt a theo-
logiai tudomány mellett a mathematiká-
val és csillagászattal is foglalkozott. Ez-
után két évig egy magyar nemes családnál 
nevelő volt. 1808-ban Ozorra (Trencsénm.) 
hívták meg papnak. Végre az orvosi 
pályára határozta el magát és 1811-ben 
a bécsi egyetemre iratkozott be ; Zay 
Imre gróf szerzett neki évi ösztöndíjat és 
mások segélyével is 1816-ban bevégezte 
orvosi tanulmányait és miután a Skaritza 
Gábor hagyatékából 4000 frtot kapott, 
1817. aug. megszerezte az orvosdoktori 
oklevelet. Mint gyakorló orvos öt évig 
Pozsonyban működött. Pozsonyból Te-
schenbe költözött, honnét 1831-ben a 
kormány Galicziába küldte a cholera 
tanulmányozására, Teschenben tíz évet 
töltött el, hol a herczegség főorvosa volt ; 
1832-ben a znaimi főorvosi állást nyerte 
el. Miután az ott dühöngött cholera 
gyógyításában kitűnt, a jobban jövedel-
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mező olmüczi városi főorvosi állásra 
hívták rtáíg, hol 1864-ig, nyugalomba 
lépéséig működött. Meghalt 1868. ápr. 21. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Systematicus 
officiorum medici conspectus. Viennae, 
1817. — 2. Tabula exigens diagnosin et 
therapiam praecipiorum statuum morbo-
sorum generalium. Posonii, 1820. — 3. 
Das Hahnemann1 sehe System (die homöo-
pathische Heilmethode) in mathematischer 
und chemisch-geologischer Hinsicht be-
trachtet und widerlegt. Wien, 1828. (2. ki-
adás. Teschen, 1829. Francziára fordítva. 
Petersburg, 1829.). — 4. Die Reduction 
des Goldes aus der Farbflüssigkeit der 
Goldarbeiter. Znaim, 1832. — 5. Die 
physische Restauration der civilisirten 
Völker, oder das Nothwendigste über 
Gesundheit, Nahrungsmittel, Getränke, 
physische und geistige Kraft. Olmütz, 
1836. — 6. Pathogenische Beschreibung 
und zweckmässige Behandlung der Cho-
lera. U. ott, 1837. — 7. Beiträge zur 
Numismatik, besonders zur Erkenntniss 
der Echtheit der alten Münzen und Ge-
genstände von Metall, nebst einigen 
numismatischen Epigrammen. U. ott, 1841. 
— 8. Die für Geist und Körper höchst 
verderblichen Wirkungen des Branntweins 
in Beziehung auf Sittlichkeit, Gesundheit 
und Wohlstand. U. ott, 1845. — 9. Der 
Weltenbau. seine Entstehung und wun-
derbaren Harmonien. Populär dargestellt. 
Inbegriff der vorzüglichsten astronomi-
schen Entdeckungen. Wien, 1847. Kőnyom, 
táblával. — 10. Politisches Glaubensbe-
kenntniss. 1848. — 11. Die Planeten-
bewohner und ihre aus mathematischen, 
naturwissenschaftlichen und psycholo-
gischen Gründen abgeleitete verschiedene 
geistige Vollkommenheit, mit besonderer 
Rücksicht auf des Menschen physischen 
und geistigen Zustand. Für gebildete Leser 
aus allen Ständen verfasste Fortsetzung 
unter dem Titel «Weltenbau» erschienenen 
Schrift. Im Anhang Verbesserungen und 
Zusätze zum Weltenbau und ein Inhalt-

verzeichniss. Olmütz, 1856. — 12. Arith-
metische und geometrische Harmonien 
der Zahlen 1 bis 32, als Gegenstück der 
Harmonie des Sonnensystems. U. ott, 
1864. — 13. Die asiatische Cholera. 
Pressburg, 1866. — 14. Handbuch der 
Diätetik, nebst Beiträgen zur praktischen 
Heilkunde. Wien, 1868. (A szerző élet-
rajzával). — Kézirati munkái : Die Er-
haltung des türkischen Reiches durch den 
Protestantismus (német és török szöveg); 
Enchiridion medicum (Palacky Ferencz 
mint pozsonyi tanuló másolta); Die 
höchsten Angelegenheiten der Menschheit 
(költemény és próza); Satyrische Gedichte 
über das Brantweintrinken; Beschreibung 
der Edelsteine in Gedichten. 

Wurzback, B i o g r . L e x i k o n X X I X . 332. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . é s 
g y á s z j e l e n t é s . 

Schimko Vilmos Manó (Immanuel), 
ág. ev. lelkész és lyceumi tanár, előbbi-
nek testvéröcscse, szül. 1791. márcz. 6. 
Poldluzsánban (Trencsénm.); tizenkétéves 
korában Győrbe vitték a magyar nyelv 
megtanulása végett; itt három évet töl-
tött, mely idő alatt a magyar nyelvet 
tökéletesen megtanulta. Innét a soproni 
lyceumba ment, hol a humaniorákat és 
a bölcselet-theologiai cursust végezte 
Waltersdorfer, Seybold, Raitsch, Kralo-
vansky és Rumy tanárok alatt. Mint a 
lýceum tanítványa házi tanító volt Ga-
mauf lelkésznél és Pethe Ferencz író 
családjánál, mely művelt családi kö-
rök jó befolyással voltak fogékony lelkére. 
Később mintegy három évig nevelő volt 
Ürményben. 1814-ben Jenába ment, hol 
theologiai, bölcseleti, mathematikai és 
physikai előadásokat hallgatott. Jenában 
tartózkodása alatt a magyar prot. theo-
logusok számára az ő közbenjárására a 
weimari herczeg ingyen asztalt alapított. 
Még Jenából hívta meg a wszetini, morva-
országi ev. egyház lelkészének 1815-ben. 
Három évi itt tartózkodása után Zeuchtel 
ev. egyházának lelkésze lett. Azonban, 

14* 
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midőn néhány év múlva a trencséni ev. 
egyház hívta meg lelkészének, öröm-
mel tért vissza hazájába. Midőn 1835-
ben meghalt Bilnicza Pál, a pozsonyi 
magyar-tót ev. egyház lelkésze és a lý-
ceum tanára, a pozsonyi ev. egyházgyüle-
kezet azon év máj . őt választotta ezen 
kettős állásra. Itt kezdődik férfias mű-
ködése, mely mind a magyar nemzeti 
ügy élesztősére, mind a protestáns theo-
logiára üdvös hatású volt. Mint a lýceum 
tanára a gyakorlati theologiát adta elő, 
a humaniórákban görög és latin nyelvet 
tanított, később pedig a physikai osztály-
ban Magyarország történetét magyar nyel-
ven adta elő s már 1839-ben valamennyi 
tantárgyát magyarul kezdte tanítani; pél-
dáját többi kartársai is követték. 1864-ben 
nyugalomba vonult. Meghalt 1875. márcz. 
7. Pozsonyban. — Munkái : 1. Summa 
náboženstwj evangelického. Szakolcza, 
1825. (Ág. ev. ájtatosság). — 2. Obét 
srdce wraucyho aneb modlitby každo-
denný, swáteôny, a wlasstny, k. rozlič-
ným prjpad nostem . . . U. ott, 1826. 
(2. kiadás. 1854. Egy hivő szív áldozata, 
imakönyv versekben). — 3. Nábožnost 
domowny we zpéwych. U. ott, 1826. 
(Házi verses imakönyv). — 4. Szent érze-
ményckMmáen keresztényeknek számára. 
U. ott, 1835. és 1843. — 5. Kazanj o 
potrebe noweho cancyonale. Pozsony, 
1842. (Egyházi beszéd, új Cancionale 
szükségéről). — 6. Egyházi unió, azaz : 
értekezés a magyarországi protestánsok 
vallási egyesüléséről. U. ott, 1842. — 7. 
Pamatka smrti Dra Mart. Luthera. U. ott, 
1846. (Luther Márton halála). — 8. Gya-
korlati hittan. U. ott, 1848. — 9. Dar pro 
mládež ewang. pri konfirmácy. U. ott, 
1854. (Confirmatiói ajándék az evang. 
ifjúságnak.)—10. Evangelisches Andachts-
buch in Gesängen. U. ott, 1861. — Né-
hány éneke a tót énekeskönyvbe (Zpew-
ňik) is fölvétetett. 

Ilazai és Külf. Tudósítások 1835. I . 43. SZ. — 
Haan, J e n a I l u n g a r i c a 133. 1. — Prot. Jahr-

bücher 1854. 199. 1. — Markusovszky Sámuel, 
A p o z s o n y i á g . h i t v . e v a n g . l ý c e u m t ö r t é -
n e t e . P o z s o n y , 1896. 657. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Schimmer József, néptanító, szül. 1860. 
máj . 28. Sárvárott (Vasm.); a gymnasium 
négy osztályát Kőszegen, az V. és YI. 
Szombathelyen végezte. Egyeken volt két 
évig segédtanító. 1878. szept. 1. az egri 
érseki tanítóképzőbe iratkozott be, hol Ré-
pássy János tanár paedagogiai működése 
hatott reá, úgy hogy már ekkor paeda-
gogiai czikkeket írt a helyi lapokba. 
1881—83-ig Keresztes-Püspökin segéd-
tanító volt, 1883-tól pedig Mező-Kövesden 
működött az elemi és alsófokú iparisko-
lában mint rendes osztálytanító. 1889-ben 
megalakította a mező-kövesdi dalkört, 
melynek elnöke és karigazgatója. — A 
Gárdonyi (Zigler) Géza által Egerben 
szerkesztett Tanító Barát czímű lapnak 
munkatársa volt (ebben czikkei: Egyesült 
erővel!, Jogviszonyaink általános szabá-
lyozásáról, Haladási tért a Néptanítóknak, 
Nyugdíj-törvényünk revíziójáról, Népok-
tatásunk főbb akadályairól stb.). 

Vaday József, M a g y a r t a n f é r f i a k é s t a n í t ó -
n ő k e z r e d é v e s A l b u m a . B . - C s â b a , 1896. a r c z k . 

Schimkovszky Gyula. — M u n k á j a : 
Die neuen Ortsgerichte. Gemeinfasslich 
dargestellt. Temesvár, 1860. 

Petrik B i b l i o g r . 

Schimperger Hyppolitus, szent Fe-
rencz-rendi szerzetes, szül. 1650. Érsek-
újvárt (Nvitram.), 1674. lépett a rendbe 
s 1677. szenteltetett miséspappá. Aske- v 

tikus, önsanyargató életet élt. Meghalt 
1723. jún . 13. Szent-Katalinban (Vasm.). 
— Kéziratban önéletírását hagyta há t ra 
4rét kötetben, mely a rend-kormány 
könyvtárában őriztetik. 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . 
S . P . F r a n c i s c i . P o s o n i i , 1879. 35. 1. 

Schimrack János, boroszlói tanuló, 
váraljai származású. — Alkalmi költemé-
nyei vannak a L a u r e a m . . . Wratislaviae, 
1676. és Feralis . . . U. ott, 1677. cz. 
munkákban. 
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Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 72., 96. 1. 

Schimschalk Márton, magyar nemes. 
— Munkája : Kurze Revocations Predigt 
in welcher dem abgöttischen Papstumb 
und seinem gantzen verführischen An-
hang öffentlich abgesagt, hingegen der 
Eckstein der wahren Evangelischen Lehr 
und Religion, welcher ist Christus Jesus, 
gepriesen und erkläret wird, Von Martino 
Schimschalck, Vngarischen von Adel. 
Erstlich geschehen in desz H. Reichs 
Statt Regenspurg Anno 1654. Nun wieder 
öffentlich durch gegenwertige Predigt 
confirmirt bei St. Nicolai in Leipzig den 
13. Decembr: Anno 1656. Leipzig. 

Szacó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. t. 
rész 604. 1. 

Schindler Ferencz, a soproni keres-
kedelmi és iparbank titkára. — Czikke a 
Gyakorlati Mezőgazdában (1873. A só-
egyedárúság megszüntetésének kérdésé-
hez). — Munkája: Erstes allgemeines 
ungarisches Adressen-Buch für Handel, 
Gewerbe und Industrie. Oedenburgj 1873. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schindler József, felső kereskedelmi 
iskolai tanár, szül. 1848. november 17. 
Kecskeméten ; főgymnasiumot végzett és 
Bécsben egyetemi előadásokat hallgatott. 
Középiskolai vizsgálatot tett a franczia 
és német nyelvből; a szegedi felső keres-
kedelmi s polgári iskolánál 1891 óta tanit ; 
tanított németet, jelenleg franczia nyel-
vet s történelmet, a kereskedelmi tanoncz-
iskolában pedig földrajzot tanít. A tiszt-
viselők egyletének tagja. — A Szegedi 
Naplóba németből és francziából fordí-
tott és paedagogiai czikkeket í r t ; a sze-
gedi felső kereskedelmi iskola Értesítőjé-
ben (1902. Viktor Hugo 1802—1885.) — 
Munkái: 1. Moliere és az orvosok. Buda-
pest, 1901. (Különnyomat az Orvosi Heti-
lapból.) — 2. Franczia segédkönyvtár. 
Igeragozás. Rendhagyó igék. Reáliskolák, 
kereskedelmi iskolák és felsőbb leány-
iskolák számára. Szeged, 1902. 

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 74. 1. — ill. Könyvé-
szet 1902. 

Schindler Samu, orvosdoktor, szü-
lészmester, a spanyol kir. Izabella-rend 
keresztes vitéze, kórházi és községi ren-
delő-orvos Budapesten, a bpesti orvos-
egylet levelező tagja, a bécsi orvosegylet, 
a párisi orvosegyesület tagja, marien-
badi fürdőorvos. — Munkája : Az elhízás, 
túlságos kövérség és következményeinek 
gyógy- és óvkezelése Marienbad gyógy-
fürdőben. Pest, 1871. 

Petrik Könyvészete. 

Schinn Ferdinand, esztergomi érseki 
bassista és a primáši polgári gránátos-
osztály polgára. — Munkái: 1. Zur Feyer 
des hohen Namensfes tes . . . des Reichs-
Primas Joseph von Kopácsy : Traum und 
Erfüllung. Allegorisches Festspiel in Ver-
sen nebst einer Declamation. Gran, 1842. 
— 2. Die neue Grenadier-Poesie in 
Versen verfasset und Joseph von Kopácsy 
Fürst-Primas zum Neujahrs-Feste 1847. 
gewidmet. U. ott, 1847. — 3. Ungarns 
edlen Bewohnern in unbegrenzter Hoch-
achtung gewidmet. Pest, 1848. (Költe-
mény.) — 4. Nimmer mehr und immer 
mehr ! Neujahrs Poesie, Hely és év n. 
— 5.. Fest-Poesie: Sr. Eminenz dem 
Hochw. . . . Cardinal-Fürsten-Primas von 
Ungarn . . . Joh. Bapt. Scitovszky v. Nagy-
Kér, zum beglückenden Priester-Jubiläum 
am 6. Nov. 1859. Gran, 1859. 

Petrik Bibliogr. 

Schinnagl Alojzia, német színésznő. 
— Munkája : Kleines Neujahrs-Geschenk. 
Den . . . Theaterfreunden in Pest ge-
widmet 1809. Hely n. 

Petrik Bibliogr. 

Schinnagl Antal, német színész és 
sugó. — Munkája: Zum neuen Jahre 
allen . . . Schauspiel-Gönnern geweiht. 
1815. és 1816. Hely n. Két füzet. 

Petrik Bibliogr. 

Schirgl Endre, prépost-kanonok, szül. 
' 1811. nov. 26. Szomolnokon (Szepesm.) 
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a bölcseletet Rozsnyón, a theologiát 
1832-től Bécsben hallgatta. Fölszentelte-
tett 1835. júl. 12. A rozsnyói püspöknek, 
1840. a pécsi püspöknek szertartója, 1847. 
pécsi papnevelő-intézeti tanár, 1849. jan. 
mohácsi plébános lett. 1849. okt. esz-
tergomi kanonokká neveztetett ki. 1850. 
jan. 7. foglalta el állását. 1861. jan. 16. 
komáromi főesperessé, 1865. július 1-én 
szent-tamási, 1886. jan. 4. szent-istváni, 
1869. júl. 5. szentgyörgymezei préposttá 
és székesegyházi főesperessé, 1869. szep-
tember 15. őrkanonokká, 1870. máj. 28. 
éneklőkanonokká és végre 1871. nov. 4. 
olvasókanonokká lépett elő. 1852-ben a 
papnevelő kormányzójává, 1853. aug. 6. 
révi cz. préposttá, 1855-ben nagyszom-
bati érseki helynökké, majd pápai prae-
látussá lett. Meghalt 1872. deczember 25. 
Esztergomban. — Beszéde a Haas Mihály, 
Gedenkbuch der k. freien Stadt Fünf-
kirchen 1852. cz. munkában (Rede, ge-
halten am Feste des hl. Petrus Fourerius 
in der Klosterkapelle.) — Munkája: 
Evangéliumi történet. t Pest, 1852. Két 
kötet. 

Új ill. Sion 1873. 76. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Zelliger Alajos, Egyház i irók csarnoka. N a g y -
s z o m b a t , 1893. 466. 1. — Kollányi Ferenci, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1909. 
469. 1. és gyászjelentés. 

Schirkhuber Móricz, bölcseleti doktor, 
kegyes tanítórendi főgymnasiumi igazgató, 
a rend vagyoni gondnoka, a m. tudom. 
Akadémia levelező-tagja,szül. 1807. jan. 8. 
Dobapinkóczon (utóbb Sólyomvár, Vesz-
prémin.); iljúsága éveit Tatán (Komárom-
megye), hova szülői vele, mint egy éves 
kisdeddel költöztek, élte le. Itt vette tudo-
mányos kiképeztetésének első alapját is. 
Középiskolai pályáját megfutván, lb23. 
okt. 7. a kegyes tanítórendbe lépett. A két 
próbaévet kiállván, M.-Ovárra küldetett, 
hol két évig mint a nyelvtani I. és II. 
osztály tanára működött. Az 1827—28. 
tanévben felsőbb tanulmányainak foly-
tatására Váczra, onnét a bölcseleti osz-

tályok bevégeztével a hittudományok hall-
gatására Nyitrára, majd Szent-Györgyre 
ment. 1830. okt. 6. a pesti egyetemen 
bölcseletdoktori oklevelet szerzett. 1831. 
szept. 21. Vurum J.nyitrai püspök pappá 
szentelte, a pesti gymnasiumban három 
évig a nyelvészeti és szónoklati osztályban 
tanított. 1837. a váczi lyceumba természet-
tan előadásáraküldetett; itten hivatásának 
teendőit 1848-ig végezte. Az 1848. sza-
badságharcz kitörése után megszűnvén 
a váczi lýceum, Pestre hivatott. Itt egy 
évig mint a rend kormányának tagja és 
számvevője működött. Miután azonban 
a magyar szabadságharcz leküzdését kö-
vető évben a bécsi absolut hatalom a 
48-ban életbe léptetett szaktanítás helyett 
a volt tanrendszert s az ezzel járó osz-
tálytanítást újból visszaállította, tiszti 
körét a tanszékkel cserélte fel, Pesten a 
szónoklati osztályt tanítván. E minőség-
ben szintén csak egy évet tölthetett. Az 
1850—51. tanévben ugyanis a Thun-féle 
rendszer nyomán a szaktanítás ország-
szerte behozatván, ez időtől 1858-ig a 
rend pesti főgymnasiumában a mennyi-
ség- és természettan tanszékét töltötte be. 
A m. tudom. Akadémia 1858. decz. 15. 
levelező-tagjának vette föl. Ezen évben 
a veszprémi társház főnöki tisztével s az 
ottani gymnasium igazgató-tanárságával 
bízta meg rendkormánya. Innét 1859-ben 
Váczra helyeztetett, hol hármas tiszt-
köréhez még az újoncznevelő igazgatása 
is, sőt a rendi növendékeknek a mennyi-
ségtanban való oktatása is járult. Öt evi 
erőfeszítő fáradozásai közben súlyos be-
tegségbe esett, mely beszélő orgánumát 
annyira elroncsolta, hogy ennek követ-
keztében a tanításra magát képtelennek 
érezvén, elhagyta eddigi állását és Pestre 
jött, hol 1867 óta mint a rend vagyoni 
gondnoka működött. Meghalt 1877. szept. 
14. Pesten. — Czikkei: a M. Akadémiai 
Értesítőben (1847. 233. 1. A váczi mű-
teremről, 1859. Mathem. és term. oszt. 
A kísérletek hatásáról a természettudo-
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mányok fejlődésére); Előszó Hanák Állat-
tanához (Pest, 1848); a Religio, Figyel-
mező és Nemzeti Újságban (1848); a pesti 
gymnasium Programmjában (1854. A ré-
giek ismeretköre, összehasonlítva a mos-
taniakéval); a Családi Lapokban (1855. 
A villanyosság és vele rokon erők főbb 
tüneményei); a Német-Magyar Tudom. 
Műszótárhoz (Pest, 1858.) a geogr., hist., 
statisztikai, arithm., algebrai, elméleti 
geographiai és astronomiai műnyelv ké-
szítésével járul t ; a Szent István-Társulat 
Naptárában (1865. A levegő és a benne 
előforduló tünemények, 1866. Értekezés 
az éghajlatról). — Munkái: 1. Magyarok 
története a mohácsi veszedelemtűi fogva 
a mostani időkig. Deákul és magyarul 
előadva. Pest, 1836. (2. kiadás. U. ott, 
1836.). — 2. Magyarok története deák és 
honi nyelven előadva. U. ott, 1837—49. 
Két kötet. (Az 1843. kiadástól kezdve már 
csak magyarul. I. A nemzet eredetétűi 
fogva a mohácsi veszedelemig. Ujabb 
kiadások: 1840., 1843., 1846. U. ott, 1849. 
Nyom. Budán, újonnan átdolgozva. II. 
A mohácsi veszedelemtűi fogva a mos-
tani időkig. Újabb kiadások: 1840., 1843., 
1846. U. ott, 1849. Budán. 6. kiadás. 
Pest, 1863.). — 3. Az elméleti s tapasz-
talati természettan alaprajza, melyet köz-
használatra készített. Pest, 1844. Két 
kötet, 7 réztáblával. (I. A súlyos anya-
gokról 118 idommal. II. A súlytalanokról 
és a nagyban mutatkozó tüneményekrűl 
298 idommal. 2. kiadás. U. ott, 1851. 
3. kiadás. A felsőbb tanulók használatára. 
U. ott, 1852.). — 4. Mezei és házi gaz-
daságtan, melyet a hajdani s újabb ta-
pasztalatok nyomán használatra készí-
tett . . . A szövegbe nyomott 24 fametsz-
vénynyel. U. ott, 1847. — 5. A pesti 
nagy-gymnasiumban használatra elfoga-
dott elemi tiszta mennyiségtani műszók 
sorozata. U. ott, 1850. (Sümeghi Pál, 
Barcs Ferencz és Schröck Ferencz tanár-
társaival). — 6. Természettani földrajz, 
kapcsolatban a földismével, kövülettannal 

s a föld termékei elterjedésével. A szö-
vegbe nyomott 24 fametszvénynyel. U. ott, 
1853. (Ism. BudapestiHirlap 1854.320. sz.). 
— 7. Természettan, tekintettel a vegy-
tanra. Az alsó reál- és népiskolai, vala-
mint öntanulási használatra. Fischer L. 
József után magyarítá. U. ott, 1853. 
(Magyar és német szöveggel és a szövegbe 
nyomott ábrákkal). — 8. Földteke nyolcz 
ujjnyi átmérővel. Felkl után. Prága, 1855. 
— 9. Magyarország, Galiczia, Erdély stb. 
iskolai falabrosza (h. 40", sz. 50"). Holle 
után. Wolfenbüttel, 1857 . -Kéz i ra t : Őszi 
esték, Téli éjek, Tavaszi reggelek, Nyári 
nappalok, melyekből 1864. decz. 17-ikéig 
mintegy százharmincz, halála napjáig 
közel négyszáz ívet hagyott hátra. — 
Arczképe: kőnyomat, rajzolta Barabás 
Miklós 1854. Pesten, nyomt. Reiffenstein 
és Rösch Bécsben. 

Ferenczy és Danielik, Magyar írók . Pest , 
1856. I . 405- 1. — Akadémiai Almanach 1861. 
198. 1., 1880. 277. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— 1877.: M. Állam 210., 214., 228. (Csaplár), 
Ellenőr 382., P. Napló 240., Hon 240. BZ. ( N e k r . ) . 
— Kecskeméti Lapok 1879. 7. SZ. ( F i n d u r a ) . — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibl iogr. — Takáts 
Sándor, Budapest i piarista ko l l ég ium törté-
nete. Bpest , 1895. 373., 374., 414. 1. f é n y n y o m . 
a r c z k . — Akadémiai Értesítő 1906. 643. 1. e s 
gyászje lentés . 

Schittar Manó. — Munkája: II Bas-
tardo di Hunyad. Ovvero la Vergine Li-
burna dramma storico in quattro atti. 
Fiume, 1889. 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Schittkó József, bányatanácsos és aka-
démiai tanár, 1809-ben hivatott meg Sel-
meczbányára a mennyiségtani és bölcse-
leti tanszékre és kineveztetett bányataná-
csossá. Az egykorú hírlapok ezeket írják 
érdemeiről: «Gőz- és hő-feletti páratlan 
theoriája, hydrodynamikai új elvei, me-
lyek korszakot szültenek a mechanika 
tudományban, megőrzik őt a feledéstől. 
A leopoldaknai roppant vízemelő s a 
bélabányai vízoszlop-zuzó erőművek mél-
tán fogják csodáltatni a maradékkal ter-
mékeny lelke tehetségét». Meghalt 1833. 
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nov. 25. Selmeczbányán 57 éves korá-
ban. — Munkája : Beiträge zur Bergbau-
Kunde, insbesondere zur Bergmaschinen-
Lehre. Wien, 1833. Két kötet. 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1833. I I . 50. SZ. 
— Gemeinnützige Blätter 1833. 97. SZ. — A sel-
meczi magy. kir. bányász• és erdész-akadémia 
Emlékkönyve. Se lmeez , 1871. 23., 28., 42., 45. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schiwig Károly, német színész. — 
Munkája : Theater-Journal aller, von der 
Bolľschen Schauspielergesellschaft hier-
orts aufgefürten Vorstellungen. Raab, 
1840. 

Petrik Bibl iogr . 

Schlachta Ferencz (zadjeli), jogi dok-
tor és ügyvéd. Egy Sch. Ferencz kincstári 
ülnök volt 1823-ban Temesvárott; Liptó 
vármegyétől nyert nemesi bizonyítványát 
1823. márcz. 10. Krassó vármegyében is 
kihirdetteté. 1812-ben a Ludovicára 100 
frtot adott. — Kézirati munkája: De nexu 
inter dominos et colonos in Hungaria, 
Pestini, 1804. 135 lap (a m. nemzeti mú-
zeumban). 

Zeitschrift v o n und für Ungern . VI. 1804. 
198. 1. — Nagy Iván, Magyarország Családai 
X. 87. 1. 

Schlachta János. — Munkája: Posi-
tiones ex jure publico quas . . . publice 
propugnandas suscepit. Pestini, 1800. 

Petrik, B ib l iogr . III. 399. 1. 

Schlachter József\ róm. kath. plébá-
nos Bánfalván (Mosonm.). — Munkája: 
Lied zur Markus-Prozession. 2. Auflage. 
Ung.-Altenburg, 1854. 

Petrik B ib l iogr . 

Schlägel Kristóf. L. Schlegel. 
Schlamadinger Jenő, megyei főügyész, 

Sch. Alajos gyáros és kereskedő és 
Heinrich Etelka fia, szül. 1871. nov. 7. 
Székesfejérvárott; középiskolai tanulmá-
nyait u. ott, a jogiakat Budapesten vé-
gezte. 1897. nov. 7. óta szülővárosában 
ügyvédkedett, egyszersmind 1906. június 
30-ig az ottani felső kereskedelmi iskolá-
ban a jogi szaktárgyakat tanította ; azon 
év május 7. vármegyei főügyészszé vá-

lasztatott. — Munkái: 1. Büntető jog és 
eljárás a kir. bíróságok előtt. Gyakorlati 
kézikönyv ügyészségi megbizottak, bün-
tető járásbirák, jegyzők és ügyvédek 
részére. Székesfehérvár, 1900. (Juraszek 
Jánossal együtt). —- 2. Jogi ismeretek 
tankönyve, a felső kereskedelmi iskolák 
számára. Székesfehérvár, 1900. (2. jav. 
kiadás. 1903. U. ott.) — 3. Váltó ismer-
tető. (A váltótörvény gyakorlati alkalma-
zása kereskedők számára. Bpest, 1902. 
(M. Kereskedők Könyvtára II. 1.) 

Hl. Könyvészet 1903. — Petrik M . K ö n y v é -
szete 1886—1900. Bpest, 1907. és önéletrajzi 
adatok. 

Schlandt Henrik, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1858. okt. 15. Brassóban, hol a 
Honterus - gymnasium elvégezte, mire 
theologiát és bölcseletet tanult München-
ben, Bécsben, Berlinben, Tübingenben és 
Kolozsvárt. 1883-ban tanári vizsgálatot 
tett a magyar nyelvből és bölcseletből 
és azóta a Honterus-gymnasiumban tanár. 
— Czikkei a Kronstädter Zeitungban 
(1888. 45., 46. sz. Für unsere sächsische 
Muttersprache, 1890. 253., 254. sz. Auch 
zur Diesterwegfeier). — Munkái : 1. 
Übungsbuch zum Übersetzen aus dem 
Deutschen ins Magyarische. Zum Ge-
brauche an Obergymnasien u. s. f. Kron-
stadt, 1892. (Korodi Lajossal együtt.) — 
2. Petőfi. Vortrag zu Gunsten des Fahnen-
fondes des Honterus-gymnasiums. U. o., 
1894. — 3. Verschiedenes. U. ott, 1896. 
(Különnyomat a Kronstädter Tageblatt 
1895—96. évfolyamából). — 4. Aus 
der Zeit des Humanismus und der Re-
formation in Ungarn. U. ott, 1898. — 
5. Der Menschliche Körper. U. ott, 1902. 
(A brassói ág. evang. gymnasium Pro-
grammjának melléklete. Ism: M. Nyelvőr 
1903.). — 6. Magyar-német-román zseb-
szótár. U. ott, 1903. (2. kiadás.) 

Trausch-Schuller, Schr i f t s te l l er L e x i k o n IV. 
381. 1. — M. Könyvészet 1903. 

Schlangenberg Ferencz. — Munkája : 
Positiones ex universo jure, quas annu-
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ente inel. facultate juridica universitate 
Pestiensi publicae eruditorum disqui-
sitioni submittit. Pestini, 1785. 

Petrik Bibliogr. 

Schlatter (Miklós) Alfréd, szül. 1851. 
decz. 3. Orczyfalvárf (Temesm.); iskoláit 
Temesvárott, Nagyváradon, Kassán és 
Jászon végezte, hol 1871. szept. 21. lépett 
a premontrei kanonok-rendbe. 1876. 
szeptembertől 1889-ig tanított a kassai 
főgymnasiumban ; ekkor a rendből kilé-
pett és jelenleg a budapesti villamos vilá-
gítás r.-t. hivatalnoka. — Czikkei a Figyelő-
ben (1876. A művészet természetután-
zás-e ? névtelenül); a Kassa és Vidé-
kében (1877.); a kassai főgymnasium 
Értesítőjében (1879. Gróf Zrinyi Miklós 
lyrája); a Felvidéki Tanügyben (1882. 
Az aesthetika és a nevelő); a Közép-
iskolai Tanár-egylet Közlönyében (1884. 
Az ifjúság fogalmazásáról); az Abaujm. 
Közlönyben (1884. A spiritismus). — 
Munkái: 1. Zrinyiász a tanuló ifjúság 
részére. Kassa, 1878. (2. kiadás 1892., 

3. k. 1900. U. ott.) — 2. Az oratorium. 
Haydn J. «Teremtés» cz. műve. U. ott, 
1884. — 3. Lélektan középiskolák szá-
mára. Kézirat gyanánt. U. ott, 1886. — 
4. A szabadkőművesség és a társadalom-
tudomány. Kioktató előadások gyűjte-
ménye. Német nyelven tartotta Dr. Man-
dello Károly. Ford. . . . Kézirat T. T. V. 
számára. Bpest, 1902. — 5. A közép-
iskola reformjához. U. ott, 1905. (Felölv.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik M. 

Könyvészet 1886—1900. és önéletrajzi adatok. 

Schlauch Lőrincz, theologiai doktor, 
bibornok-püspök, v. b. t. tanácsos, a m. 
tudom. Akadémiának igazgatósági tagja, 
aradi polgár és építész fia, szül. 1824. 
márcz. 27. Új-Aradon; a gymnasium 
alsóbb osztályait szülővárosában, a fel-
sőbbeket Szegeden (hol 1842. a csanád-
egyházmegyei papnövendékek sorába lé-
pett), a theologiát a pesti egyetemen 
végezte. Itt mint a papnövendékek ma-
gyar iskolájának tagja, feltűnt irodalmi 

dolgozataival. 1846 őszén levéltárnok 
lett Lonovics József csanádi püspök 
udvarában. 1847. ápr. 3. pappá szentel-
ték és azon évi júliustól szeptemberig 
Nagy-Szent-Miklóson káplánkodott, 1849. 
szept. oraviczai, 1850. pécskai és ismét 
nagy-szent-miklósi, 1851-ben temesvár-
belvárosi káplán, egyúttal a püspöki 
lyceumban a dogmatika tanára és a 
szentszéknél a szegények ügyvédje lett. 
1852. az egyházjog és egyháztörténelem 
tanárává és szentszéki ülnökké nevezték 
ki. A megfeszített szellemi munka meg-
rendítette egészségét; e miatt 1859-ben 
tanári állását a mercyfalvi plébániával 
cserélte fel. 1863. gyarmatai plébános és 
kerületi esperes lett. Szabad idején jog-
bölcseleti egyházjogi és művelődéstörté-
nelmi tanulmányokkal foglalkozott. Ekkor 
kezdett a vármegyei közéletben is szere-
pelni. 1867-ben szerezte meg az egyház-
jogi doktori czímet. Doktori értekezése : 
Az egyházjavak jogczíméről hazánkban 
cz. viseli. Mint temesgyarmatai plébános 
kezdett foglalkozni kulturtörténelemmel 
és culturbölcselettel és ekkor írt a M. 
Sionba egy értekezést, melyben Bucklet 
ismertette. Midőn a kath. autonómiai 
mozgalmak megindultak, egyházmegyéjé-
nek papsága 1868. és 1870. autonómiai 
követté választotta. Álláspontjára nézve 
a bizottság többségének (főpapi) munká-
latai mellett 1871. márcz. 16-án tartott 
hatásos beszédet. 1872-ben kanonokká, 
1873. márcz. 17-én pedig szatmári püs-
pökké nevezték ki. 1877. elnöke, 1894. 
tiszteleti elnöke lett a Szt. László-társu-
latnak, melynek közgyűléseit irányt adó 
beszédeivel nyitotta meg. Ez időtől fogva 
a magyar püspöki karnak vezéralakjai 
közé tartozott. Különösen a főrendiház-
ban nem volt fontosabb, kivált az egy-
házat érdeklő tárgy, melynek vitájában 
hatásos beszédeivel ki nem vette volna 
részét. A közoktatási törvény, a zsidók 
és keresztények közötti házasságra vonat-
kozó törvényjavaslat és az egyházpolitikai 
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újabb törvények tárgyalásai közben nagy 
érdemeket szerzett az egyháznak, hazá-
nak és a nevének. A kötelező polgári 
házassági javaslatra a király felszólítá-
sára készített memoranduma a küzdel-
meknek mondhatni tengelyévé vált. 1880. 
v. b. t. tanácsos, 1884. a vaskorona-rend 
I. oszt. lovagja, 1885. a budapesti egye-
temen tiszteleti hittudományi doktor, 
1886. római gróf és pápai trónálló fő-
pap. 1887. ápr. 8. nagyváradi püspökké 
neveztetett ki és aug. 24. ünnepélyesen 
elfoglalta új székét. Szatmár városa, hogy 
hálájának kifejezést adjon, kevéssel távo-
zása után díszpolgárrá választotta. (Dísz-
polgára Nagyvárad, Szilágysomlyó és Új-
Arad városának is.) A szatmári egyház-
megye pedig hűséggel őrzi emlékét: a 
Török-féle könyvtár (24,000 frt), melyből 
a Laurentiana-könyvtár létesült, a lour-
desi kápolna (10,000 frt), a papi-mároki 
templom (12,000 frt), a szatmári tanító-
képzők új rendezettsége, a szigeti zárda 
és 16 új népiskola köszönik neki létüket, 
valamint a felsőbányai templom száz-
ezrekre menő vagyonának visszaszerzé-
sét. Tizennégy évi szatmári püspöksége 
alatt félmilliót adott egyházi, tanügyi és 
közczélokra. A nagyváradi tanítóképzőnek 
saját házat szerzett, ugyanott 1901-ben 
kisdedóvónőképzőt alapított, 1896-ban 
pedig Debreczen városának 30,000 forin-
tot adományozott apácza-zárda létesíté-
sére a magasabb nőnevelés érdekében. 
Előbb a nagyváradi egyházmegye szük-
ségleteinek fedezésére 100,000 frtos ala-
pítványt tett, melyet 1897. ápr. 8. újabb 
100,000 frttal nagyobbított. Bihar-Püspö-
kiben román stílű plébánia-templomot 
emeltetett stb. Úttörő részt vett a magyar 
közművelődési egyesületek megalapításá-
ban. Alelnöke volt az országos vörös-
kereszt-egyesületnek, elnöke volt az orsz. 
zene-akadémiának, a poliklinikai egyesü-
letnek. 1897. máj. 2. ülte meg áldozó-
papságának ötvenedik évfordulóját, ez 
alkalomból a király a Szent-István-rend 

nagykeresztjét adományozta neki. Meg-
halt 1902. júl. 10. Nagyváradon. — Czik-
kei a növendékpapság Munkálataiban 
(Pest, 1845—46. fordítások); a Csanádban 
(1869., 1861. Aphorispiák, az autonomiára 
vonatkozók); az Új M. Sionban (1872. 
Eszmetöredékek, kultúrtörténeti tanul-
mány); a Religióban (1876. A kath. egy-
házijavak birtokczíme Magyarországban). 
— Munkái: 1. Válasz az «Észrevételek 
a kath. congressus bizottságának király 
ő felségéhez 1871. jún. 12. benyújtott 
kérvényére» cz. röpiratra. Temesvár, 1871. 
(Névtelenül). — 2. Társadalmi átalakulás 
vallás nélkül! Egyházi beszéd, melyet 
szent István Magyarország első apostoli 
királyának ünnepén Budán mondott. 
U. ott. 1871. — 3. Egyházi beszéd megye-
beli híveihez. U. ott, 1873. — 4. Vallá-
sosság és tudományosság. Megnyitó be-
széd a Szent-László-Társulat 1880. szept. 
30. közgyűlésén. Bpest, 1880. — 5. A ma-
gyarok segedelmezése keleten. Megnyitó 
beszéd. U. ott, 1881. — 6. A katholikus 
álláspont a középtanodák kérdésében. 
IJ. ott, 1882. -— 7. A magyarországi 
katholikus egyház jogairól. Megnyitó be-
széd a Szent-László-Társulat 1882. okt. 5. 
közgyűlésén. U. ott, 1882. — 8. Istennek 
dicsőség, egyháznak segítség! Egyházi 
beszéd, melyet a szathmárnémeti tűzoltó-
egylet zászlajának megáldása alkalmával 
1882. szept. 24. tartott. Szathmár, 1882. 

— 9. Az iparkiállítás megnyitásakor 
tartott beszéde. U. ott, 1882. — 10. Elnöki 
megnyitó beszéd, a Szent-László-Társulat 
közgyűlésén 1883. szept. 27. Bpest. (Ism. 
M. Állam 265., Kath. Hetilap 40., Nemzet 
266. sz.). — 11. A bukovinai és csángó 
magyarok és a Szent-László-Társulat fel-
adata. Elnöki megnyitó beszéd. U. ott, 
1884. — 12. Trauungs-Rede anlässlich 
der Vermählung des Grafen Weyprecht 
Rüdt und der Baronesse Nandine Inkey 
gehalten am 29. Mai 1884. U. ott, 1884. 
— 13. Kibékítése az egyénnek és család-
nak a vallással és az államnak az egy-
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házzal. Elnöki megnyitó beszéd a Szent-
László-Társulat 1884. nov. 27. tartott 
közgyűlésén. U. ott, 1884. — 14. Lo Presti 
család. 1862-ben írta, újra kiadta Melczer 
István. U. ott, 1885. — 15. Vallásosság 
és sz. István koronája alatt egység. Egy-
házi beszéd, melyet sz. István Magyar-
ország első apostoli királyának ünnepén 
. . . a szatmári székesegyházban tartott. 
Szatmár, 1886. — 16. Eszmék a közép-
kor cultur-életéből. Elnöki előadás. Bpest, 
1886. (Ism. Kath. Szemle 1887). — 17. 
A papság némely teendőiről. Főpásztori 
levél a papsághoz. U. ott, 1887. — 18. 
Ötven év a zárdában. Egyházi beszéd, 
melyet a nagyváradi Orsolyaszüzek feje-
delemnőjének 50 éves szerzetfogadalmi 
jubileuma alkalmából 1888. nov. 22. a 
zárdatemplomban mondott. U. ott, 1888. 
— 19. A rabszolgakereskedés Afrikában. 
Elnöki beszéd, melyet a Szent-László-Tár-
sulat XXIII. rendes közgyűlésén 1889. 
decz. 14. a budapesti új városház dísz-
termében tartott, ü. ott, 1889. — 20. 
Hinni és tudni. Egyházi beszéd, melyet 
a nagyváradi kir. jogakadémia százéves 
jubileuma alkalmából. . . tartott. U. ott, 
1889. — 21. Beszédei. Közrebocsátja 
Bunyitay Vincze. U. ott, 1890., 1898. 
Négy kötet. (I. 1890. Egyházi beszédei. 
Ism. Kath. Szemle, Prot. Szemle, Nemzet 
1891. 189. sz., II. Egyházpolitikai beszé-
dei. 1890. Ism. Kath. Szemle, III. és IV. 

1898. Egyházpolitikai beszédei és dolgo-
zatai. 2. kiadás. «S. L. biboros püspök 
beszédei és dolgozatai» cz. 4 kötet. U. ott, 
1899. Ism. Budapesti Hirlap 1899. 46. sz., 
Vasárnapi Újság 50. sz.). — 22. Evolutio 
és a létért való küzdelem. Beszéd, melyet 
a magyar orvosok és természettudósok 
25. nagygyűlésén mondott. U. ott, 1890. 
— 23. Fölterjesztése az «egységes pol-
gári házasságról» szóló törvényjavaslatra 
és indokolására. U. ott, 1893. — 24. A 
magyar főiskolai ifjúsághoz. Beszéd, me-
lyet tartott a diák-kongresszus megnyitó 
ülésén. Nagy-Várad, 1897. — 25. Elnöki 

megnyitó beszéde a Szent-László-Társulat 
1898. márcz. 31. a budapesti központi 
papnövelde ^-dísztermében tartott XLV. 
nagygyűlésén. Bpest, 1898. — Egyházi, 
országgyűlési és alkalmi beszédei a helyi, 
politikai napilapokban és a főrendiház 
Naplójában is megjelentek. 

Vasárnapi Újság 1873. 20. SZ. a r c z k . , 1897. 
18. SZ. arczk . , 1902. 28. SZ. arczk . — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1873. 18. s z . a r c z k . — 
M. Könyv-Szemle 1877. 77. 1. (Könyvtára) . — 
M. Állam 1883. 265. s z . , 1884. 328. s z . , 1886 . 
338., 1887., 117., 1893. 137., 1897. 100. sz. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és M. K ö n y v é s z e t 1886— 
1900. — Ország-Világ 1887. 18. SZ., 1897. 19. s z . 
arczk. — Cataiogus Bibliothecae Joan. Card. 
Simor . S tr igoni i , 1887. 1209. h . — Aradi Köz-
löny 1887. 113. SZ. — Budapesti Hirlap 1887. 
119. s z . — ,)I. Sión 1888. 777. 1., 1893. 456 . ľ. 
— Nagyváradi Hirlap 1890. 24. SZ. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 945., XVIII. 549. 1. II. Pótlékkötet 1904. 
571. 1. — Tiszántúl 1897. 100. SZ. — Hazánk 
1897. 110. sz. — Sturm, O r s z á g g y ű l é s i A l m a -
nach. Bpest, 1901. 26. 1. 

Schlechta János (visegrádi és kosz-
teleczi), kiváló humanista író, a dunai 
társaságnak tagja, Schlechta Miklós fia, 
szül. 1466. jan. 14. Jómódú cseh nemesi 
családból származott, tanulmányait a 
prágai egyetemen végezte és ugyanott 
1484. baccalaureus lett. A XV. század 
végén II. Ulászló magyar király szolgá-
latába lépett és a budai kancelláriában 
nyerve alkalmazást, tizenhat évet töltött 
a királyi udvarban, élénk összeköttetés-
ben állva korának humanistáival, első 
sorban Celtessel és a budai könyvtár 
felhasználásával élénk irodalmi tevékeny-
séget fejtve ki. 1504. okt. 4. megnősült 
(neje Strassnicz Magdolna) és azontúl 
visszavonultan élt kosteleczi kastélyában. 
Meghalt 1525. aug. 29. (mások szerint 
1540). — Sch. egyike volt kora legkitű-
nőbb humanistáinak. Saját művei közül 
kortársai körében legtöbb hatást ért el 
egy a lélekről szóló, prózában írott Mi-
crocosmus cz. munkájával, melyet, miután 
húsz évig forgott barátai közt közkézen, 
Ursinus Velius felszólítására kiadott és 
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Thurzó János olmützi püspöknek ajánlott. 
A kiadás lappang s így a munkát nem 
ismerjük, de a kortársak reánk maradt 
bírálataiból tudjuk, hogy a görög forrá-
sokon kívül arabokat (Averroes) is hasz-
nált. — Levele: 1503. jún. 20. Bohus-
laushoz intézve (M. Akad. Értesítő 1855. 
570. 1.). 

Abel Jenő, Magyarországi humanisták. 
B p e s t , 1880. 94. l a p . — Pallas Nagy l.exikona 
XIV. 946. 1. (Latkóczy M.) 

Schlegel Kristóf (gottlebeni), ág. ev. 
lelkész, szül. 1613. Gmehlenben (Drezda 
melletti faluban); tanult Lipcsében és 
ott lett 1628. baccalaureus, 1630.magister; 
innét Jenába ment Gerhardt János házá-
hoz és 1633-ban Wittenbergbe. 1634-ben 
Magdolna anhalti herczegnő hívta meg 
udvari papjának és fia, Roszvig János 
nevelőjének. 1638-ban ismét Wittenbergbe 
ment, hol a theologia licentiatusa lett és 
meghívást nyert Boroszlóba déli prédi-
kátornak az Erzsébet-templomban és 
gymnasiumi tanárnak. 1644-ben prépost 
és lelkész lett ugyanott az újvárosban. 
1647-ben theologiai doktornak graduálták 
Wittenbergben. 1647-ben főlelkész lett 
Lőcsén (Szepesm.) Zabler Péter helyé-
ben. Részt vett az 1652. szept. 3. Bártfán 
és 1653. júl. 15. Lőcsén tartott zsinato-
kon. 1656-ban lemondott hivataláról és 
visszatért Németországba. 1660. super-
intendenssé választották Hertzbergen 
(Szászország) és 1662. Grimmaban (Meis-
sen), hol 1678. máj. 19. (mások szerint 
szeptember 19.) meghalt. — Munkái: 1. 
Glückseliger Reichthum eines lobseligen 
Richters, bey der Leiche des Johann 
Lang von Krugberg, Richters zu Leutschau. 
Leutschau, 1647. (Ehhez járul: Laudatio 
funebris Generoşi Domini, Joannis Lang 
a Krugberg Civitatis Leutschoviensis 
Consulis primarii, celebrata ab amicis et 
clientibus. U. ott, 1647.) — 2. Geistlich 
Bluhm- und Baum-Werck Bey Christ-
Adelichem Leichenbegängniss Des Edlen 
und Vesten Herrn Friedrich Probsten von 

Sittaw &c. aus dem Hohenliede Salamons 
Cap : II. Vers 1. 2. 3. in der Deutschen 
Pfarr-Kirchen der Ober-Vngarischen Kö-
niglichen Freyen-Stadt Leutschaw, zu 
betrachten vorgestellet, den 1. Junij, im 
Jahre Christi 1649. U. ott. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 453. 1. — Szabó Ká-
roly, Régi M. Könyvtár II. 188. 192., 196. 1. 

Sehlegel Péter, győri kanonok, szül. 
1839. márcz. 24. Győrött; középiskolai 
tanulmányai után a győri egyházmegyé-
ben papi pályára lépett és 1861. okt. 7. 
szenteltetett fel; süttői (Esztergomm.) 
plébános volt; jelenleg győri kanonok és 
komáromi főesperes. — Leveleket és 
czikkeket írt a Religio, Das Recht, M. 
Állam, Népiskolai Lapok, Jézus Szent 
Szívének Hírnöke cz. folyóiratokba; a 
Szent Család Naptárába (Hogy áll a 
világ ?) és a Borromaeusba prédikáczió-
kat. Czikke a M. Sionban (IV. 1866. A 
pitheni várkápolna felirata). — Munkái: 
1. A római kérdés. Az a z : Mit kell 
minden katholikusnak tudni és tenni IX. 
Pius pápa ügyében ? (Népies tanulmány.) 
Bpest, 1868. (Sulyok Gábor álnévvel.) — 
2. Isten, király, haza ! Egyházi beszéd. 
A millenniumi hálaadó isteni tiszteleten 
a győri székesegyházban mondotta. Győr, 
1896. — 3. A keresztben az üdv. Nagy-
böjti konferencia-beszédek. A győri szé-
kesegyházban mondotta. U. ott, 1901. 

Petrik Könyvészete 343. 1. és M. Könyvé-
szet 1886—1900. — M. Sión 1891. 473. lap. — 
Zalka E m l é k k ö n y v e 1892. 149. 1. — Schema-
tismus Cleri Jaurinensis. 1896. Jaurini. — 
M. Könyvészet 1904. 

Schleger György László, a bécsi 
Pázmány-intézet alumnusa,magyarországi 
származású. — Munkája: Rex Admira-
bilis, Sive D. Ladislaus Inclytae Nationis 
Vngaricae Tvtelaris, In Antiquissima, 
& Celeberrima Vniversitate Viennensi, 
Agente Nobili, Clarissimo, Ac Consvl-
tissimo Viro Domino Tobia Avgvstino 
Schmidt, I. V. Doctore, nec non in 
praedicta Vniversitate Imperialium Insti-
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tutionum Professore Ordinario, Inclytae 
Nationis Vngaricae p. t. Procuratore . . . 
In Cathedrali Dni Stephani Basilica, 
Oratione publica dilucidatus. Anno Do-
mini M. CD. LII. (sic) Viennae Austriae. 
(Ajánlja a szerző gr. Pálfy Miklós kir. 
ajtónálló mesternek.) 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 546. 1. 

Schleicher Aladár, orvosdoktor ; Bécs-
ben tanult 1866—68-ban. — Czikkei a 
Hasonszenvi Közlönyben (1865. Gyógyu-
lások sulphuráttal, Az adagkérdés); a 
Hasonszenvi Lapokban (1866. Kórtörté-
netek, Az ártalmas és mérges légnemek-
ről, Gasteini tanulmányozások, Lapszemle 
és könyvism., 1867. Az idült tüdőlob, 
Hasonszenvi rosszabbulás, könyvism., 
1868. Edénymozgató idegek szerei). — 
Munkái: 1. Homoeopathische Behandlung 
verschiedener Krankheiten für angehende 
Aerzte und gebildete Nichtärzte, mit 
Lebensbeschreibung Hahnemanns. Aus 
d. Ungarischen. . . (Nebst Portrait des 
Verfassers.) Pest, 1860. — 2. A gyermek-
kor és annak betegségei. Jászberény, 
1870. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Györy Tibor, M a g y a r -
ország orvosi bibliographiája. Bpest, 1900. 
76. 1. 

Schleicher Ferencz. — Munkája: 
Chor-Gesänge zum Gebrauche der. k. k. 
Ober-Realschule in Ofen. Pest, 1858. 

Petrik Bibliogr, 

Schleif Károly, budapesti polgár az 
«Eintracht» szabadkőmíves páholy tagja. 
Meghalt 1903. szept. 26. Budapesten. — 
Munkája: Des deutschen geselligen Ve-
reins unserer lieben Frau «Eintracht» 
Schwabenalter, am 17. October 1903. 
Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums ge-
sammelt von Carl Schleif. In Druck ge-
legt von Dr. Peter Jekel. Bpest, (1904). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schleiminger Bella. L . 'S ár o si. 

Schlemm Pál. L. Scaevola. 

Schlemmer Károly (bányavölgyi), ka-
taszteri biztos, a török és perzsa nyelvek 
hites tolmácsa Fiúméban ; a Magyar 
Kárpát-egyesület fiumei osztályának kép-
viselője, a franczia olvasókör alapító-
elnöke. — Több elbeszélést írt magyar, 
olasz, franczia és német nyelven. 

Magyarország vármegyéi és városai. Fiume 
és a Magyar-Horvát Tengerpart. Budapest, 
1897., 137., 157., 158. 1. 

Schlesinger Adolf.\ orvosdoktor, gya-
korlóorvos Budapesten, szül. 1848-ban ; 
1872-ben Bécsben nyert orvosdoktori, 
szülész- és szemészmesteri oklevelet. — 
Czikkei az Ungar. Med.-Chirurg. Presse-
ben (1867. Sitzungs-Berichte. Aerztlich-
pharmaceutischer Verein in Raab, 1874. 
Ophtalmologische Literatur, Eine Inner-
vations-Erscheinung der Iris, Ophtal-
mologische Literatur); a Szemészetben 
(1874. A szemrekesz egy körülírt részé-
nek tökéletes megbénulása). 

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 
Magyarországban. Bpest, 1876. 91. 1. 

Schlesinger Antal, a horvát kereske-
delmi bank igazgatója, magyarországi 
származású volt; 1874-ben telepedett le 
Zágrábban, hol 1896-ban kinevezték a 
kereskedelmi bank igazgatójává, melyet 
ideiglenesen már 1894. szept. óta veze-
tett. Meghalt 1896. febr. 9. Zágrábban. — 
Hírlapírói pályáját mint az Ellenőr munka-
társa kezdte. Midőn 1874-ben Zágrábba 
költözött, munkatársa, öt év múlva pedig 
szerkesztője, majd kiadója és főszerkesz-
tője lett a kormánypárti Agramer Zei-
tungnak. 

Budapesti Hirlap 1896. 41 . Sz. — Vasárnapi 
Vjság 1896. 7. sz. ("Nekr.) 

Schlesinger Bernát, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de remediorum domesti-
corum abusu. Viennae, 1832. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schlesinger Ede, orvosdoktor, szántói 
(Abaujmegye) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica sistens cereb-



443 Schlesinger 444 

rum et pulmones respectu anatomico-
pathologico. Budae, 1845. 

Hupp, Beszéd 165. 1. — Siinnyei Könyvé-
szete. 

Schlesinger Ferdinánd, hírlapíró, szü-
letett 1830. aug. 16. Budapesten. 1848-
ban hadnagy volt a magyar honvéd-
seregben ; később százados a mexikói S. 
Anna hadtestben, majd ezredes Nicara-
guában (Biras elnöklete és Jeres tábornok 
alatt, kinek szárnysegéde volt) és vár-
parancsnok Cardo-szigeten. Sch. alapító-
társa volt a san-franciscói első német 
lapnak, a San Francisco Journalnak és 
munkatársa a New-Yorker Staatszeitung-
nak. Miután Bécsben telepedett le, kiadta 
ott a Lästerschule és az Illustrirte Plau-
dereien cz. lapokat; kiadó-tulajdonosa 
volt a Böse Zungen cz. hírlapnak; egy-
szersmind szerzője a következő munkák-
nak : 1. Die letzten Tage des ungarischen 
Aufstandes (1850) és 2. Sechs Monate 
in Vidiso (1850). Több külföldi rend tulaj-
donosa is volt. Meghalt 1889. márcz. 6. 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. 
Wien, 1893. 485. 1. 

Schlesinger Fülöp. — Munkája: Er-
innerung an Aureli us Grafen Desseöffy. 
(Gestorben am 9. Februar 1842.) Der 
edlen ungarischen Nation geweiht. (Nyom. 
Bécsben) 1842. (Költemény.) 

Petrik Bibliogr. 

Schlesinger Hermann, orvosdoktor, 
kórházi orvos, szül. 1866. jún. 2. Pozsony-
ban, hol a gymnasiumot végezte, azután 
a bécsi egyetem hallgatója lett, hol 1890-
ben az összes orvosi tudományok dokto-
rává avatták és Nothnagel klinikáján 
segédorvos lett. Jelenleg a cs. és kir. 
általános kórháznál másod-orvos. — 
Czikkei a bécsi Wiener medicín. Wochen-
schriftben, a Zeitschrift für klinische 
Medicinben, a Zeitschrift für Nerven-
heilkundeban és más folyóiratokban jelen-
tek meg. 

Eisenberg, Ludteig, Das geist ige Wien. 
Wien. 1893. 416. 1. 

Schlesinger Ignácz, orvos-doktor, szü-
letett 1810-ben Pozsonyban, honnan 1816-
ban szüleivel Pestre költözött; közép-
iskolai tanulmányai közben nyelvek tanu-
lására adta magát ; az orvosi tudomány 
három első elméleti évét a pesti egye-
temen töltötte, a gyakorlati folyamot 
Bécsben végezte, hol Hildebrandnak, szor-
galma miatt, kedveltje volt. Itt nyerte 
1832-ben orvosdoktori oklevelét. Miután 
az orvosi tudomány minden ágában a 
bécsi közkórházban kiképezte magát és 
szülészmesteri oklevelet is nyert, a kő-
szegi izraelita község orvosának hívta 
meg. Itt kezdte meg gyakorló orvosi 
pályáját. 1833-ban Kőszegh városa fő-
orvosának és kórházi orvosának válasz-
totta. 1835-ben Pestre költözött és itt 
folytatta orvosi és tudományos pályáját. 
Nagy buzgalommal dolgozott a pesti 
izraelita magyarító egyletnek 1843-ban 
megalakításán. Hasonló igyekezetet fej-
tett ki 1842-ben a nehéz kézműveket és 
földmívelést a zsidók közt terjesztő egy-
letben, melynek titkára volt. 1848-ban 
elfogadta a pesti izraelita község elnök-
ségét és őt választották a magyarországi 
izraeliták azon küldöttség tagjává, mely 
az 1848-iki nemzetgyűlés alkalmával 
érdekeik képviselésére alakult. A tábori 
kórházakban beteg harezosoknak nyújtott 
segélyt. A budapesti orvosegyesületnek 
alapító, a párisi német orvosegyletnek 
levelező tagja volt. Meghalt 1849. aug. 22. 
Pesten tűdőgümőkór következtében. (A 
budapesti kir. orvosegyesületben 1861. 
márcz. 23. Rózsay József főorvos tartott 
fölötte emlékbeszédet.) — Czikkei az 
Orvosi Tárban (1838. A sósavas ónany, 
muries stanni, belső használatáról, 1840. 
Hószámbaj, 1842. I. Járulék az orbán-
ezos bajok méltánylásáról, II. Átnézete 
az utolsó 16 év alatt Pesten a Dunába 
holtaknak, 1843. II. Némely önállóknak 
tekintett betegségek rokonságáról, 1844. 
I. Értekezés a bujasenyvről, II. Vázlatai 
az idegkórtani tanulmányok összehason-
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lításának, tekintve a gyakorlati gyógyá-
szathozi viszonyaikat, 1846. I. Vázlatai 
a vérvegytan jelen állásának, tekintve a 
gyakorlati gyógyászathozi viszonyát, 1848. 
Idő- és kórjárat Pesten 1847. jan.—jún. 
hónapokban és könyvism.); a M. orvosok 
és természetvizsgálók Munkálataiban (II. 
1842. Morbus puerperalis et paralysis 
uteri); a Társalkodóban (1847. 14—17., 
és 49. sz. könyvismertetések); az Első 
Magyar Zsidó Naptárban (Pest, 1848. 
Közlemények a nehéz kézműveket és 
földmívelést az izraeliták közt terjesztő 
pesti egylet köréből, sat. — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica de He-
micrania solari. Viennae, 1832. — 2. 
Medizinische Topogograp hie der Königl. 
Freistädte Pesth und Ofen-Pest, 1840. 
Négy táblával. (A pesti egyetem orvosi 
kara által kitűzött 100 arany jutalmat 
nyerte. Ism. Figyelmező 49., 51. sz.). 

Uózsay József, E m l é k b e s z é d S c h l e s i n g e r 
Ignácz felett. Pest, 1861. — Szinnye.i Köny-
vészete. 

Schlesinger Jakab, orvosdoktor, po-
zsonyi származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica. Prosopalgia. Pes-
tini, 1842. 

Siinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schlesinger Károly. — Munkája : Mű-
kedvelő fényképész. Rövid útmutatás a 
fényképészet megtanulására. 2. kiadás. 
Bpest, 1897. (Az I. kiadás id. Türkei 
társaságában u. ott 1892-ben jelent meg.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schlesinger Lajos, kalandor és guate-
malai (Amerika) birtokos, nagy-kanizsai 
(Zala m.) származású, előbb a császári 
seregben szolgált; 1848-ban magyar hon-
véd lett és mint hadnagy Komáromban 
kapitulált. Innét Hamburgba emigrált, 
Londonba, majd Amerikába ment, hol 
akkor Lopez tábornok toborzott önkén-
teseket, hogy San-Domingo szigetéről a 
spanyol kormányt elűzze. Az első siker 
után azonban a spanyol sereg megverte 
a felkelőket, Lopezt agyonlőtték, Schlesin-

g e r pedig a ceutai erődbe vitték. Neki 
azonban sikerült börtönéből a tengerbe 
ugorva megszabadulni. Egy amerikai 
hajó megmentette. Amerikába érve, részt 
vett a középamerikai háborúban. Nica-
raguában Walker alatt, majd Costa -
Bicában szolgált és kalandor életet foly-
tatott. 1857. márcz. 11. San-Salvadorban 
kelt, bátyjához írt levelében hallatott 
ismét magáról; 1856-ban márcz. a nica-
raguai seregben másodparancsnok volt. 
Azonban, midőn a costa-ricai követsé-
géből visszatért, Walker árulással vádolta 
s e miatt elhagyta tábornoki állását és 
azon év ápr. 20. száz emberével Pronun-
ciamentót bocsátott ki Walker ellen, ki 
elnökké akarta magát kikiáltatni. Ezután 
Sehl, megerősített sereggel, változó sze-
rencsével harczolt Walker ellen, miután 
azonban seregét a pestis, cholera és 
sárgaláz megtizedelte, azt föloszlatta s 
ő visszavonult Guetamalába, hol meg-
gazdagodva, ültetvényes és nagybirtokos 
lett. Innét 1892-ben ethnographiai tár-
gyakat küldött a m. n. múzeumnak és 
még azon év szept. fiával együtt meg-
látogatta Magyarországot és a fővárost. 
— Levelei, tudósításai az amerikai lapok-
ból kerültek az európaiakba, de jelentek 
meg tudósításai a hazai hírlapokban is. 

Wiener Modespiegel 1856. 26. Sz. — Didas-
kalia 1856. 132. SZ. — Wanderer 1857. 301. SZ. 
— Wurzbach, Biogr. L e x i k o n XXX. 92. sz. — 
Vasárnapi Újság 1892. 4. SZ. — Buda pesti 
Hirlap 1892. 21. SZ. 

Schlesinger Lajos, bölcseleti doktor, 
egyetemi rendes tanár, a m. tudom, 
akadémia levelező tagja, szül. 1864. nov. 
1. Nagyszombatban. Miután a hazában 
tanulmányait bevégezte, külföldre ment 
és a berlini egyetemet látogatta, hol egy 
mathematikai dolgozatával a nagy díjat 
elnyerte. 1892-től fogva pedig mint magán-
tanár működött; honnét 1897. jún. 3. a 
kolozsvári egyetemhez nevezték ki a fel-
sőbb mennyiségtan rendes tanárának. 
A m. tudom. Akadémia 1902. máj. 9. 
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választotta meg levelező tagjának. Sok-
oldalú buvárlataival a függvényelmélet 
és infinitesimalis geometrián kivül külö-
nösen a lineár - differentiál - egyenletek 
elméletét fejlesztette. Ez utóbbi elméletet, 
mely az újabb mathematikai kutatásban 
állandóan napirenden van, új és fontos 
fejezetekkel, a függvénytant pedig a 
Fuchs-féle •ft-függvények teljesen új elmé-
letével gazdagította. Nagy érdemet szer-
zett a lineár-differentiál-egyenletek elmé-
letének teljes irodalmát és azonfelül 
számos saját, külön közzé nem tett, 
eredeti vizsgálatát felölelő két kötetes 
nagy kézikönyvének kiadásával (91 ív), 
a mely e téren a mathematikai irodalom 
legkiválóbb munkája. — Czikkei a Mathem. 
és Természettud. Értesítőben (1888. Fuchs-
féle függvények elméletéhez, XXIII. A két 
méretű sokaságok intrinseca geometriá-
jához, XXIV. A lineár-differentiál-rend-
szerek elméletéhez, 1906. Asymptoticus 
előállítások a lineár-differentiál-rend-
szerek elméletéhez); az Erdélyi Múzeum-
egylet Orvos- és Természettudományi Ér-
tesítőjében (1891. A felületen fekvő görbék 
geodaetikus görbüléséről, 1894. A közön-
séges differentiál-egyenletek integráljai-
nak egynéhány különös tulajdonságá-
ról) ; a Mathematikai és Physikai Lapok-
ban (X. A Hermite-féle alakokról); 
a Comptes Rendus de ľAcademie des 
Sciencesben (Páris, 1892. Sur la théorie 
des fonctions Fuchsiennes, Sur les formes 
primaires équations differentielles liné-
aries du second ordre, 1895. Sur ľinte-
gration des équations linéaires á ľaide 
des integrales définies, 1898. Sur un 
probléme de Riemann, 1901. Sur les 
équations linéaires ä points ďindetermi-
nation, CXLII. Sur certaines series asym-
ptotiques) ; a Sitzungsberichte der Aka-
demie der Wissenschaftenben (Berlin, 
1898. Über die Gauss'sche Theorie des 
arithmetisch-geometrischen Mittels und 
ihre Beziehungen zur Theorie der ellip-
tischen Modulfunction); a Journal für 

die reine und angewandte Mathematik-
ban (Crelle, Berlin, 105. k. Zur Theorie 
der Fuchsischen Functionen, 110. k. Über 
die bei linearen Differentialgleichungen 
auftretenden Primformen, Über die lineare 
homogene Differentialgleichung zweiter 
Ordnung, für welche die Umkebrungs-
function von endlicher Vieldeutigkeit ist, 
114. k. Bemerkungen zur Theorie der 
Fundamentalgleichung, Über die Hambur-
ger'schen Untergruppen, in die das zu 
einem singularen Punkte der Bestimmtheit 
einer homogenen linearen Differential-
gleichung gehörige kanonische Funda-
mentalsystem zerfällt, Bemerkungen zu 
der Note auf S. 159—169. dieses Bandes, 
115. k. Über die Integration linearer 
homogener Differentialgleichungen durch 
Quadraturen, 117. k. Zur Theorie der 
Euler'schen Transformirten einer homo-
genen linearen Differentialgleichung der 
Fuchs'schen Klasse, 121. Über projective 
Substitutionen, die einen Kreis unge-
ändert lassen, Über vertauschbare lineare 
Substitutionen, 123. Zur Theorie der 
linearen Differentialgleichungen im An-
schlüsse an das Riemann'sche Problem, 
124. Über das Gauss'sche Pentagramma 
mirificum, Über einen allgemeinen Satz 
aus der Theorie der linearen Differen-
tialgleichungen, 125. k. Zur Theorie der 
linearen Differentialgleichungen im An-
schlüsse an das Riemann'sche Problem, 
Bemerkungen zum Riemann'schen Prob-
lem, Th. Brodennel együtt, 129. Über die 
Lösungen gewisser linearer Differential-
gleichungen als Funktionen der singulä-
ren Punkte, 131. Zur Theorie der homo-
genen linearen Differentialsysteme); a 
Mathem. és Physikai Lapokban (XI. Sze-
melvények Bolyai Farkasnak Bodor Pál-
hoz intézett leveleiből, XIV. Az integral 
számítás két elemi kérdéséről) ; a l'En-
seignement mathématiqueben (VII. 1905. 
Sur quelques points élémentaires du 
calcul intégral); a Mathem. Annalenben 
(Bemerkung zu dem Kontinuitätsbeweise 

14. iv sajtó alá adatott 1907. április 27, 
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für die Lösbarkeit des Riemann'schen 
Problems, Asymptotische Darstellungen 
für die Lösungen linearer Differential-
gleichungen als Funktionen eines Para-
meters). — Munkái: 1. Über lineare 
homogene Differentialgleichungen vierter 
Ordnung, zwischen deren Integralen ho-
mogene Relationen höheren als ersten 
Grades bestehen. Inaugural-Dissertation 
Berlin. 1887. — 2. Handbuch der Theorie 
der Linearen Differentialgleichungen. 
Leipzig, 1895., 1897. és 1898. Három 
kötet. — 3. A Gauss-féle pentagramma 
mirificum. U. ott, 1899. (Különnyomat a 
Mathem. és Természettud. Értesítő XVII. 
kötetéből.) — 4. Einführung in die 
Theorie der Differentialgleichungen mit 
einer unabhängigen Variabein. Leipzig, 
1900. (Sammlung Schubert XIII.) — 5. 
A lineárdifferentiál egyenletek elméleté-
nek egy általános tételéről. Bpest, 1901. 
(Különny. a Mathem. és Phys. Lapokból.) 

Pesti Hírlap 1894. 108. S z á m . — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1888—1900. — Akadémiai Alma-
nach 1907. és a m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r 
példányairól . 

Schlesinger Lipót, igazgató - tanító 
Ipolyságon (Hontm.). — Munkája: Jere-
miás keservei és Jeruzsálem elpusztulása 
a «Megilász echuh» szóbeli szövege és a 
Talmud elbeszélései nyomán szerkesz-
tette. Ipolyság, 1896. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schlesinger Miksa, orvosdoktor, hír-
lapíró és szerkesztő, szül. 1822-ben Kis-
Martonban (Sopronra.) zsidó szülőktől; 
tanult Prágában és Bécsben, végre orvos 
lett. Az 1848-ki mozgalmak a politikai 
pályára terelték és egy ideig szerkesztő 
volt Bécsben. 1848. nov. a haditörvény-
szék elé került; szabadon bocsátották, 
honnét Berlinbe költözött, azonban már 
1849-ben Londonba ment, hol még azon 
évben alapította az «Englische Corre-
spondenz» cz. kőnyomatos lapot és ott 
állandóan letelepedett. — Munkái: 1. 
Politisches ABC fürs Volk. Ein unent-

Id. S z i n n y e i J . , Haeyar írók XII. 

behrlicher Führer im constitutionellen 
Staat. Wien, 1848. (Seegen Józseffel együtt). 
— 2. Aus Ungarn. Berlin, 1850. (2. 
kiadás u. ott, 1850.). — 3. Wanderun-
gen durch London. U. ott, 1852 — 53. 
Két kötet. 

Wurzbach, Biogr. L e x i k o n XXX. 93. 1. — 
Petrik B ib l i ogr . 

Schlesinger Miksa, hírlapíró, szül. 
1846. máj. 15. Bécsben; hírlapírói pályá-
ját a Neues Wiener Tagblattnál kezdte, 
azután Pestre költözött és munkatársa 
lett a Pester Lloydnak és a Neues Pester 
Journalnak. Később Bécsbe visszatért és 
az ottani lapokba dolgozott. Szerkesz-
tője volt (1893.) a Salonblattnak. 

Eisenberg, Ludwig, D a s geis t ige W i e n , 
Wien, 1893. I. 485. 1. 

Schlesinger Miksa, orvosdoktor, a 
pozsonyi vizgyógyintézetnek főorvosa. — 
Munkája : Die wirksamsten hydriatischen 
Proceduren, ihre Anwendung, mit beson-
derer Berücksichtigung der hydriatischen 
Behandlung von Infectionskrankheiten. 
Pressburg, 1899. 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányáró' . 

Schlesinger Sámuel, izraelita vallás-
tanár Budapesten a VI. ker. reáliskolá-
ban.—Munkái: 1. Zsidó vallástani vezér-
fonal a polgári és középiskola I. osz-
tálya számára. Bpest, 1891. (Halász 
Náthánnal együtt. 3. kiadás 1898., 4. k. 
1899. U. ott), — 2. Ugyanaz a II. oszt. 
számára. U. ott, 1896. (2. kiadás Halász 
Náthánnal együtt). 

A budapesti VI. ker. főreáliskola Értesítője 
1895. — Petrih, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schlesinger Szigfrid, orvosdoktor, 
morvaországi származású. — Munkája : 
Venena eorumque antidota. Dissertatio. 
Budae, 1837. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schlesinger Sámuel, orvosdoktor, szül. 
1815. Pozsonyban; az orvosi tudomá-
nyokat a bécsi egyetemen hallgatta s ott 
lett orvosdoktorrá s gyakorló orvossá; 
az orvosi gyakorlattal azonban fölhagyott 

15 
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és magányba vonultán a tudománynak 
élt. Könyvtára, mely a spiritismust, 
mesmetismust és a magnetismust tár-
gyaló munkákat foglalta magában, e tár-
gyakban a legnagyobbak egyike volt. 
Meghalt 1891. márcz. 19. Bécsben. — 
Az említett szakismereteiről sokat írt a 
folyóiratokba; ezeken kivül kortársairól 
életrajzi táxczaczikkeket közölt a Neue 
Freie Presseben. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. I. 486. 1. 

Schlesinger Vilmos, orvosdoktor, szül. 
1839. Tinnyén (Pestm.); az orvosi tudo-
mányokat a bécsi egyetemen hallgatta, 
hol 1864-ben orvosdoktorrá avatták. 1864. 
a Gynäkoiogia magántanára lett a bécsi 
egyetemen. — Munkája : Gynäkologische 
Studien. Wien, 1879. — 1878-ban ala-
pította a Wiener medicin. Blättert, mely-
nek kiadó-szerkesztője. Czikkeit, melyek 
saját lapjában és más külföldi folyó-
iratokban jelentek meg, Eisenberg fel-
sorolja. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. II. 417. 1. 

Sehlesinger Zsigmond, hírlapíró, szül. 
1832. jún. 15. Vágújhelyen ; 1856-ban lé-
pett a hírlapírói pályára s a bécsi Morgen-
post munkatársa lett; honnét 1863-ban 
a Fremdenblatthoz tért á t ; midőn 1867-
ben a Neues Wiener Tagblatt keletkezett, 
ezen lapnál tűnt fel mint tárczaíró. 
Hirlapírói működése közben színműiro-
dalommal is foglalkozott; már az 50-es 
években két bluettel föltűnést keltett; a 
60-as években Nissel költővel írt egy 
drámát ; továbbá: Mit der Feder és 
1860-ban Die Gustel von Blasewitz cz. 
és még több színművet, melyek a bécsi 
színpadokon sikerrel adattak. (Ezeket élet-
rajzírói felsorolják.) Ujabban jelent meg : 
Sie und ihr Buch. Lustspiel in 1. Auf-
zug. Wien, 1903. 1902-ben ünnepelte 
70-dik születésnapját és 50 éves írói 
jubileumát, mely alkalommal a bécsi írók 
és hirlapirók köre s a művészvilág érté-

kes aranytollal, írókészlettel és sok más 
értékes ajándéktárgygyal lepte meg; a 
Burgszínházban pedig három egyfelvoná-
sos színművét adták elő. 

Wunbach, Biogr. Lexikon XXX. 89. lap. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 949. 1. — M. Állam 
1902. 142. SZ. 

Schlesinger Zsigmond, orvosdoktor. 
— Munkái: 1. A «kórisméd-röl. Bpest, 
1884. (Különnyomat a Gyógyászatból.) 
— 2. A ceruminosis obturans kórtünet-
és gyógytanáról. U. ott, 1884. (Pálya-
díjat nyert mű.) — 3. A dobhártya sérü-
léseiről. U. ott, 1885. (Különny. a Gyó-
gyászatból.) 

Kiszlingstein Könyvészete . 

Schliber Ferencz, jogi doktor. — 
Munkája: Dissertatio inauguralis juridica 
de transactione supercontroversiis ex 
testamento si tabulae inspici possunt, iis 
non inspectis invalida quam auctoritate 
illustris jurisconsultorum ordinis in cele-
berrima ac regia universitate Pestiensi... 
publicae submittit die 24 mensis Junii 
1787. Pestini. 

Petrik Bibliogr. (Neve hibásan Sehlieber-
nek irva) és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Schlichter Felix, orvosdoktor, szül. 
1865. ápr. 11. Párdányban (Torontálm.); 
miután a gymnasiumot 1874—82. bevé-
gezte, a bécsi egyetemen tanult és 1888. 
febr. orvos-doktor, azon év máj. 1. az 
alsó-ausztriai lelenczház II. orvosa let t ; 
jelenleg mint gyakorló gyermekorvos 
működik. — Czikkeinek nagyobb része 
a Wiener klinische Wochenschriftben 
jelentek meg. 

Eisenberg, Ludwig, Daz geist ige Wien. 
Wien, 1893. 418. 1. 

Schlick János, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1842. ápr. 22. Buda-
pesten ; gymnasiumi tanulmányait Nagy-
szombatban végezte. 1858. szept. 1. a 
Jézus-társaságba lépett. Felsőbb tanul-
mányait Pozsonyban és az innsbrucki 
egyetemen végezte. 1883 óta Kalocsán 
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tanár, hol a mennyiségtant és természet-
tant tanítja. — Czikkeket írt a Mária-
Kertbe, a Hitszónoklati Folyóiratba és a 
Szent Család Naptárába, — Munkája : 
A római pápa és a péterfillér. Pécs, 
1883. (Hujmann Ferencz adta ki neve 
alatt.) 

Vajda Emil Névkönyve 180.1. és Tóth Mike 
kalocsai fögymnasiumi tanár szives közlése. 

Schlick József, igazgató főtanító, szül. 
1845. febr. 23. Budapesten; tanulmányait 
ugyanitt végezte és oklevelet szerezvén, 
1862-ben Ráczkevén,majd Ó-Budán tanító 
lett; 1865-ben a pozsonyi róm. kath. 
iskolákhoz nevezte ki a helytartótanács. 
1895-ben nyugalomba vonult. — Munkái: 
1. Deutsches Sprachbuch für die II. Volks-
schul-Klasse Pressburg, 1882. (2. kiadás. 
1887., 3. k. 1891.) — 2. Ugyanaz, für die 
III. u. IV. Cl. U. ott, 1883. (3. jav. kiadás 
1892. U. ott.) — 3. Német nyelvkönyv 
gyakorlati feladatokkal. I. és II. rész. 
U. ott, 1897. (Az előbbeniek 3. kiadása 
magyar és német czímmel és szöveggel. 
1902. és 1904. U. ott.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — Vaday 
József, Magyar tanféríiak és tanítónők ezred-
éves Albuma. B.-Csaba, 1896. fénynyom. 
arczk. — Sí. Könyvészet 1902. 

Schlosjarik Károly, L. Kárpáti Károly 
Schlosser Miksa, bölcseleti doktor. — 

Munkája: Parailurus anglicus és ursus 
Böckhi a Baróth-Köpeci lignitből, Három-
szék vármegyében Bpest, 1899. Három 
táblával. (A m. kir. földtani intézet Ev-
könyve XIII. 2.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schlott Gyula, kir. fögymnasiumi igaz-
gató, szül. 1844-ben Beszterczebányán 
(Zólyom m.); 1866-ban nyert tanári ok-
levelet és rendes tanár lett a besztercze-
bányai főgymnasiumban, hol a latint és 
görögöt tanította. 1884. júl. 30. Eperjesre 
ment főgymnas. igazgatónak; 1902. jan. 
12-től szembaja miatt szabadságoltatott. 
— Czikke a beszterczebányai kir. fő-
gymnasium Értesítőjében (1873. Az aeoli 

dialektus sajátságairól). — Munkái: 1. 
Franczia olvasókönyv gymnasiumok és 
reáliskolák használatára. Jegyzetekkel 
ellátva. Bpest, 1878. (2. kiadás 1889.) — 
2. Franczia-magyar szótár. Franczia ol-
vasókönyvéhez. U. ott, 1880. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M . 
Könyvészet 1886—1900. 

Schlotterbeck Pál, L. Réthy Pál. 
Schlotz (Kotzi) Sámuel, orvosdoktor; 

1704. márcz. 29. városi tiszti orvos lett 
Nagy-Szebenben, hol 1730. febr. első 
felében meghalt. — Czikkei az Ephem. 
Naturae Curiosorumban (Cent. I. A. 1712. 
pag. 266. Observatio de ubere Herbae 
Kaldi proventu in Transsylvania, Obser-
vatio de succino fluido in Walachia 
reperiundo, Observatio de auri solis 
calore caloratione). 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
II. P. I. pag. 169—171. (itt Kotzinak nevez-
tetik). — Trausch. Schuller, Schriftsteller-
Lexikón III. 184., IV. 381. 1. — Szinnyei 
Könyvészete . 

Schluga János Keresztély. — Mun-
kája : Anzeige und Entstehungsart der 
Ursachen, Kennzeichen, Vorbeugungs-
und Heilungsmittel jetzt herrschender 
saburral und Faulungsfieber, etc. Press-
burg, 1789. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schmal András, ág. evang. főesperes-
lelkész, szül. 1706. április 23. Neczpálon 
(Turóczm.). Tanult otthon, Kiszelyben, 
Selmeczbányán, ismét otthon, majd Kör-
möczbányán, 1727. ápr. 27-től Witten-
bergben, a honnét 1729. visszakerülve, 
nevelő lett a Plathy-családnál. 1731 
nyarán a felső-sajói egyház lelkészének, 
1745. a gömöri esperesség jegyzőjének, 
1748. alesperesének választotta. 1751. 
Ratkóra ment lelkésznek, a hol időmul-
tán főesperessé lett. Meghalt 1766. decz. 
25-én. — Munkái : 1. Oratio eucharistica 
. . . dum . . . Georgius Ambrosius . . . 
superintendens renunciaretur. Hely n., 
1744. — 2. Rövid elemzése öt hitczikk-

15* 
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nek. (Tótul Laucsek Márton adta ki, a 
ki magyarra is lefordította.) — 3. Brevis 
de vita superintendentum Evangelicorum 
in Ilungaria Gommentatio. MDCCLI. 
Pestini, 1861. (Fabó, Monumenta evang. 
Aug. conf. in Hungaria I.) — 4. Adver-
saria ad illustrandam históriám eccle-
siasticam evangelico-hungaricam perti-
nentia. MDCCLXV. U. ott, 1865. (Fabó, 
Monumenta II.) — 5. Syllabus litterarum 
thurocziensium. (Magyarra fordítva ki-
hagyásokkal közölte Fabó A. a M. Tud. 
Értekezőben. Pest, 1862.) 

Bartholomaeides, Ladislaus, M e m o r a b i l i a 
Prov. Csetnek.'Neosolii, 1799. 135. 1., Comi-
tatus Gömör 429. 1. — Balogh, M. Prot. Egy-
háztörténet irodalma. 24., 25., 54., 84.. 87. 1. 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III. 184. 1. — Fenik Bibliogr. 

Schmalkovits Mihály, orvosdoktor, 
pápai (Veszprémm.) származású; 1832. 
okt. 1-től 1833. augusztusig Hoffner egyik 
segédje volt az állatorvosi intézetben. — 
Munkája : Orvostudori értekezés. A húgy-
cső szűkülései. Buda, 1833. (Latin czím-
mel is.) 

Rupp, Beszéd 157. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Kóssa Gyula, M. állatorvosi Köny-
vészet. Bpest, 1894. 200 1. 

Schmall Lajos, szék- és fővárosi nyug. 
allevéltárnok, szül. 1842-ben Turonyban 
(Baranyam.); a szombathelyi gymnasium-
ban tanult, majd a gazdasági pályára 
lépett, de azt elhagyta s 1871. Buda 
városánál nyert alkalmazást. 1875. levél-
tári első segéd, 1878. allevéltárnok lett. 
1897-ben nyugalomba vonult. — Mun-
kái : 1. A budapesti József-fiárvaház tör-
ténete. Budapest, 1893. — 2. Budapest 
czímerei. Megjegyzések Toldy László 
«Budapest régibb és újabb czímerei» cz. 
munkájára. U. ott, 1896. — 3. Adalékok 
Budapest székes-főváros történetéhez. U. 
ott, 1899. — 4. A pesti városház törté-
nete. U. ott, 1901. — 5. Budapest utczái 
és terei. Adatok a budapesti utczák és 
terek elnevezéséhez és történetéhez. U. 
ott, 1906. 

M. Állam 1899. 99. SZ. — Pallas Nagy Lexi-
kona XVIII. 550., II. Pótlékk. 1904. 572. 1. — 
Corvina 1907. 4 . 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1896-1900. 

Schmallögger József, balletmester 
Eszterházy herczeg német színházánál 
Eszterházán, majd Pozsonyban és Pesten. 
— Munkái: 1. Der junge Werther, ein 
Original tragisches Ballet in drei Auf-
zügen ; zum erstenmal aufgeführt auf 
dem hochfürstlichen Theater zu Eszter-
ház den 12. April 1777. Oedenburg. — 
2. Die Leiden des jungen Werthers, ein 
pantomimisch Original tragisches Ballet in 
drey Aufzügen. Zum erstenmal aufge-
f ü h r t in dem neuerbauten Schauspiel-
hause zu Pressburg. (Pressburg.) — 3. 
Achilles und Daira, ein heroisch panto-
mimisches Ballett in fünf Aufzügen. Zum 
erstenmal vorgestellt auf dem hochfürst-
lichen Theater zu Esterház den 1. Juny 
1777. Oedenburg. — 4. Millo und Armilla, 
ein grosses heroisch - pantomimisches 
Ballett in fünf Aufzügen. Aufgeführt in 
dem neuerbauten Schauspielhause den 
29. December 1779. Pressburg. — 5. Die 
Abreise des Aeneas aus Afrika, oder die 
verlassene Dido. Ein tragisch-pantomimi-
sches Ballet in vier Aufzügen . . . zum 
erstenmal aufgeführt in Pest, den 29. 
Nov. 1781. (Pest). — 6. Zemire und 
Azor, ein grosses heroisch-pantomimi-
sches Ballet in vier Abtheilungen. Hely 
n., 1782. 

Petrik Bibliogr. 

Schmallögger Károly, balletmester 
Pesten. — Munkája: Die Erstlinge des 
Danks, oder : Das zerstörte Opfer des 
Herkules; ein ernsthaftes allegorisches 
Ballet. Pest, év n. 

Petrik Bibliogr. 

Schmauk Mihály, róm. kath. plébános, 
szül. 1754. Iglón (Szepes m.); a huma-
niorákat Lőcsén és Körmöczbányán-, a 
bölcseletet és theologiát Budán végezte. 
A papi pályára lépett és 20 éves korá-
ban előbb a lőcsei jezsuita-templom 
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administratora, majd hét évig Ménhár-
don és egyig Szepesváralján káplán volt. 
1788-ban Matheoczra helyezték, ahol 
előbb mint administrator, később mint 
plébános működött. 1809-ben hasonló 
minőségben Szepesszombatba helyezték, 
hol 1823. ápr. 21. meghalt. — Legnagyobb 
érdeme szepesvármegyei oklevélgyűj-
tése. Gyűjteményét kétszer is megkísér-
tette kiadni, 1806. és 1821-ben, azonban 
pártolás hiánya miatt nem adhatta k i ; 
mig végre 1889-ben megjelent a követ-
kező czímmel: Supplementum analec-
torum terrae Scepusiensis Pars Secunda... 
Szepesvaraljae, 1899. (Ism. Századok 
1839. Wagner és Bárdossy gyűjteményé-
nek kiegészítése, 1094-től 1596-ig 332 
oklevelet foglal magában.) 

Weber S., Ehrenhalle verdienstvoller Zipser 
des XIX. Jahrhunderts. Igló, 1901. 155. 1. 

Schmauckler Pál, ág. ev. lelkész, 
beszterczebányai származású ; 1594. okt. 
19. iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 
1595. szept. 21. Lucsivnára (Szepes m.) 
ordináltatott papnak. — Üdvözlő verse 
van az Amicorum Amicae . , . Witte-
bergae, 1595. cz. munkában. 

öaríAoJomaeidesMemoriae Ungarorum. 97.1. 

Schmegnerilíe>M//jerr, boroszlói tanuló, 
gölniczi (Szepes m.) származású. — Üd-
vözlő verseket írt a Lauream . . . Wratis-
laviae, 1676., Fe ra l i s , . . . U. ott, 1677. 
és Inter Cineralia Ex i l i i . . . U. ott, 1677. 
cz. munkákba. 

Szabá-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 72., 96., 97. 1. 

Schmeizel Márton, egyetemi tanár és 
a politikai statisztika tulajdonképeni meg-
alapítója, szül. 1679. máj. 28. Brassó-
ban, hol atyja Sch. Mihály gymnasiumi 
tanár volt. Sch. 16 éves korában tógátus 
diák volt a brassói gymnasiumban; a 
papi pályára készült, azért 1700-ban 
Jenába ment, hova jan. érkezett meg; 
innét 1702-ben Wittenbergbe, majd Greifs-
waldba utazott. Ekkor már oly hírre 
tett szert, hogy egy nemes család meg-

hívta nevelőnek; növendékét 1706-ban 
Haliéba, azután Jenába kisérte. 1709-ben 
hasonló állásra Svédországba hívták 
meg. Mint nevelő nagyobb utakat tett 
Dániában, Német- és Svédországba és 
Németalföldre, mely idő alatt két izben 
kalózok kezébe is került, fogságából 
azonban könnyen szabadult. Időközben 
Jenában 1712. magiszterré avatták. 1721. 
a bölcseleti kar tanára és egyúttal egye-
temi könyvtárnok lett. 1731. I. Frigyes 
Vilmos porosz király udvari tanácsosi 
czímmel a közjog és történelem tanári 
székére hívta meg Haliéba; ugyanott 
1743-ban mint prorektor is működött. 
Hallei tartózkodása alatt leginkább Er-
délyre vonatkozó történelmi tanulmá-
nyokkal, valamint egy magyar történeti 
könyvtár gyűjtésével foglalkozott, mely-
nek katalógusát a nagyszebeni születésű 
Agnethler Mihály helmstedti egyetemi 
tanár 1748—51. adta ki. Első volt, ki a 
statisztikáról már jenai tanársága idején 
(1725—26) előadott. Hazafias érzületéről 
tanúságot tesznek munkáin kívül a könyv-
tár jegyzékén található ama szózata, a 
melylyel honfitársait Magyarországra vo-
natkozó forrásmunkák gyűjtésére buz-
dítja : «Hazánk dicsősége emelésére én 
idegen földön munkát, költséget és éjje-
lezést nem sajnálván fáradoztam : köves-
senek mások is.» Meghalt 1747. júl. 30. 
Halléban. — Munkái: 1. Commentatio 
historica de coronis tam antiquis, quam 
modernis, iisque regiis, speciatim de 
origine et factis sacrae, angelicae et 
apóst, regni Hungáriáé coronae, cum 
figuris aeneis, indiceque ac allegatis 
necessariis. Jenae, 1712. — 2. De insig-
nibus vulgo clenodiis regni Hungáriáé ut 
et ritu inaugurandi regem Hungáriáé 
schediasma historicum. U. ott, 1713. — 
3. Dissertatio: an Joannes Constans, 
elector Saxoniae ante mortem in Castra 
Pontificiorum transient, U. ott, 1714. 
(Ujabb kiadásai: Quaestio: an elector 
Saxoniae Joannes cognomine Constans 
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ante obitum relicto Lutheranorum coetu, 
in Castra Pontificiorum transient? U. ott, 
1718. Dissertatio academica, qvestionem: 
an elector Saxoniae Johannes cogno-
mento Constans, ante obitum, relicto 
lutheranorum coetu, in castra pontifici-
orum transiverit ? negative discutiens, 
von der Frage: Ob der Churfürst in 
Sachsen Johannes, genandt der Bestän-
dige, vor seinem Todt wieder zu denen 
Catholischen übergangen sey? Mit nein 
beantwortet. Recusa et emendata. Halae 
Magdeburgicae, 1741.) — 4. Historischer 
Beweis, dass der Pragische Jesuit P. 
Johannes Krauss, in seinem sogenannten 
historischen Beitrag zum zweiten Luthe-
rischen Jubeljahre in vielen Stücken 
geirrt und unverantwortlicher Weise 
wider die historische Wahrheit gehan-
delt habe. Zum Recompenz vor gehabte 
Mühewaltung demselben übergeben.Köln, 
1717. — 5. Praecognita históriáé civilis 
vniversalis in quibus eius natura et 
indoles explicantur, adiumenta edisse-
runtur,omniumque regnorum et populo-
rum históriáé tabulis synopticis adum-
brantur, in usum studiosae iuventutis in 
academiis et gymnasiis methodice ador-
nata. Jenae, 1720. (2. jav. és bőv. kiad. 
U. ott, 1730.) — 6. Praecognita históriáé 
ecclesiasticae explicantur, adjumenta 
edisseruntur, totiusque históriáé eccl. 
systema tabellis synopticis adumbratur. 
In usum studiosae juventutis methodice 
adornata. U. ott, 1721. — 7. Disser-
tationem de natura et indole artis heral-
dicae . . . publico eruditorum examini 
submittet . . . 1721. U. ott. (Más kiadás 
ezen czím alatt: Dissertationem de natura 
et indole artis heraldicae, oder von der 
Natur und Wesen der Wappenkunst . . . 
submittet . . . U. ott, 1721. Javított új 
kiadás: Halle 1740.) — 8. Allocutio 
academica ad virum juvenem, illustrem 
ac generosissimum D. Fridericum L 
Baronem Wolzogen et. Neuhaus etc. ill. 
ord. Johanitici equitem designatum, post-

quam in relicta Musarum Jenensium, 
quas diligenter coluit, sede, ad Galliam 
visendum iter ingrederetur. Jenae, 1722. 
— 9. Programma auspicale de uno verae 
eruditionis impedimento, quod ab igno-
rantia oeconomiae totius eruditionis suam 
ducit originem, quoad orationem inaugu-
ralem de titulo imperatoris, quam Rus-
sorum tzaarus sibi dari praetendit in 
auditorio theologico ad d. XIV. Dec. 
habendam — invitat lectionesque publice 
instituendas indicit. U. ott, (1722). — 
10. Oratio inauguralis de titulo impera-
toris, quam tzaarus Russorum sibi dari 
praetendit, in Acad. Jenensi auditorio 
theologico 1722. d. 14. Dec. habita, notis 
et observationibus augmentata. U. ott, 
1722. — 11. De statu ecclesiae luthera-
norum in Transilvania, ad . . . domi-
num Ernestum Salom. Cyprianum . . . 
dissertatio epistolica. U. ott, 1722. — 
12. Rechtschaffener Lehr- und Hofmeister, 
oder vernünftige Anweisung, wie ein 
Privat informator die ihm anvertraute 
Kinder gründlich zu unterrichten und 
ein Hofmeister seine Untergebene auf 
Reisen u. Universitäten gebührend an-
führen solle. U. ott, 1722. — 13. Abriss 
zu einem Zeitungs-Collegio, welchen Er 
in einem publico collegio seinen Herren 
auditoribus zur Continuation der neuen 
Historie umständlich und deutlich er-
läutern will. Mit einer Vorrede von der 
Einrichtung dieses collegii. U. ott. 1723. 

— 14. Einleitung zur Wappenlehre, 
darinnen die Grundsätze deutlich er-
erklärt u. mit vielen Exempeln gehörig 
erläutert werden, nebst der Blasonirung 
des königl. Preussischen Wappens, mit 
k. Pohlnischen u. Chur-Sächsischen Pri-
vilegio. U. ott, 1723. 38 térmetszetű 
táblával. U. ott, 1723. (2. kiadás 1734. 
U. ott). — 15. Historische Nachricht von 
dem am 16. 17. Jul. 1724. zu Thorn in 
Preussen passirten Tumult des gemeinen 
Volks wider das Jesuiten-Collegium und 
der hierauf am 7. Dec. erfolgten scharffen 
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Execution einiger zum Todt verurtheilten 
Personen, aus sichern geschriebenen und 
gedruckten Nachrichten, und auf Ex-
presses Verlangen gesamlet und dem 
Publico mitgetheilet. U. ott, 1724—26. 
Két rész. — 16. Einleitung zur neuesten 
Historie der Welt, darinnen die merk-
würdigste von Ostern 1723. vorgefallene 
Begebenheiten, in gehöriger Connexion 
vorgetragen und erläutert werden. U. ott, 
1723—25. Három rész. — 17. Abriss zu 
einem collegio publico über die Historie 
der Stadt u. Universität Jena im Jahr 
1727 zu Ostern. U. ott, (1727). — 18. 
Officium amoris et gratulationis viro 
clariss. et doctiss. Joanni Fabri hungaro 
cum in academia Jenensi post praeclara 
exacta spatia magistri philosophiae hono-
res ex merito adipisceretur persolutum 
ab M. S. U. ott. — 19. Abriss zu einer 
vollständigen Reichs-Historie und andern 
vorläuffigen Materien gehandelt, so dann 
die Geschichte derer Käuser und aller 
fürstlichen Häuser sammt deroselben 
Genealogie vorgetragen, auch was in 
Ansehen derer übrigen Stände, nicht 
weniger des juris publici, feudális und 
Religions-Wesen zu behalten ist, denen 
Anfängern zum Besten, und Gebrauch 
academischer Lectionen entworffen wor-
den. U. ott, 1728. — 20. Versuch zu 
einer Historie der Gelehrtheit, darinnen 
überhaupt von dem Ganzen Körper der 
Gelehrtheit u. dann von allen dessen 
Theilen, auch deroselben Verbindung 
insonderheit, hinlängliche Nachricht ge-
geben wird. Zum Gebrauch eines Collegii 
publici u. zum Nutzen der Jugend auf 
Schulen u. Gymnasien publicirt. U. ott, 
1728. — 21. Entwurf zu einem Collegio 
publico über die Historie des A. 1530. 
zu Augsburg gehaltenen Reichstages u. 
der auf selbigen übergebenen Confession 
derer Protestanten nebst kurzer Wieder-
holung, was in Staats- u. Religionssachen 
von 1517—1530 sich zugetragen. U. ott, 
1730. — 22. Johannis l. b. de Kemény 

Commentatio historico-juridica de jure 
succedendi sereniss. domus Austriacae 
in regnum Hungáriáé, ex fontibus histó-
riáé, regni constitutionibus, jurisque 
naturalis ac gentium principiis compo-
sita. Praemisit Just. H. Böhmer I. C. etc. 
dissertationem praeliminarem de vesti-
giis et usu antiquitatum Dacicarum in 
jure Romano. U. ott, 1731. (Ifj. b. Ke-
mény János neve alatt jelent meg, valódi 
szerzője azonban Schmeizel volt.) — 
23. Anrede an die Herren Studenten zu 
Halle, in welcher er seine künftige Col-
legia u. derselben Lehrart freundlichst 
eröffnet, auch sonsten noch zu erkennen 
gibt, was seinen künftigen Herren Zu-
hörern zum Voraus zu wissen er für 
nöthig geachtet hat. Halle, 1731. — 24. 
Zioeite Anrede an die Herren Studenten 
zu Halle, in welcher er denenselben ein in 
Zukunft beständig zu haltendes Collegium 
über die neueste Historie auch Anleitung 
derer Zeitungen eröffnet u. von dessen 
Einrichtung, Nutzen auch vom Zeitungs-
wesen überhaupt das gehörige zu erken-
nen giebet. U. ott, 1732. — 25. Anleitung 
zur academischen Klugheit, wie nach 
derselben ein auf Akademie lebender 
Student sein Leben und Studien einzu-
richten habe, wenn er dermaleins dem 
gemeinen Besten rechtschaffene Dienste 
leisten u. sein Glück nach Wunsch ma-
chen wolle. Jena, 1732. — 26. Einleitung 
zur Staats-Wissenschaft überhaupt und 
dann zur Kenntniss derer europäischen 
Staaten insonderheit, zum Gebrauch eines 
collegii entworffen. Halle, 1732. — 27. 
Allocutio tertia ad Illustres generosos, 
nobilissimosque dominos studiosos in r. 
Fridericiana, qua lectiones publicas in 
notitiam S. Rom. Imperii ej usque jus 
publicum habendas indicit, nec non 
utriusque adumbrationem synopticam, 
nexum doctrinarum perspicue proponat 
A. R. G. 1733 festo Pentecostes. U. ott, 
1733. — 28. Vierte Anrede an die Herren 
Studenten zu Halle, in welcher denen-
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selben ein Collegium publicum zur Aka-
demischen Klugheit eröffnet wird, darinen 
er über folgenden Abschnitt lehren wird: 
Wasmassen ein auf Universitäten leben-
der Student sein Leben u. Studium ein-
zurichten habe, wenn er dermaleins dem 
Publico nützlich und vor sich in der 
Welt glücklich seyn wolle. U. ott, 1734. 
— 29. Rechtschaffener Academicus, oder 
gründliche Anleitung, wie ein academi-
scher Student seine Studien u. Leben 
gehörig einzurichten habe. Zum Gebrauch 
ordentlicher Lektionen entworfen. Nebst 
einem Vorbericht: I. Von dem Schul-
wesen in Deutschland überhaupt. II. Von 
denen Universitäten überhaupt. III. Von 
der zu Halle insonderheit. Halle, 1735. 
— 30. Fünfte Anrede an die Herren 
Studenten zu Halle, in welcher denen-
selben ein Collegium publicum zur Klug-
heit zuconversiren eröffnet wird, darinnen 
er gründlich lehren u. zeigen wird, wie 
ein rechtschaffener Student sich im täg-
lichen Umgang aufzuführen habe zu 
Hause, auf Universitäten u. auf Reisen, 
wenn er ohne Schaden davonkommen, 
dagegen sich beliebt machen u. also sein 
Glück in der Welt, nach dem Wunsche 
treffen wolle. U. ott, 1736. — 31. Eines 
rechtschaffenen Studenten Klugheit zu 
leben u. zu conversiren zu Hause, auf 
Universitäten u. auf Reisen. Zum Ge-
brauch akademischer Lektionen entwor-
fen. U. ott, 1737. — 32. Sechste Anrede 
an die Herren Studenten zu Halle, da-
rinnen er denenselben ein Collegium 
eröffnet, in welchem nach Anleitung fol-
gender Sätze 1) Von dem Leben, Thaten 
u. Absterben des Kaysers Caroli VI. 
2) Von dem erfolgten Interregno u. Vica-
riat des Reichs und 3) Von der zukünf-
tigen Wahl u. Krönung eines neuen 
Kaysers, aus der Genealogie, Historie u. 
dem deutschen Staats-Recht, die gehö-
rigen Nachrichten treulich mitgetheilt 
werden sollen. U. ott, 1740. — 33. 
Siebente Anrede . . . darinnen er . . . ein 

Collegium eröffnet, in welchem nach 
Anleitung folgender Sätze, die Historie 
des Bürgerlichen, Römischen, Päpstlich-
Canonischen u. Protestantischen Kirchen-
Bechts soll vorgetragen, gründlich er-
läutert, auch umständlich ausgeführt 
werden, wie jedes auf denen Schulen, 
von Zeit zu Zeit gelehrt u. gelehrnet 
worden. U. ott, 1741. — 34. Achte An-
rede . . . darinnen er . . . ein Collegium 
über die Münz-Wissenschaft eröffnet, in 
welchem nach Anleitung folgende Sätze 
des gesammten Münzwesens, nach deren 
älteren, mittleren u. neueren Zeiten ver-
läutert, auch die dahin gehörigen Lehren 
und Exempeln erwiesen u. bekräftigt 
werden sollen. U. ott, 1743. — 35. 
Neundte Anrede . . . darinnen Er . . . 
ein Collegium publicum eröffnet, in 
welchem . . . aus der Genealogie, Historie 
und dem deutschen Staats-Recht, die 
gehörigen Nachrichten mitgetheilet wer-
den sollen. U. ott, 1745. — 36. Catalogus 
scriptorum, qui res Hungáriáé, Transil-
vaniae, Valachiae, Moldáviáé, Dalmatiae, 
vicinarumque regionum et provinciarum 
illustrant et in biblioth. M. S. asservan-
tur. U. ott. — 37. Erläuterung Gold-
und Silberner Müntzen von Siebenbürgen 
welche zugleich auch die merkwürdigste 
Begebenheiten des XVI., XVII. und 
XVIII. Jahrhunderts im selbigem Fürsten-
thum zu erkennen giebet. Herausg. u. 
mit einer Vorrede begleitet von Mich. 
Gottl. Agnethler. U. ott, 1748. — 38. 
Index bibliothecae res Hungáriáé, Tran-
silvaniae vicinarumque provinciarum 
illustrantis, quam M. S. instruxit. Mich. 
Gottl. Agnethler codd. praecipue msstis 
auxit nuper autem munificentia magnifici 
Transilvanorum metropolitanae urbis 
senatus Cibinensium bibliothecae publi-
cae consecravit. U. ott, 1751. 

Bod, M. A t h e n a s 247. 1. — Horányi, Scrip-
t o r e s III . 220. 1. — Benkö, T r i n s s i l v a n i a II. 
522. 1. — Nemzeti Ptutärkus. P e s t , 1816. ( K ö -
l e s y és Melczer) I. 135. lap . — Budapesti 
Szemle V I . 1859. 311. 1., V I I . 242. 1. — Figyelő 
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I I . 1877. 111., 112. l a p . — Balogh Ferencz, M. 
Prot. Egyháztörténet irodalma. Debreczen 
1879. 21. 1. — Trausch-Schuller, Schriftsteller-
Lexikon III. 185., IV. 381. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 958. 1. 

Schmeltzer Lipót, róm. kath. esperes-
plébános, szül. 1761-ben Egerben (Heves-
megye) s ugyanott végezte tanulmányait 
is. 1778-ban az egyházi pályára lépett és 
1783-ban felszenteltetett. Előbb az egri 
papnevelő-intézetben tanulmányi felügye-
lővé, félév múlva udvari pappá nevezte-
tett ki. Hét évi szolgálat után a püspöki 
udvart odahagyva, kápolnai plébános és 
esperes lett. — Munkája : Divus Joannes 
apostolus et evangelista dioecesis Agrien-
sis Patrónus testis intaminatus, et Vates 
veridicus, dictione panegyrica celebratus 
. . . oratore . . . anno a partu Virginis 
M.DCC.LXXXIV. Mense Majo die 5. 
Agriae. 

Egri Emlékkönyv 1856. 286. 1. — M. Sión 
1888. 943. 1. — Koncz Akós, Egri egyházme-
gye i papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 
217. 1. 

Schmelz Vilmos, a keleti nyelvek tanára 
volt az eperjesi ág. ev. kollégiumban, 
midőn 1845-ben áttért a róm. kath. val-
lásra s ekkor a kassai püspöki papneve-
lőben a német nyelv és irodalom tanára 
lett. — Munkái: 1. Die mancher ley Gaben 
und Geister des schönen Geschlechts, 
oder : Woher kommt's, dass wir Männer 
von den Frauenzimmern an Talenten und 
Künsten öfters übertroffen werden ? Ver-
fasst und vorgetragen im Bartfelder-
Baade am 26. July 1841. Epereies, 1843. 
— 2. Die Kunst in 24 Stunden ein 
gelehrter Mann, eine gebildete Frau, ein 
talentvolles Kind zu werden. Humo-
ristisch-satyrisches Zeitgemälde. U. ott, 

1843. — 3. Die Männer schwächen. Ori-
ginal-Lustspiel in drei Aufzügen. U. ott, 
1844. — 4. Offenes Sendschreiben an 
den Superintendenten Herrn Dr. Paul v. 
Jozéffy. Bei Gelegenheit seines feierlichen 
Uebertrittes zur römisch - katholischen 
Kirche. Leutschau, 1845. — 5. Die vor-

nehmsten Beschuldigungen und Vorur-
theile der Protestanten gegen die katho-
lische Kirche. An den katholischen Clerus 
zweites Sendschreiben. Kaschau, 1846. 

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Schmid Adolf, orvosdoktor, fürdő-
orvos Sztojkán. — Munkája: A sztojkai 
gyógyfürdő. Szamos újvár, 1880. 

A m. n. múzeumi könyvtar példányáról. 

Schmid Bertalan, állami tanító 1884-
től Huszton, 1890 óta tanítóképző-intézeti 
tanító M.-Szigeten. — Czikkei a Mára-
marosi Tanügyben (1886. A közművelő-
dési egyesületek és a néptanítók, A huszti 
kör gyűlése, A huszti állami népiskola 
missziója, A kincstár mint iskolák pat-
rónusa, A felnőttek oktatása a magyar 
beszéd elsajátítása érdekében, Iskolai 
zászlóaljak, 1887. A női kézimunka nép-
iskoláinkban és könyvism., 1888. Tanítók 
és a hazafiság, 1889. A tankötelezettség 
foganatosítása, 1890. könyvism., 1891. 
Közgyűlés, Választmányi gyűlés, A tör-
ténelmi és alkotmánytani oktatás a nép-
iskolában, 1892. Comenius Amos János 
élete és működése). 

Néptanítók Lapja 1884. 802. , 1890. 77. , 1892. 
337. 1. — Bökényi üánel, A M á r a m a r o s i T a n -
ügy Repertóriuma. M.-Sziget, 1895. 14. 1. 

Schmid Dániel, ág. ev. lelkész, pozso-
nyi esperes. — Gyászverset írt a Memo-
ria Posthuma . . . Wittebergae, 1657. cz. 
munkába. 

Szabó-Belleiran t, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 614. 1. 

Schmid Eduard, győri ág. ev. orgo-
nista. — Munkája: Egyházi hangok, az 
az : imák, melyeket 1846. aug. 6. N. 
Győrben tartott superintendens válasz-
tási innepére szerzett. Győr. 

Hellebrant Árpád szives közlése. 

Schmid Gyula, néptanító. — Czikkei 
a Néptanítók Lapjában (1868. A főnév 
ismertetése, A tulajdon és köznév ismer-
tetése, Olvasmánykezelés, Az egyes és 
többes szám ismertetése, A tőszó és rag 
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ismertetése, A tanítás alatti figyelemről, 
A számnév ismertetése, Tudósítás a vas-
megyei tanító-egyletről). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 

Schmid Hugó, orvos-sebész-doktor, 
egyetemi magántanár, kórházi főorvos, 
szül. 1852. ápr. 29. Gödöllőn (Pestm.), 
hol atyja orvos volt; egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten végezte. 1875-ben Buda-
pesten orvosdoktorrá, 1876. sebészdok-
torrá avatták. Még mint szigorló 1874-
ben a kolozsvári egyetemen a kórboncz-
tani tanszék mellett segéd lett, ezen 
állását azonban betegség miatt ott-
hagyni kényszerülvén, 1875-ben egy 
évig Bécsben folytatta tanulmányait. A 
budapesti Bókus-kórházban mint gyakor-
nok, segédorvos és mint a II. és 1879-
ben az I. sebészeti osztály alorvosa 9 
évig működött. Időközben részt vett a 
boszniai hadjáratban mint főorvos. 1884. 
júl. a sebészi műtéttan magántanárává 
képesíttetett; 1885. febr. a pozsonyi or-
szágos sebészi kórosztálynak főorvosává 
neveztetett ki, hol jelenleg is működik. 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1880. 
Jelentés Lumniczer tanár osztályán 1877— 
1879-ben antiseptice kezelt nyilt csont-
törésekről, Kettős részletes lábcsonkítások 
esetei). — Munkája: Vezérfonal sebészi 
műtétekhez. Számos ábrával. Bpest, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete. — H ügyes Emlék-
könyve. Bpest, 1896. 782. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Schmid János. — Munkája: Ansichten 
der merkwürdigsten Schlösser und Buinen 
Ungarns. I. Heft. Pest, 1830. (Árva, Li-
kává, Ghymes). 

Petrik Bibliogr. 

Schmid János Keresztéig, orvosdoktor, 
segesvári származású, hol atyja Sch. 
Keresztély ág. ev. lelkész volt ; tanult 
1760. a jenai egyetemen; városi tiszti 
orvos volt Nagyszebenben, hol 1774. febr. 
10. meghalt. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de mixtione corporis 

humani, quam sub auspieiis summi Nu-
minis praeside Ernesto Antonio Nicolai 
. . . pro grádu Doctoris d. 30. Mártii 
1765. publice defendet Auetor. Jenae. 

Trausch, Schritftsteller-Lexikon III. 204. 1. 
— Szinnyei Köiiyvészete. 

Schmid Karolín (Erwin Steinau álnév 
alatt), bécsi írónő, szül. 1855. nov. 14. 
Pozsonyban; 1873 óta Bécsben él és 
irodalommal foglalkozik. — Költeménye-
ket, beszélyeket, tárczaczikkeket és iro-
dalmi kritikákat írt a bécsi és más kül-
földi német hírlapokba; a -Prochaska 
Monatsbände-jében a Hochzeitssommer 
és Cavalleria cz. beszélyei jelentek meg; 
utóbbi években mint ifjúsági iratok szer-
zője ismeretes. — Munkája: Splitter. 
Berlin, 1890. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien.Wien, 
1893. 490. 1. 

Schmid Mihály, távíró főtiszt Kassán. 
— Munkája: Távirási kalauz állami 
kezelők, szerződött magánvállalkozók, 
illetőleg postamesterek, postakiadók és 
postatisztek kiképzésére ; továbbá a posta-
és távirdatisztek kézi használatára; nem 
különben a távirdával, annak kezelésé-
vel és szolgálatával megismerkedni kívá-
nók részére. 52 ábra és 47 mintával el-
látva. Kassa, 1887. (2. jav. kiadás 160 
ábra és 15 kezelési mintával ellátva. U. 
ott, 1897. 4. kiadás 248 ábra és 13 keze-
lési mintával. Bpest, 1902.) 

}[. Könyvészet 1902. — Petrik M. k ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Schmid Ödön, fővárosi tanító. — 
Munkája : Örömdal, melylyel Barton Jó-
zsef urat, esztergom-főmegyei áldozárt 
az új év hajnalán szívből üdvözlik a 
pesti fő- és elemi tanodák tanítói 1860. 
Pest. 

Petrik Bibliogr. 

Schmid Pál, földbirtokos Magyar-
országon. — Munkája: Die vervoll-
kommnete Viehzucht, oder gründliche 
Anleitung zur richtigen Zucht, Warnung, 
Fütterung, Veredlung und Heilung des 
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Rindviehes, der Pferde, Schafe, Schweine 
elc. Das neueste Haus- u. Ilülfsbuch für 
Viehbesitzer und Viehzüchter. Kaschau, 
1835—37. Két kötet. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Schmid Tódor, ág. ev. kántortanító 
Budapesten. — Munkája : Énekes könyv. 
Ötven egyházi dallam szöveggel evan-
gélikus iskolák számára. Bpest, 1887. 
(Magyar és német czímmel és szöveggel. 
Ism. Néptanítók Lapja 1886. 366. 1.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schinidág Ede, Agathon, ág. ev. lel-
kész Alsó'-Lövőn (Vasm.), hol 1863 óta 
működik. — Munkája: Gedächtnissrede 
zum Andenken an Eduard Zsedényi, 
gesprochen am 30. März in der evang. 
Kirche zu Unterschützen. Ober-Schützen, 
1879. (2. kiadás. Ism. Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap 1879. 19. sz.) — írt az egy-
házi lapokba is czikkeket és még néhány 
önálló munkája is megjelent, de ezeket 
nem ismerem. 

Haan Lajos, Magyarországi ág. hi tv . evan-
gé l ikusok egye temes Névtára . Bpest, 1885. 
42. 1. és Libiczek Adalbert felsőőri szer-
kesztő s z ives közlése. 

Schmidegg Mátyás, wittenbergi tanuló, 
1679. ápr. 26. iratkozott be, körmöczi 
származású magyar nemes volt. —Mun-
kája: Dissertatio Astronomica de Ecclipsi 
Lunae, . . . Praeses Esaias Pilarik . . . 
Respondens . . . Wittebergae, 1680. — 
Üdvözlő verset írt a Pilarik, Esaias, 
Dissertatio Astronomica . . . Wittebergae, 
1680., Threni Dispersae . . . U. ott, 1680. 
és Virum Reverendum . . . U. ott, 1680. 
cz. munkákba. 

Klein Nachrichten II. 355. 1. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 186 1, 

Schmidel Fr. I. — Munkája: Der 
Zweck des Armeninstituts. Ein Gelegen-
heitsstück. Ofen, 1787. (Színmű.) 

Petrik Bibliogr. 

Schmidelius György, ág. ev. lelkész, 
Sch. János és Mikovi Zsófia fia, szül. 
Breznóbányán ; tanult Galgóczon, Tren-

csénben, Iglón ; innét Trencsénbe ment 
tanítónak és néhány hónap múlva Sarto-
rius Jeromos ajánlatára Balassa Meny-
hért iskolaigazgatónak a segélyével a 
wittenbergi egyetemre indult, hol 1594. 
nov. 20. iratkozott be. Hazájába vissza-
térve 1595. szept. 22. lelkészszé avatta-
tott. — Üdvözlő verseket í r t : Ad Orna-
tissimum . . . Witebergae 1594. és Ami-
corum Amicae. U. ott, 1595. cz. mun-
kákba. 

Bartholomaetdes,Memoriae Ungarorum 97.1. 

Schmidelius Joákhim, illavai (Tren-
csénm.) származású tanuló a frankfurti 
egyetemen. — Üdvözlő költeményt í r t : 
Parschitius, Stephanus, Dissertatio Medica 
. . . 1693. Frankfurt cz. munkába. 

Szabó.Hellebrant, Rég i M. Könyvtár III. 2. 
rész 434. 1. 

Schmidfeld báró. — Munkája : Anrede 
des königl. Kommissairs... bei Eröffnung 
des illyrischen Nationalkongresses, zu 
Temesvár 1. September 1790. Hely n. 

Petrik Bibliogr. 

Schmidbauer András, Jézus-társasági 
áldozópap, akadémiai tanár, szül. 1712. 
aug. 2. Pécsett (Baranyam.) és 1729. okt. 
15. lépett a rendbe; miután tanulmá-
nyait bevégezte, a bölcselet és theologia 
borostyánosa lett. Tanított Nagyszombat-
ban bölcseletet és utóbb theologiát Kas-
sán, hol cancellár volt és 1763. okt. 7. 
meghalt. — Munkái: 1. Duculentum im-
maculati Conceptus Mariani ab Ecclesiae 
autoritate argumentum, dictione oratoria 
propositum. Tyrnaviae, 1742. — 2. 
Bellicarum in Hungaria calamitatum 
causae tres totidem Dissertationibus pro-
positae. U. ott, 1746. 

Haas Mihály, Baranya. Pécs , 1845. 342. lap 
— Stoeger, Scriptores 316. lap. — De Backer-
Sommervogel, Biblioth.-Bibliographie. VII. 
805. h. 

Schmidl Adolf, műegyetemi tanár, 
szül. 1802. máj. 18. Königswartban (Cseh-
ország); tudományos kiképeztetését Bécs-

I ben nyerte, hol az akadémiai gymna-
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siumot végezte ; 1819-ben bölcselet-
hallgató volt és 1822—25-ig a törvény-
tudományt magánúton sajátítá el. Tanul-
mányainak bevégeztével engedélyt nyert 
a cs. és kir. érem- és régiségtárban dol-
gozhatni. 1827-ben a bécsi bölcseleti 
karnál segéddé, 1828. helyettes-tanárrá 
neveztetett ki. 1832-ben a cs. és kir. 
könyvvizsgáló osztályba ment át. 1833-
ban a Lobkowitz Ferdinand családjánál 
lett nevelő. 1844-től 1848-ig kiadta és 
szerkesztette az Oesterreichische Blätter 
für Literatur und Kunst cz. hirlapot és 
a Wiener Zeitungot 1848. júl. 1-től okt. 
közepéig. Miután több évig jegyzői hiva-
talt viselt a bécsi tudom. Akadémiában, 
1857-ben meghívták a budai József-
műegyetemhez a földrajz tanárának; 
ezen állását akkor is megtartotta, midőn 
a német tanároknak távozniok kellett az 
országból. Meghalt 1863. nov. 20. Budán. 

— Munkái: 1. Der Schneeberg in Unter-
österreich. Wien, 1831. — 2. Wien, wie 
es ist. U. ott, 1832. (2. kiadás 1836., 
francziául is megjelent 1837. és 1847-
ben). — 3. Reisehandbuch durch Ungarn 
mit seinen Nebenländern, Dalmatien, 
Serbien nach Bukarest und Constan-
tinopel. U. ott, 1835. — 4. Wiens Umge-
bungen auf zwanzig Stunden im Umkreise. 
U. ott. 1835—39. Három kötet. — 5. 
Das Kaiserthum Oesterreich. Stuttgart, 
1837—43. Két kötet. — 6. Handbuch für 
Reisende nach Tyrol, Salzburg und das 
Erzherzogthum Oesterreich. U. ott, 1840. 
— 7. Die Baradla-Höhle bei Aggtelek 
und die Lednica-Eishöhle bei Szilitze 
im Gömörer Comitate Ungarns. Wien, 
1857. (Különny. a Sitzungsberichteből.) 
— 8. Geographie für Handels- und Ge-
werbeschulen. Pest, 1858. — 9. Die 
österreichischen Höhlen. Eine geogra-
phische Skizze. U. ott, 1858. — 10. Die 
Donau von Wien bis zur Mündung. 
Leipzig, 1859. — 11. Die Elemente der 
Geographie in 2 Lehrcursen für Unter-
gymnasien und Unter-Realschulen. Pest, 

1860. — 12. Abriss einer Industrie- und 
Handelsgeographie. U. ott, 1860. — 13. 
Das Bihar-Gebirge an der Grenze von 
Ungarn u. Siebenbürgen. Wien, 1863. 4 
tábla rajzzal. — Többi munkáit Wurz-
bach fölsorolja. 

Vasárnapi Újság 1863. 51. S Z . — Orsiág Tükre 
1864. 28. SZ. a r c z k . — M. orvosok és természet-
vizsgálok ilľunkálataí X I . 1866. ( K n ö p f l e r 
e m l é k b e s z é d e . ) — Wurzhach, Biogr . L e x i k o n 
XXX. 199. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 
Márki Sándor, Bihari r o m á n í rók . N a g y v á r a d , 
1880. 80—82, 87—92. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Schmidlechner Károly, orvosdoktor. 
— Munkája: A bőr alá fecskendezésre 
használt oldatok sterilizálása és eltar-
tása. Bpest, 1898. (Különny. az Orvosi 
Hetilapból.) 

Petrih, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schmidt Ágoston, bölcseleti doktor, 
kegyestanító-rendi áldozópap és főgym-
nasiumi tanár, szül. 1845. február 3. 
Ferenczfalván (Krassó-Szörény m.); el-
végezvén Temesvárott a gymnasium négy 
osztályát, 1859. szept. 20. a kegyes-
tanítórend tagjai közé lépett Váczon ; a 
gymnasium V—VII. osztályát Kecskemé-
ten, a VIII. osztályt Budapesten végezte. 
Tanári pályáját 1864-ben Magyar-Ovárott 
kezdette meg, az 1866 — 67. iskolai évet 
Selmeczbányán, három évet Temesvárott 
töltött. 1871. máj. 6. Budán tanári vizs-
gálatot tett, utóbb bölcseletdoktori ok-
levelet is nyert. 1871-től nyolcz évig a 
kolozsvári főgymnasiumban voltaphysika 
és mathematika t aná ra ; 1874-től egy-
szersmind mint magántanár a kolozsvári 
egyetemen öt évig az újabb mathema-
tikai módszerek köréből tartott előadást. 
1879-től kezdve haláláig a budapesti 
főgymnasiumban tanított. Nagy nyelv-
ismerete lehetővé tette, hogy mindazon 
jelesebb műveket, melyek a magyaron 
kívül latin, német, olasz, franczia és 
angol nyelven megjelentek, eredetiben 
olvashatta. Gazdag könyvtára érdekes 
gyűjteménye a legjelesebb mennyiség-
tani, physikai, társadalomtudományi, phy-
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siologiai, bölcseleti és szépirodalmi mun-
káknak. Tudományos műveltségénél és 
ismereteinél fogva kinevezték az újjá-
szervezett közoktatási tanácsba, alelnö-
kévé választotta a mathematikai és physi-
kai társulat; a tanáregyesületnek pedig, 
újjászervezése után, budapesti elnöke 
lett. Nagy műveltsége, nemes jelleme 
és szeretetre méltó egyénisége a társa-
dalom kedvelt tagjává avatták. Meg-
halt 1902. decz. 31. Budapesten. — 
Czikkei a kolozsvári főgymnasium Érte-
sítőjében (1872. A hőmoztan, tekintettel 
természettudományi jelentőségére, 1873. 
Tanulmány az etherről); a budapesti 
kegyesrendi főgymnasium Értesítőjében 
(1881. A geometriai térképzet tapaszta-
lati jellege s az elemző geometria mód-
szere, 1885. Adalékok a középiskolai 
természettanhoz) ; ezen czikkei külön-
nyomatban is megjelentek; írt még 
paedagogiai czikkeket és könyvismerteté-
seket az Educationel Times, a Dittes-
féle Paedagogium, az Országos Tanár-
egyesület Közlönye és a Mathematikai 
és Physikai Lapok cz. folyóiratokba. — 
Munkái: 1. Mértan elemei, összeköttetés-
ben a rajzolással. Középtanodák haszná-
latára. Moénik Ferencz után ford. Sza-
bóky Adolf. A 15. bővített kiadás után 
átdolgozta . . . 4. kiadás. Budapest, 1876. 
(5. k. 1883., 6. k. 1885., 7. k. 1887., 
8. k. 1899. — 2. Számtan középtanodák 
számára. Moénik Ferencz után átdol-
gozta . . . 11. kiadás. U. ott, 1882. Két 
rész. (15. átdolg. kiadás 1885.) — 3. 
Fizikai földrajz. A középiskolák III. osz-
tálya számára. 52 ábrával. U. ott, 1884. 
(2. kiadás, ü. ott, 1885., 3. kiad. 1887., 
4. k. 1889., 5. jav. és bőv. k. 1890., 
6. k. 1892., 7. bőv. k. 1894., 8. bőv. k. 
1897., 9. k. 1898., 10. k. 1901. ü. ott, 
11 kiadást ért.) — 4. A Bakony. M.-
Óvár, 1885. (Különny. a m.-óvári kath. 
főgymnasium Értesítőjéből. Ism. Föld-
rajzi Közlemények.) — 5. Természettan 
a középiskolák VII. és VIII. osztálya 

számára. Hochmeister műve nyomán. 
Bpest, 1887. — 6. Rajzoló geometria. 
A gymnasiumok I. és II. osztálya szá-
mára. U. ott, 1887. Két rész hét táblával 
(3. kiadás, 1896. U. ott.). — 7. Ugyanaz 
III. és IV. rész. A gymnasiumok III. és 
IV. oszt. számára. U. ott, 1889. (2. k. 
U. otţ, 1896.) — 8. Az elemi mennyiség-
tan rendszeres áttekintése. A középisko-
lák VIII. osztálya számára, U. ott, 1890. 
— 9. Algebra a polgári iskolák IV. osz-
tálya számára. Moénik-Szabóky tan-
könyve nyomán. U. ott, 1894. (2. j av . 
kiadás 1897., 3. jav. k. U. ott, 1899.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — j Vasarnapi 
fijság 1892. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 9G1. 1. — Budapesti Hirlap 1903. 1 . , 3 . 
SZ. — Orsz. Tanáregylet Közlönye 1903. — .Ma-
gyar Gábor, az Úrban e l h u n y t a k . B u d a p e s t , 
1904. — Petrik, Magyar Könyvészet 1886—190» 

Schmidt Antal, igazgató-tanító, szül. 
1860-ban Torontál-Ujhelyen; az alsóbb 
reáliskolai osztályokat magánúton, a 
tanítóképzőt Kun-Félegyházán végezte 
1880-ban. Alkalmazva volt mint tanító 
Német-Eleméren és Melenczén. Jelenleg 
Czrepaja (Torontálm.) községben igazg.-
tanító. A magyar nyelv sikeres tanítá-
sáért miniszteri elismerésben és 50 frt 
jutalomban részesült. A torontálmegyei 
közművelődési egyesület igazgató-taná-
csának tagja. — A tanügyi szaklapokban 
és a vidéki politikai lapokban több czikke 
jelent meg ; a pancsovai Határőr munka-
társa ; írt Jókai Mórhoz cz. költeményt, 
mely a Torontálban jelent meg; német 
czikkei is vannak. 

Vaday József, M a g y a r tanférf iak és tan í tó -
nők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 1896. 
fényny. arczk. 

Schmidt Antal, polgáriskolai tanár 
Budapesten. — Munkái: 1. Számtani 
példatár megfejtésekkel, polgári és alsó 
fokú kereskedelmi iskolák számára. Bpest, 
1893. Két rész. (Zettner Edével együtt. 
2. kiadás, megfejtések nélkül. U. o., 1898.) 
— 2. A mértani rajzolás - elemei. Ipar-
tanoncziskolák számára. U. ott. 1901.y 
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1903. Két füzet. (Grünvvald Istvánnal ; 
együtt.) 

/>/. Könyvészet 1901. , 1903. — Petrik, M. 

Könyvészet 1886—1900. 

Schmidt Attila, bölcseleti doktor, 
állami főgymnasiumi tanár, szül. 1866-
ban Lökösházán (Gömörm.). 1891-ben 
nyert tanári oklevelet a latinból és gö-
rögből és 1889—91. a kassai állami fő-
reáliskolában tanított, 1892 óta pedig a 
bpesti VIII. kerületi állami főgymnasium 
tanára. — Czikkei a kassai állami fő-
reáliskola Értesítőjében (1890. A latin 
nyelv a reáliskolában, 1891. Antik és 
modern színpad); az Egyetemes Philo-
logiai Közlönyben (1892-től könyvismer-
tetések, 1898. Adnotationes ad Ciceronis 
Oratorem, 1899. Az Igaz Barátság Tüköré-
hez) ; a Tanáregylet Közlönyében (1894. 
A latin olvasmányok kérdéséhez); a 
Tanulók Lapjában (1895. Amphitheatrális 
játékok Rómában). — Munkái : 1. Teren-
sius Adelphoe cz. művének viszonya 
görög archetypusaihoz. Bpest, 1888. — 
2. Latin nyelvtan középiskolák számára. 
U. ott, 1895. — 3. Tacitus Cornelius 
Anneleséből szemelvények. U. ott, 1897. 
(Jeles írók Iskolai Tára 56.) — 4. Latin 
nyelvtan reáliskolák számára. U. ott, 
1898. (Ism. Egy. Philol. Közlöny 1897.) 
— 5. Latin olvasó- és gyakorló-könyv. 
(Kautzmann, Pfaff és Schmidt nyomán.) 
U. ott, 1898. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1897.) — 6. Latin-magyar szótár. A 
középiskolák használatára. U. ott, 1902. 
(Szőke Adolffal.) — 7. Magyar-latin 
szótár. A középiskolák használatára. U. 
ott, 1903. (Szőke Adolffal.) 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 60. 1. — M. Könyvé-
szet 1902., 1903. — Petrik, M. Könyvészet 
1886—1900. 

Schmidt Boldizsár, néptanító, szül. 
1845. ápr. 20. Diós-Berényben (Tolnám.); 
szüleit korán elvesztette és csak szor-
galma és törekvése által volt képes tanul-
mányain magát átküzdeni. 1865-ben fő-
elemi tanítóságra képesíttetett. 1866-ban 

: Baranyamegye alispánjának családjában 
volt nevelő. Később mint tanító ugyan-
csak Baranyamegyében Kis-Székely, majd 
Szilágy községekben működött és önkép-
zését kivált a természettudományok terén 
folytatta. 1873-ban a Dunagőzhajózási 
társaság vasbányatelepi iskolájában al-
kalmazták, hol a magyar nyelv sikeres 
tanításáért többszörös kitüntetést nyert. 
1880-ban Szabolcsbányatelepre helyezte-
tett át. — írt a Néptanodába, Népiskolai 
Tanügybe, a Vaday által szerkesztett 
Tanügybe és majdnem valamennyi ma-
gyar tanügyi lapba. Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1872. A tölgy és a közönséges 
erdei fenyő ismertetése, 1874. Egy ki-
rándulás a népiskola növendékeivel, 
1889. A vérmérsékletek befolyása a ne-
velésre, Az iskolai ügyelem és figyelmet-
lenség okairól); a M. Paedagogiai Szemlé-
ben (1886. Warga Ferencz volt tanító és 
szerkesztő). — Munkái: 1. A tanterv és 
leczkerend az egy tanítóval bíró népisko-
lák számára. Pécs, 1874. — 2. A nép-
tanító a nemzeti kultura szolgálatában. 
Kramer János, nádasdi kántortanító 50 
éves jubileuma alkalmából szabadon elő-
adva. U. ott, 1891. (Különnyomat a Nép-
tanodából.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Paedagogiai Szemle 
1886. 325. 1. fénynyom. arczk.— Vaday József, 
Magyar tanítók és tanítónők millenniumi 
Albuma. B.-Csaba, 1896. fény nyom. arczk. 
— Várady Ferencz, Baranya múltja és jelenje. 
Pécs, 1896. 421. 1. — Petrik, M. Könyvészet 
1886—1900. 

Schmidt Callistus, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1752. nov. 19. Sopron-
ban, a rendbe lépett 1771-ben és 1777. 
szenteltetett fel. Több helyt volt hitszó-
nok, legtovább Pozsonyban, hol 1801. 
jún. 12. meghalt. — Munkái: 1. Geist-
liche Betrachtungen auf die heilige 
Advents-Zeit, zur Biltung eines wahren 
Christen vorgetragen in der St. Salvator-
Kirche zu Pressburg im Jahre 1793. 
(Pressburg), 1793. — 2. Predigt auf den 

i Charfreitag, welche in der St. Salvator-



471 Schmidt 478 

Kirche zu Pressburg vorgetragen hat. 
U. ott, 1793. 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . 
S. P. Francisci. Posonii, 1879. 110. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Schmidt Dániel, orvosdoktor, med-
gyes városi tiszti orvos. — Munkája : 
Anzeige das kohlensauere Borszéker Ge-
sundheitswasser betreffend in Beziehung 
auf die Cholera morbus (Brechruhr). 
Kronstadt, 1830. 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 58. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schmidt Ferdinand József, kereskedő 
és természetbúvár, szül. 1791. febr. 20. 
Sopronban, hol atyja dohánygyáros és 
kiskereskedő volt. Sch. midőn elemi 
iskoláit bevégezte, szülei Babótra vitték 
a magyar nyelv megtanulása végett; egy 
év múlva bécsi nevelőintézetben tanulta 
a karton-festészetet két évig. 1803-ban, 
anyja halála után, átvette a kereskedést, 
hol 1809-ig kiképezte magát ; mely év-
ben mint önkéntes belépett a cs. és kir. 
hadseregbe és Felső-Magyarországra ve-
zényelték, honnét 1812-ben elbocsátot-
ták. A kereskedői pályára visszatérve, 
Magyarország több városában: Veszprém-
ben, Pesten, Pozsonyban mint segéd 
szolgált; míg végre 1814. máj. Laibachba 
érkezett, hol üzletvezetőnek belépett egy 
vegyeskereskedésbe, majd utazókeres-
kedő let t ; végre Pessiak tekintélyes 
laibachi kereskedőnél volt üzletvezető; 
1819-ben saját fűszer- stb. kereskedést 
nyitott. Miután meggazdagodva, sajat 
házába költözhetett, néhány évi keres-
kedés után nyugalomba vonult és egészen 
a tudományoknak szentelte idejét. 1824-
ben a frauendorfi kertészeti társulat vá-
lasztotta tagjának. A füvészet és kertészet 
mellett az entomologiát is művelte; 
rovargyűjteménye nagy hírre emelkedett. 
Az európai természettudósok társaságai, 
csaknem kivétel nélkül tagjuknak válasz-
tották, így a moszkvai, stettini, nürn-
bergi, altenburgi, hallei, nagyszebeni, 

pesti stb. társaságok. 1834. okt. 19-én 
sikerült neki Laibachban kereskedő-tan-
intézetet és 1836. kereskedők beteg-
segélyző-intézetet létesítenie, mely utóbbi-
nak elnöke volt. Midőn 1869. okt. 19. 
házasságának arany-jubileumát ülné, ő 
felsége a koronás arany érdemkereszttel 
tisztelte meg. Meghalt 1878. febr. 16-án 
Laibachban. — A német természettudo-
mányi czikkeiről és fölfedezéseiről Wurz-
bach bőven emlékezik meg. Czikkei a M. 
orvosok és természetvizsgálók Munkála-
taiban (VIII. 1863. A barlangi változány-
ról, Proteus angvinus, Több újonnan 
fölfedezett barlangi rovarról.) — Mun-
kája : Systematisches Verzeichniss der 
in der Provinz Krain vorkommenden 
Land-Süsswasser-Conchylien, mit Angabe 
der Fundorte. Laibach, 1847. 

Társalkodó 1842. 58. sz. (Majer István). — 
Vasárnapi Újság 1863. 37. SZ. arczk. (Römer 
Flóris), 1878. 15. SZ. — Wurzbach, Biogr.-
Lexikon XXX. 233. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete (külföldi czikkeinek jegyzékével) . — 
Petrik Bibliogr. 

Schmidt Ferencz. — Munkája: De 
forensibus judicum et medicorum rela-
tionibus. Pestini, 1797. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schmidt íerencz, a pesti lövészcsa-
pat kapitánya.— Munkája: Abrichtungs-, 
Exercier- und Dienst-Reglement für das 
seit 1809. durch Se. k. k. Hoheit den 
Durchlauchtigsten Herrn Erzherz. Reichs-
Palatin gnädigst sanctionirte Burger-
Scharf-Schützen-Corps der königl. Frei-
stadt Pesth. Pesth, 1846. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schmidt Ferencz, építész, szül. 1827. 
febr. 14-én Temesvárott; tanulmányait 
Bécsben és Münchenben végezte és 
Budapesten mint építész működött. — 
Nagy érdemei vannak a két nagy ma-
gyar mathematikus Bolyai Farkas és 
János ismertetése körül a külföld előtt. 
Életrajzukat a Grunert-féle Archiv für 
Mathematik und Physikben 1868-ban 
írta meg; ez költötte fel a külföldi tudó-
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sok figyelmét a híres Gauss ifjúkori ba-
rátjára : Bolyai Farkasra és művére. 
Houel J. bordeauxi tanár Sch. dolgoza-
tát franczia nyelvre lefordította (1868), 
Forti Rómában olasz nyelvre. Sch. a 
Petzval József jubileuma alkalmából 
annak életrajzát írta meg a Természet-
tudom. Közlönyben (1887). — Munkája: 
Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly 
levelezése. A m. tudom. Akadémia meg-
bízásából szerkesztették, jegyzetekkel és 
életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és 
Stäckel Pál. Budapest, 1899. Négy mel-
léklettel. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 961. 1. — Petrik, 

M. Könyvészet 1886—1900. — Mathem. és 
Physíkai Lapok X . 1901. 202. 1. 

Schmidt Frigyes, orvosdoktor, nagy-
váradi (Biharm.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de rheu-
matismo. Pestini, 1834. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schmidt Frigyes, ág. ev. lelkész, szül. 
1826. márcz. 5. Brassóban, hol a gym-
nasiumot végezte s 1846-ban külföldre 
ment ; a lipcsei és berlini egyetemet 
látogatta, hogy a theologiában és termé-
szettudományban kiképezze magát. 1848-
ban Bécsbe ment és részt vett az ottani 
forradalomban. Bécsi két évi tartózko-
dása alatt tovább képezte magát a theo-
logiában ; azután hazájába visszatért és 
rövid ideig szülővárosában reáliskolai 
tanár volt ; majd Brassó városi és kerü-
leti törvényszéki titkár. Azonban csak-
hamar visszatért eredeti hivatásához és 
ugyanott leányiskolái tanító, igazgató, 
végre gymnasiumi tanár volt. 1864. júl. 
21-én lelkész lett Szász-Ugrán (Nagy-
Küküllőm.), hol 1897. jún. 5. meghalt. 
— Munkája: Blüten-, Zeit- und Gele-
genheitsgedichte aus der Mappe eines 
abgedankten Poeten . . . Kronstadt, 1876. 
— Kéziratban: Pläne zu einer Mono-
graphie von Galt. Einleitendes und eine 
ausführliche Beschreibung des Hotters 

von Galt. (A szász-ugrai lelkészi levél-
tárban.) 

2'rauscA-ScAttifer,Sciiriftsteller-Lexikon.III. 
383. 1. 

Schmidt Fülöp, fögymnasiumi tanár, 
szülelett 1870-ben Feketehegyen (Bács-
Bodrogm.); 1898-ban nyert tanári okle-
velet a latinból és görögből és 1892 óta 
tanár a zentai községi főgymnasiumban. 
— Czikke a zentai főgymnasium Érte-
sítőjében (1901. A Gracchusok tragikuma, 
ism. Egyet. Philol. Közlöny 1902.) 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 235. 1. 

Schmidt Gergely (György), eszter-
gomi kanonok, nagyszombati szárma-
zású ; 1711. Rómába ment a Collegium-
germanicumba. 1715. befejezte tanulmá-
nyait, misés pappá szenteltetett és 
visszatért hazájába, a hol 1716. aug. 12. 
Esztergomban plébános lett. 1724. ápr. 
11-én esztergomi kanonokká neveztetett 
ki. 1729. decz. 20. a szent István-pap-
nevelő igazgatója, 1730-tól pedig nagy-
szombati plébános volt. A pankotai apát-
ságot már előbb elnyerte. A káptalanban 
1733. gömöri főesperessé, 1740. márcz. 
2-án őrkanonokká lépett elő; oltárt és 
két kápolnát emeltetett. Midőn 1739-ben 
Nagyszombatban dögvész uralkodott, a 
szegények közt 300 forintot osztott ki. 
Korának egyik legjelesebb magyar és 
német hitszónoka volt. Meghalt 1746. 
jan. 13. Nagyszombatban. — Munkája : 
Domus spirituális... Budae (1725). 

Némethy, Ludovicus, Series Parocliorum. 
Strigonii,1894. 911. 1. (Keresztnevét György-
nek írja). — Kollányi Ferencz, Esztergomi 
kanonokok. Esztergom, 1900. 340. 1. 

Schmidt György, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, szül. 1765. április 5-én 
Pesten, a grammatikai osztályokat és a 
humaniorákat a pesti piaristák gymna-
siumában 1781-ben végezte ; ugyanezen 
év október a kegyesrendiek közé lépett. 
Trencsénben három évig a felsőbb osz-
tályokat hallgatta és a görög nyelvet is 
tanulta. Ekkor Váczra küldték, hol a 

15. ív sajtó alá adatolt 1907. április 30. 
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grammatikai osztályokban szintén a latin 
és görög classikusokat, leginkább Hómért 
magyarázta. Innét 1785-ben Nagy-Kani-
zsára helyezték, ugyancsak a grammatikai 
osztály tárgyai és a görög nyelv tanítá-
sára. 1788-ban elöljárói a pesti egyetemre 
küldték a bölcselet hallgatására, 1790-ben 
kilépett a rendből és Eszterházy Károly 
gróf gyermekeinek nevelője lett. Midőn 
a bölcselet harmadik évét is bevégezte, 
1792. május 23. a pesti egyetem physikai 
és mechanikai tanárának segédévé ne-
veztetett ki. 1795-ben a bölcseleti doktori 
fokot nyerte el ; 1796-ban a kassai aka-
démián a mennyiségtan tanára lett. Innét 
pedig 1800 nov. a pesti egyetemhez át-
helyezve a geometriát és vízerőműtant 
adta elő. A bölcseleti karban 1803—04. 
és 1830. dékán, 1819—20-ban pedig egye-
temi rector volt. A jenai mineralogiai 
társaság 1802. szept. 27. tagjának válasz-
totta. Meghalt 1834 körül. — Munkái: 
1. Tentamen publicum ex praelectionibus 
geometricis utriusque semestris. 1801. 
3. Aug. Pestini. — 2. Memoriam immor-
talis viri Ludovici Mitterpacher. abbatis 
et canonici, technol. et oecon. rust, et 
histor. nat. gener. professoris in reg. 
scient. univer. Ungar, etc. festo saemi-
seculari instauratae „r. scient. univ. Hun-
gáriáé VII. Kal. Julias 1830. edidit . . . 
Budae, 1830. 

Annalen der Literatur 1803. Intelligenzblatt 
25. SZ. — Status Praesens. B u d a e , 1830. 4.., 
28. 1. — Fejér, História Academiae 132., 162. 
1. — Pauler Tivadar, Egyetemünk rectorai és 
cancellárjai. Pest, 1856. 19. 1. és Budapesti 
egyetem története. Bpest, 1880. L 

Schmidt György, orvos-sebész-doktor, 
szülészmester, a budapesti egyetemen a 
törvényszéki orvostan magán-tanára, B.-
pest főváros kerületi főorvosa és a sze-
gény gyermekkórház boncznoka; szül. 
1836. Pesten, 1861-ben nyert orvosdok-
tori oklevelet Pesten. — Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1861. Nyilt levél a közön-
séghez., 1862. Közlemények Braun tanár 
bécsi szülészeti kórodájáról, Orvos-tör-

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók XII. 

vényszéki esetek, 1863. Néhány ritkább 
bonczlelet, 1864. Orvosrendőri boncz-
vizsgálat); a Gyógyászatban (1863. Köz-
lemények a m. k. természettudományi 
társulat gyűléseiről); a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (IX. 
1864. A heveny villanymérgezés orvos-
törvényszéki tekintetben); a Közegészségi 
és törvényszéki orvostanban (1865—66. 
Tanulmányok a lőtt sebek körül). — 
Munkái: 1. Boncztani zsebkönyv. Bock 
Károly Ernő után ford. Pest, 1862. — 
2. Kórrajzok bonczleletekkel a gyermek-
gyógyászat köréből, észlelve a szegény 
gyermekkórházban. U. ott, 1863. (Koller 
Gyulával együtt Előszóval Balassa Já-
nostól.) 

Szinnyei Könyvészete. — Rupp, Beszéd 185. 
1. — Oláh Gyula, Egészségügyi személyzet 
Magyarországban 91. 1. 

Schmidt Győző Hugó, főgymnasiumi 
tanár, Schmidt Rajmund Ferdinand és 
Szeywarth Jozéfa fia, Schmidt Oszkár 
Bóbert és Rajmund Ferdinand tanár-írók 
testvére, szül. 1865. nov. 7. Győrött; 
gymnasiumot végzett és 1893-ban a 
budapesti egyetemen tanári oklevelet 
szerzett a magyar és latin nyelvből; 
több helyt volt tanár, így 1893—94. 
Nagybányán, azóta szentesi főgymna-
siumi tanár. — Czikkei a M. Nyelvőrben 
(1893—94.); a Nyelvtudományi Közlemé-
nyekben (XXIII. 1893. Zűrjén és votják 
szóegyezések; tévedésből került czikke 
alá testvérbátyjának a neve, 1894. A 
pozsonyi codex nyelvi sajátságai). — 
Szerkesztette a Szent-Gotthard czímű 
hírlapot. 

IHorvay Győző, A középoktatás története 
Nagybányán. Nagybánya, 1896. 275. 1. — 
Vajda Emil N é v k ö n y v e 215. 1. és testvér-
bátyjának Schmidt Rajmundnak szives 
közlése. 

Schmidt Henrik, jogakadémiai tanár, 
szül. 1815. decz. 8. Pozsonyban; tanult 
1840. ápr. 6-tól a jenai egyetemen böl-
cseletet ; 1844. jún. 2. az ág. ev. consis-
torium Nagyszebenben meghívta az ottani 
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jogakadémiához tanárnak. 1848. jún. 29. 
a szász nemzetség hat más társával 
együtt küldöttségül választotta meg a 
minisztériumhoz és István nádorhoz 
Pestre és Ferdinand királyhoz Bécsbe; 
miután az előbbeni küldöttek 1848. okt. 
6. után Bécsből visszatértek, Sch. társai-
val együtt Olmüczbe utazott, hol Ferencz 
József király 1848. decz. 22-én a szász 
nemzetiség érdemeit dicsérő két okleve-
lét adta ki; mind a kettő az erdélyi 
szászoknak a birodalmi minisztérium 
közvetlen kormánya alá helyezéséről szó-
lott. A szabadságharcz lezajlása után 
visszatért Nagyszebenbe s az ottani jog-
akadémián folytatta előadásait. 1850. 
aug. 21. a cs. és kir. Ferencz József-rend 
lovagkeresztjével jutalmaztatott meg. Az 
1863—64. nagyszebeni tartományi gyűlé-
sen, mint a nagy-sinki II. kerület kikül-
döttje részt vett ; azután kizárólag tan-
székének szentelte magát ; azonban adós-
ságba merült és 1870. máj. 3. öngyilkos 
lett. — Munkái: 1. Aus den Ruinen des 
Sachsenlandes in Siebenbürgen. Her-
mannstadt, 1849. (Költemények.) — 2. 
Unterhaltungen aus der Gegenwart. Pe-
riodische Schrift in zwanglosen Heften. 
U. ott, (1818. május 8-tól kezdve). — 
3. Encyclopädischer Äbriss der Cameral-
wissensc.haft. Seinen Vorlesungen über 
Encyclopädie der Cameralwissenschaften 
zu Grunde gelegt. U. ott, 1853. — 4. Das 
eilfte Hauptstück des allgemeinen öster-
reichischen Berggesetzes vom 23. Mai 
1854. mit den dazu gehörigen Vollzugs-
Vorschriften, Verordnungen, Erlässen, 
Kundmachungen, Berghauptmannschaft-
lichen Edikten und Formularien. Das 
Bergwerksabgabengesetz mit besonderer 
Rücksicht auf das Grossfürstenthum 
Siebenbürgen. Zusammengestellt von H. 
S. U. ott, 1857. — 5. Die Bergbehörden 
der österreichischen Monarchie (ad §. 225. 
des allg. Berggesetzes). Zusammengestellt 
von H. S. U. ott, 1859. — 6. Staat oder 
Nationalität? Eine österreichische Studie 

von Poinz. Leipzig, (1868). — 1849. aug. 
elején átvette a nagyszebeni Siebenbür-
ger Bote politikai lap szerkesztését és 
ezt vezette 1850-ig, midőn a szász nem-
zetiség ismét Bécsbe küldte. 1861. jan. 3. 
átvette a Hermannstädter Zeitung szer-
kesztését, melynek első évfolyama azon 
év okt. 31-ig ter jed; a II. az egész 1862. 
évet betölti. 1863-tól a Hermannstädter 
Zeitung vereinigt mit dem Siebenbürger 
Bote czímet vette fel és Sch. a nagy 
osztrák birodalom szellemében 1865. 
szept. 16-ig szerkesztette. 

Schuller-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 . 
205 . . , I V . 384. — Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n 
X X X . 256. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Schmidt Henrik, bölcseleti doktor, áll. 
főreáliskolai tanár, szül. 1877. okt. 14. 
Uj-Verbászon; tanult Uj-Verbászon, Új-
vidéken és Szarvason; a budapesti egye-
temen, mint a br. Eötvös-kollegium tagja 
végezte tanulmányait. Tanári vizsgát tett 
és 1899-ben bölcseleti doktorrá avatták; 
1899—1900-ban a pozsonyi főreáliskola 
helyettes tanára volt, hol a magyar és 
német nyelvet és irodalmat tanította. 
Innét a gróf Tisza-családhoz került neve-
lőnek ifj. Tisza István mellé, hol hat 
évet töltött. — Munkatársa az Egyet. 
Philol. Közlönynek. — Munkája: A 
verbászi német nyelvjárás. Bpest, 1899. 
(Különnyomat a pozsonyi áll. főreál-
iskola Értesítőjéből.) — 1907-ben kapta 
a M. T. Akadémiától a Sámuel-díjat. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 177, 1. — A pozsonyi 
áll. főreáliskola Értesítője 1900. 27., 30. 1. é s 
M e l i c h J á o o s s z i v e s k ö z l é s e . 

Schmidt Imre. L. Áldor. 
Schmidt Imre, a privigyei takarék-

pénztár főkönyvelője. — Munkája : Nyil-
vános számadásra kötelezett pénzintéze-
tek adói és illetékei. Elméleti és gyakor-
lati kézikönyv részvénytársaságok és 
szövetkezetek részére. Privigye 1902. 
(Gubits Bernáttal együtt.) 

M. Könyvészet 1902. — Mihók-íéle M. C o m -
p a s s 1903. 631. 1. 
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Schmidt István, ág. evang. népiskolai 
tanító Budán. — Munkái: 1. Prüfungs-
rede gehalten in der Lehranstalt der 
evang. Seniorats-Gemeinde A. C. zu Ofen, 
hei Gelegenheit seiner am 7. Febr. 1850. 
daselbst zum ersten Male abgehaltenen 
öffentlichen Prüfung. Pest, 1851. — 2. 
Néhány szó a népnevelésről, vagy mikép 
lesz testté Széchenyi István azon jel-
szava : «Magyarország nem volt, hanem 
lesz!» A munkásnép javáért írta és sze-
retett nemzetének ajánlta. Kiadta Os-
budavár, október hóban 1861. A tiszta 
jövedelem a szegény iskolásgyermekek 
számára fordíttatik. U. ott, 1861. (Néme-
tül : Buda, 1861., tótul. U. ott, 1863.) 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Schmidt Jakab, ág. ev. lelkész 1887 
óta Fiúméban. — Czikke a Magyar-
ország Vármegyéi cz. munkában. Fiume. 
(1897. A két protestáns egyház Fiúmé-
ban) : a Magyar Tengerpart cz. hirlap 
munkatársa. 

Magyarország Vármegyéi. Fiume és a magyar 
tengerpart. Bpest, 1897. 109., 135. 1. 

Schmidt János György. L. Schmidt 
György. 

Schmidt János, ág. ev. lelkész, szül. 
1734. ápr. 9. Segesvárt, hol atyja Sch. 
András szíjgyártó és városi tanácsbeli 
volt. Sch. nyolcz éves korától két évig 
szüleivel Berethalomban lakott, azután 
ismét visszatért Segesvárra. Innét 1754-
ben a nagyszebeni gymnasiumban tanult, 
a vizsga letétele után pedig Knoblauch 
Keresztély kereskedő segítségével az er-
langeni egyetemen 1758—61. folytatta 
theologiai tanulmányait, hol magisteri 
oklevelet nyert. Hazájába visszatérve 
Bauszner Sámuel fiánál volt nevelő, kit 
aztán 1764. máj. külföldi egyetemre ki-
sért. Beutazták Németország városait és 
Csehországon és Magyarországon át 1765. 
okt. Nagyszebenbe visszaérkeztek. Ekkor 
megválasztották kolozsvári ág. ev. lel-
késznek, hol a szószéken a szász nyelv-

járás mellett a tiszta németet hozta szo-
kásba. 1783-ban medgyesi lelkésznek 
választották meg; itten 1784-től kilencz 
évig syndikus, 1797-től 1807-ig a med-
gyesi káptalan dékánja volt; élete utolsó 
éveiben a superintendensi teendőket is 
végezte. Meghalt 1821. jan. 16. Medgye-
sen. — Munkái: 1. Disputatio theologica 
de vi et efficatia Scripturae Sacrae, 
Praeside Pfeiffero. Erlangae, 1761. — 
2. Trauerrede auf den Tod Mariae The-
resiae. In der evang. Kirche zu Klausen-
burg unter einer ansehnlichen Versamm-
lung aus allen Ständen gehalten am 31. 
Dezember 1780. und auf Verlangen he-
rausgegeben. Klausenburg, 1781. — 3. 
Christliche Predigt und Trauerrede auf 
den Tod Josephs II. In der evang. Stadt-
kirche zu Mediasch gehalten den 25. 
April 1790. und auf Verlangen heraus-
gegeben. Hermannstadt. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 207. i. 

S c h m i d t János György, orvosdoktor. 
— Munkája : Dissertatio inauguralis 
medica de haemorrhagia uteri post par-
tum minia seu fluxu lochiorum immo-
dico. Jenae, 1759. 

Petrik Bibliogr. 

S c h m i d t János Ubaldus (wallen-
steini), róm. kath. plébános, azelőtt 
kapuczinus szerzetes, később csepeli 
plébános, 1815 körül ráczkevei apát-
plébános és dékán. Meghalt 1828 után. 
— Munkái: 1. Rede, in welcher 
erwiesen wird, dass übelverstandener 
Freyheitsgeist, und Aufklärung der Ver-
nunft zween Wege sind, welche die 
französische Nazion zur Zernichtung der 
Religionsgesetze, und zum Sturze der 
Monarchie verleiteten. Bey einer sechs-
stündigen Aussetzung des allerheiligsten 
Altargeheimnisses, den 29. Dez. 1793. 
Ofen. — 2. Rede, in welcher durch das 
Beispiel des heil. Blutzeugen Johann von 
Nepomuk bewiesen wird, dass der gute 
Christ auch ein tapferer Weltbürger im 
ächten Verstände seyn könne; und der 
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tapfere Weltbürger, um dieser in Wahr-
heit ein solcher zu seyn, auch ein guter 
Christ seyn müsse ; das ist: der Mensch, 
als Christ und Weltbürger betrachtet, 
kann und muss Gott fürchten, und sei-
nen König ehren. U. ott, 1796. — 3. 
Die katholische Kirche hat die Macht 
Ablässe zu ertheilen: eine Skizze wider 
die Philosophie unserer Zeiten bei Gele-
genheit der Feier des Porciunkula-Ablas-
ses, in . . . Ofen . . . den 2. August 1799. 
vorgetragen. U. ott. — 4. Ruj der Religion 
an die edle ungarische Nation. Da die 
Jahresfeier Stephani des ersten Königs, 
und Ungarns Landes-Heiligen den 20. 
August in der Hof-Pfarr-Kirche feier-
lichst begangen wurde, in einer Rede 
verfasset. U. ott, 1800. — 5. Trauer-
und Gedächtnissrede auf weiland . . . 
Nicolaus v. Milassin Bischof von Stuhl-
weissenburg . . . . bey hochdesselben 
Leichenbegängniss in der Domkirche zu 
Stuhlweissenburg am 13. August 1811. 
Ofen, 1811. 

Schematismus Cleri Aľbaregalensis 1791— 
1828. — M. Sion 1892. 792.1. — Petrik Bibliogr. 

S c h m i d t János (Nep.), róm. kath. 
plébános Diós-Győrött és a nemzeti isko-
lák igazgatója. — Versei a M. Kurírban 
(1805. jún. és júl. Toldalék: Nagymélt. 
Fuchs Ferencz Xav. egri érsek ő excel-
lentiájához írt versek ápr. 25. 1805. ; 
Carmen elegiacum L. Bar. Stephano 
Fischer . . ,) 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyairól 

Schmidt János, bölcseleti és orvos-
doktor; pesti származású"; 1825-ben a 
pesti egyetemen nyert orvosdoktori ok-
levelet; a pesti orvosi kar rendes tagja; 
gyakorló-orvos Pesten és Pest vármegye 
főorvosa volt 1840—48-ban. — Munkája: 
Dissertatio inauguralis medico-pharma-
cologica de acido hydrocyanico quam . . . 
pro summis in medicina honoribus rite 
consequendis . . . publicae disquisitioni 
submittit. Pestini, 1825. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 5. 59. 1. - Rupp, Beszéd. 
154. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Högyes 
Emlékkönyve. Bpest, 1896. 10, 1. 

Schmidt János György, ág. ev. lel-
kész Pándorfon és a honti egyházmegye 
főjegyzője. —- Munkája : História cirkwe 
evangelické podle Aug. Wizn. w Uhrich 
wsetbecne, obzwlaste pak Welko Honts-
kého ew. a. w. Senioratu a jednotliwych 
jeho cirkwi, od Reformatie az vo nej-
nowsi casi. Pest, 1868. (Az ág. hitv. ev. 
egyház történelme Magyarországon, kü-
lönösen pedig a nagy-honti evang. es-
peresség és egyes egyházainak története.) 

Balogh Ferencz, A magyar protestáns egy-
háztörténet irodalma. Debreczen, 1879. 66. 1. 

Schmidt János, bölcseleti doktor, ke-
reskedelmi akadémiai tanár, szül. 1859. 
jún. 25. Német-Gladnán (Krassó-Szörény-
megye); a főgymnasiumot és egyetemet 
Kolozsvárt végezte. A mathematikából és 
természettanból középiskolákra képesítve, 
mint tanár 1881 óta működik.; ez időből 
három év a pécsi főgymnasiumra, nyolcz 
év a pécsi polgári leányiskolára és az 
1892-től való évek az aradvárosi keres-
kedelmi iskolára esnek ; ez utóbbi intézet-
ben kereskedelmi és politikai számtant, 
valamint természettant tanít ; tanított 
még német nyelvet, vegytant és szép-
írást. — Mennyiségtani, oktatásügyi és 
társadalmi czikkeket írt a vidéki lapokba 
és a szaklapokba, így a Kereskedelmi 
Szakoktatásba stb. Czikkei a pécsi Nép-
tanodában (1884—85. A nők művelése) ; 
az aradi kereskedelmi akadémia Értesítő-
jében (1893. Járadék-számítás). — Mun-
kái : 1. Miként lássuk el. leányainkat? 
Rövid utasítások arra nézve, miként fej-
lesszük és képezzük leányainkat. Hogy 
esetleg önállóan és elégedetten élhesse-
nek meg a világban. Irta egy jóakaró. 
Pécs, 1890. — 2. A formai számolásnak 
általános alapelvei és a 'Grassmann-féle 
Analysis különös tekintettel ennek néhány 
alkalmazására. U. ott, 1891. 
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Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 4. 1. — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—1900. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Schmidt János, aradi turista-egyesü-
leti főtitkár. — Munkája: Áz arad-
hegyvicléki turista-egyesület Evkönyve. 
I. évfolyam. Arad, 1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schmidt József Kristóf orvosdoktor, 
öttingeni származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de lienteria. Budae, 
1783. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. 

Schmidt József, róm. kath. esztergom-
főegyházmegyei áldozópap és gymnasiumi 
vallástanár, szül. 1826. szept. 21. Esz-
tergomban ; 1849. okt. 8. felszenteltetvén, 
segédlelkész, hitoktató és vallástanár volt 
1855. nov. 1-től (végleg kineveztetett 
1857. jún. 30.) a budai kir. egyetemi fő-
gymnasiumban ; állomását a magyar 
tanrendszer alatt is megtartotta. Meghalt 
mint nyug. hittanár 1904. nov. 25. Buda-
pesten. .— Czikke a budapesti II. ker, 
kir. egyetemi főgymnasium Értesítőjében 
(1885. A vallástanítás és a világi tudo-
mányok, mint segédeszközei). 

Schematismus Cleri Archidioec. Strigonien-
Sis 1904. 275., 1905. 314. 1. 

Schmidt József, jogi doktor, takarék-
pénztári igazgató, szül. 1848-ban Elő-
szálláson (Fehérm.) ; középiskolai tanul-
mányait Budán és a székesfejérvári fő-
gymnasiumban, a jogot 1867. a budapesti 
egyetemen végezte. 1872. jogi doktori, 
1873. ügyvédi oklevelet nyert és ügyvédi 
irodát nyitott a fővárosban. 1885—87-ig 
a gróf Pálffy-család jószágigazgatója volt. 
1888-ban titkári ranggal belépett a pénz-
ügyminisztériumba ; sikeres tevékenysé-
get fejtett ki a regale-váltság keresztül-
vitele körül. Wekerle miniszter elnöksége 
alatt mint osztálytanácsos vezette a pénz-
ügyminisztérium elnöki osztályát. 1891-
ben miniszteri tanácsosi ranggal a föld-
mívelésügyi minisztériumba helyeztetett 

át, a hol Kozma Ferencz utóda lett; majd 
átlépett a kereskedelemügyi miniszté-
riumba, a hol 1896-ban megbízták az 
ezredéves kiállítás igazgatásával; ez irány-
ban szerzett érdemei elismeréseül a 
Ferencz József-rend csillagos középkereszt-
jét kapta. 1897-ben az akkor szervezett 
szabadalmi hivatal elnöke lett; egy év 
múlva pedig mint a kereskedelemügyi 
minisztérium politikai államtitkára Yörös 
László utóda. 1899—1906-ig képviselte az 
országgyűlésen Beszterczebánya városát 
szabadelvűpárti programmal. Az állam-
titkárságról 1900-ban lemondott, hogy a 
budapesti központi takarékpénztár fel-
ajánlott vezérigazgatói állását elfogad-
hassa. — Munkái: 1. Jószágaink rende-
zésének fontosabb kérdéseiről. Az orszá-
gos magyar gazdasági egyesület által a 
«Lyka»-féle (400 arany) pályadíjjal jutal-
mazott gazdasági szakmunka. Budapest, 
1883. — 2. A gazdakör hitelügyleti 
bizottságának emlékirata a birtokosok 
hitelviszonyai tárgyában. U. ott, 1884. 
(Dessewffy Aurél gróffal együtt). — 3. A 
magyar gazda hitele. Az országos magyar 
gazdasági egyesület által 2000 frt díjjal 
jutalmazott pályamunka. U. ott, 1886. (2. 
olcsó-czím kiadás. U. ott, 1898.). — 
4. Programmbeszédje Beszterczebányán 
1898. decz. 28. Beszterczebánya, 1898. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 
1895. 8. sz. arczk., 1896. 18. sz. arczk., 1897. 
17. sz. arczk., 1898. 32 sz. arczk. — Vasárnapi 
Újság 1895. 8. sz. arczk., 1898, 33. sz, arczk., 
1901. 49. sz. arczk. — M. Tisztviselő 1896. 16. 
sz. arczk. — Srwrm-féle Országgyűlési Alma-
nach. Bpest, 1905. 378. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona I I , P ó t k ö t e t 1904. 572. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900, 

Schmidt József, ág. ev. tanító, szül. 
1857. febr. 1. Rohonczon (Vasm.); isko-
láit szülőhelyén, majd Felső-Lövőn vé-
gezte, hol 1875-ben tanítói oklevelet 
nyert. Azon évben Hidasdon (Baranyam.) 
segédtanító lett. Innét 1876. a polányi 
leánygyülekezetbe mint rendes tanító 
került, míg ugyanez évben a döröcskei 
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(Somogym.) anyagyülekezet hívását 1877. 
nov. 17. elfogadta. 1886-ban a Kapos-
várott rendezett tanszermúzeumi kiállítá-
son tanítványai rajzait és szemléltetés 
czéljából készült saját rajzait kiállítván, 
írásbeli elismerésben részesült. 1888-ig 
az általa alapított dalárdát vezette. 1881 
és 82-ben a község dézsmaváltsági ügyé-
ben sikerrel járt Budapesten. 1889 óta a 
balatonvidéki tanítóegylet jegyzője. — Az 
Ungarische^Volksschule munkatársa volt, 
egyéb lapoknak pedig tudósítója. 

Ebenspanger János, A f e l s ö - l ö v ö i á. h . e v . 
tanítóképző-intézet . Békés , 1895. 18. 1. fény-
n y o m . arczk. 

Schmidt József\ bölcseleti doktor, ál-
lami főgymnasiumi tanár, szül. 1868-ban 
Váczon (Pestm.); 1899-ben nyert tanári 
oklevelet a latinból és görögből és a 
budapesti VIII. ker. m. kir. állami fő-
gymnasiumban lett helyettes, majd rendes 
tanár. — Czikkei az Egyetemes Philo-
logiai Közlönyben (1899. A duális kér-
dése az ó-perzsa declinatióban, 1900. A 
verbum infinitivum az ó-perzsában mor-
phologiai és syntaktikai szempontból. 
1901. Consul etymonja, 1902. Egy új ó-
perzsa igealak, 1904. Egy Gădă, A Fiók-
féle hangtörvény, 1905. Daénu és még 
valami); a Zenevilágban (1903. 45. sz. 
A zene a görögöknél); a Nyelvtudományi 
Közleményekben (1905. Könyvism.). — 
Munkái: 1. Cicerone a régi és új Egyp-
tomon át. Irta Ebers György, ford. Ol-
vasó- és kézikönyv a Nílus-vidék barátai 
számára. Nagy - Becskerek, 1893. Két 
kötet. (Történeti nép- és földrajzi Könyv-
tár 61., 62.). — 2. Biblia és az ujabb 
fölfedezések Palaestinában, Egyptomban 
és Asszíriában. Irta Vigoroux F., a IV. 
kiadás után ford. U. ott, 1894. 124 ter-
vezettel, térképpel és illusztráczióval az 
emlékek után. Négy kötet. (Tört., nép-
és földrajzi Könyvtár 67—70.) — 3. 
Latin-magyar Zsebszótár. A középisko-
lák számára. I. Latin-magyar rész. Buda-
pest, 1901. II. Magyar-latin rész. U. ott, 

1902. — 4. Latin tulajdonnevek tára. 
Kiegészítésül: Latin-magyar zsebszótárá-
hoz. U. ott, 1902. — 5. Nasalis infixum 
névszókban. U. ott, 1904. 

Vajda Emil N é v k ö n y v e 60. 1. — 31. Köny-
vészet 1901., 1902. 

Schmidt Károly, főgymnasiumi tanár 
volt Pozsonyban 1855. októbertől 1858. 
februárig. — Czikke a pozsonyi kir. 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1857. 
De locis aliquot Electrae Sophocleae). 

A pozsonyi kir. kath. főgymnasium E r t e s i -
töie 1889. 43., 45. 1. 

Schmidt Károly Jenő, ág. ev. lelkész, 
szül. 1865. okt. 29. Pozsonyban, ugyan-
ott végezte tanulmányait és u. ott műkö-
dik mint az ág. evang. hitközség leiké-
késze és hitoktató. — Munkái: 1. Auf 
dunklen Pfaden. Pressburg, 1885. (Vers-
füzet.) — 2. Egyházi beszédek (német 
nyelven 1886—97. ugyanott), hat kötet. 
— 3. Erinnerung. U. ott, 1895. — 4. 
Keresztyén vallástan. U. ott, 1897. 
(2. javított kiadás, ü. ott, 1898.) — 5. 
Leitfaden für Confirmanden. U. ott, 1898. 
(5. kiadás.) — 6. Haus- und Berufs-
Ordnung d. Diakonissen-Mutterhauses zu 
Pressburg. U. ott, 1897. (Hoffmann C. 
Ph. közreműködésével.) — 7. Etliche 
Fragestücke für lutherische Diakonissen, 
oder solche die es werden ,wollen. U. ott, 
1900. — 8. Bilder aus dem Leben Jesu. 
U. ott, 1904. — Kiadta az ág. hitv. hit-
község énekkönyvét (2. kiadás 1899.) és 
kiadja Der Friedensbote czímű lapot a 
felső-magyarországi ág. hitv. hitközségek 
számára. 

Pallas Nagy Lexikon X V I I I . 551. 1. — Petrik 
M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól . 

Schmidt Károly, jogi doktor, ügyvéd, 
országgyűlési képviselő, szül. 1866. jún. 
19-én Brassóban, hol 1884-ben érettségi 
vizsgát tett. Münchenben a műegyetemet 
látogatta. Még 1885-ben hajlamainak 
engedve áttért a jogi pályára s a buda-
pesti egyetemen végezte a jogot és 
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ugyanott 1892-ben jogi doktorrá avatták 
fel. 1893-ban Marosvásárhelyen letette 
az ügyvédi vizsgát s Brassóban azonnal 
ügyvédi irodát nyitott. Szülővárosában 
először társadalmilag lépett előtérbe, mint 
több egylet választmányi tagja és tit-
kára. 1895 végéig a közös hadsereg 
tartalékos hadnagya volt, azóta tartalékos 
honvédhadnagy. Midőn a mérsékelt szá-
szok 1895 kezdetén a túlzó Kronstädter 
Zeitung ellensúlyozásául a Kronstädter 
Tagblattot alapították, ő lett az utóbbi-
nak felelős szerkesztője. 1895-ben a 
vidombáki (Brassóm.) kerület szabadelvű 
programmal választotta képviselőjévé; 
azóta állandóan e kerületet képviseli. 
1897-ben a helynevekről szóló törvény 
miatt kilépett a szabadelvű pártból, mely-
nek azonban 1903. novembertől fogva 
ismét, tagja volt a párt feloszlatásáig. Az 
1906. választások után belépett az alkot-
mánypártba. — Országgyűlési beszédei 
a Naplókban vannak. 

Vasárnapi Vjság 1902. 16. Szám, arczk. — 
Schuller-Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 
550. lap. — Síurm-féle Országgyűlési Alma-
nach. Bpest, 1906. 213. 1. 

Schmidt Károly, m. kir. erdőmester; 
1899 nyarán Darányi Ignácz földmívelés-
ügyi miniszter megbízásából a fakereske-
delmi, és faipari viszonyok, különösen a 
házi faiparnak és a bükkfa felhasználá-
sának tanulmányozása végett utazást tett 
Ausztria-, Németország-, Francziaország-
és Svájczban. — Munkája: Ausztria, 
Németország, Francziaország és Svájcz 
fakereskedelmi és faipari viszonyai. B.-
pest, 1901. 

M. Könyvésiet 1901. 

Schmidt Keresztély, krónikaíró. — 
Kéziratban nagyszebeni krónikát hagyott 
hátra, mely az 1002. évvel kezdődik és 
csak a Siebenb. Quartalschrift III. k. 
287. lapon levő idézetből ismeretes. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 205. 1. 

Schmidt Konrád, kormányszéki taná-
csos és comes-helyettes, országgyűlési 

képviselő 1863—1866-ban. Nagy-Szeben 
részéről a szászok vezérszónoka. Fel-
tétlenül nyilatkozott az unió mellett. — 
A Pesti Naplóban van közölve (1862. 
88—90. szám. A szász nemzeti egyetem 
legalázatosabb fölterjesztése, a nemzeti-
ségek egyenjogúságának gyakorlati kivi-
telét illetőleg Erdélyben, az 1860. okt. 
20-iki császári diploma és az 1861. feb-
ruár 26. alaptörvényre fektetve. Szeben, 
1862. márcz. 29. Id. Schmidt Konrád); 
országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Vasárnapi Újság 1898. 22. SZ. a r c z k . 

Schmidt Mária, bölcseleti doktor, 
szül. 1877-ben Budapesten, Schmidt Jó-
zsef nyug. államtitkár (jelenleg takarék-
pénztári igazgató) leánya; főiskolai ta-
nulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte, hol 1900. jún. 13. bölcseletdoktorrá 
avatták. A budapesti leány-gymnasium 
tanára volt. — Czikkei a Heti Szemlé-
ben (1897. Adalékok irodalmi nyelvünk 
fejlődéséhez az utolsó félszázadban); a 
Nemzeti Nőnevelésben (1900. Vörösmarty 
születésnapján); a M. Nyelvőrben (1900. 
A melléknév főnévi használata). — Mun-
kái : 1. Költőink természetérzékéről. 
Bpest, 1900. (Ism. Nemzeti Nőnevelés.) 
— 2. Kis franczia olvasó kezdőknek. 
U. ott, 1903. 

Vasárnapi Újság 1900. 25. SZ. a r c z k . — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. 

Schmidt Márton, bölcseleti doktor, 
főgymnasiumi tanár, Schmidt Ferencz 
építész-író fia, szül. 1865. november 10. 
Temesvárt; gymnasiumi és egyetemi 
tanulmányait Budapesten, Tübingában és 
Edinburghban végezte. Középiskolákra 
nyert képesítést a történelemből és ma-
gyarból 1883-ban Budapesten. Doktora-
tusa van a magyar diplomatikából, tör-
ténelemből és magyarból. Tanár 1890 
óta, előbb a Ferencz József nevelő-inté-
zetben, később az ungvári, 1894-től a 
pozsonyi főgymnasiumban működött ; 
1901-ben Budapestre került az I. ker. 
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főgymnasiumhoz; tanít latint, magyart 
és bölcseletet, tanított angolt is. — 
Czikkei az Egyetemes Philologiai Köz-
lönyben (XI. 1887. könyvismertetés); 
az Orsz. Tanáregylet Közlönyében (1905. 
Az iskolakönyv-irodalom kritikájához); 
a M. Paedagogiában (1905. könyvism.). 
— Munkái: 1. Adalékok egy Aeschylus 
életrajzhoz. Bpest, 1888. (Különnyomat 
az Egy. Philologiai Közlöny XIII. köteté-
bőL) — 2. Észrevételek a philosophiai 
propaedeutika tanításához. Pozsony, 1898. 
(Különny. a főgymnasium Értesítőjéből.) 
— 3. Kis latin nyelvtan. U. ott, 1898. 
(Tudományos Zsebkönyvtár 3., 2. javí-
tott kiadás. U. ott, 1903.)— 4. A pozso-
nyi kir. kath. főgymnasium ifjúsági 
könyvtára. U. ott, 1899. — 5. Görög 
nyelvtan. U. ott, 1899. (Ism. Egyetemes 
Philol. Közlöny 1900. 2. kiadás. U. 
ott, 1907.) — 6. Római régiségek. 
U. ott, 1899. (Tudom. Zsebkönyvtár 15. 
Ism. M. Kritika 16. sz. 2. jav. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1904.) — 7. Logika. U. 
ott, 1901. (Tud. Zsebkönyvtár 80.) — 
8. Lélektan. U. ott, 1902. (Tud. Zseb-
könyvtár 109.) — 9. Görög régiségek. 
U. ott, 1903. (T. Zs. 116.) — 10. Képes-
Atlasz a görög és római régiségekhez. U. 
ott, 1904. (Tud. Zsebkönyvtár 165—167. 
Ism. Országos Tanáregylet Közlönye 1905.) 

Schuck Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Bpest, 1896. 68. 1. — Hí. Könyvészet 
1901—1904. — Petrik, Magyar Könyvészet 
1896—1900. és Lasz Samu tanár szives köz-
lése. 

Schmidt Oszkár Róbert, okleveles 
gazda, a magy. kir. állami vegykisérleti 
állomás segéde, Schmidt (Vasverő) Baj-
mund testvéröcscse, szül. 1863. nov. 7. 
Győrött; a magyar-óvári gazdasági aka-
démiát végezte, jelenleg a kassai vető-
magvizsgáló állomás segéde; előbb Buda-
pesten volt segéd. — Czikke a Színház-
ban (1904. 23. sz. A jelenkori spanyol 
színház és a madridi színpadok), — 
Munkái: 1. A budapesti m. kir. állami 

vetömagvizsgáló állomás jelentése . . . • 
évi működéséről. Budapest, 1891. (Degen 
Árpáddal együtt.) — 2. Termelési kísér-
letek az amerikai herefélékkel. Budapest, 
1899. (Különnyomat a Köztelek 1889. 
évfolyamából.) — 3. A budapesti magy. 
kir. állami vetömagvizsgáló állomás 
jelentése az 1898. évi július 1-től 1899. 
jún. 30-ig terjedő egy évi működéséről. 
U. ott, 1901. (Degen Árpáddal együtt.) 

Schmidt Péter, székesegyházi orgo-
nista és a pécsi mesterképző tanítója. — 
Nyilt levele ft. Haas Mihály úrhoz (a 
Danielik János által kiadott Emlék-
Könyvben. Pest, 1852. II. k.). — Mun-
kái ; 1. A zene tankönyve mesterképezdék 
számára. Lehrbuch der Musik für Schul-
präparanden. Pest, 1857. (Nyom. Budán. 
Magyar és német czímmel és szöveggel.) 
— 2. Dallamok az ausztriai birodalom-
beli kath. magyar tanodák számára írt 
első és második nyelvgyakorló- és olvasó-
könyvben foglalt énekekhez. Négyes hang-
jegyekre tette. Pécs, 1859. Két füzet. 

Universalis Schetnatismus E c c l e s i a s t i c u s . 
1842—43. Budae 751. h. — Petrik Bibliogr. 

Schmidt (Vasverő) Rajmund, felső 
kereskedelmi iskolai tanár, Sch. Rajmund 
és Szejwarth Jozéí'a fia, szül. 1862. febr. 
11-én Győrött; a gymnasium I. és II. 
osztályát Olmüczben, a III. és IV. Tren-
csénben és a többi négyet Pozsonyban 
végezte. 1879 —82-ben a pozsonyi aka-
démián a bölcseleti tanfolyamon ma-
gyart, philosophiát, németet és latint 
hallgatott és 1882—85. a budapesti egye-
temen magyart, latint és paedagogiát (és 
az egyetemen kívül Keszler József tanár-
képző-intézeti tanárnak a franczia nyelv-
ről és irodalomról tartott előadásait). 
Főképpen összehasonlító nyelvészettel 
foglalkozott, különösen a íinn-ugor nyel-
vekkel, néhány más ural-altaji nyelvvel 
és a francziával. 1885-től 1890 végéig 
nevelő volt Újvidéken; 1891. szeptem-
bertől t aná r : három hétig az újvidéki 
kereskedelmi és polgári iskolában, azután 
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1893 nyaráig a debreczeni reáliskolában, 
1893—94. a kath. gymnasiumban és 
1894. szeptember óta tanár a székes-
fejérvári felső kereskedelmi iskolában. 
Bejárta Ausztriát, Németországot, Fran-
czia- és Olaszországot, volt Belgiumban, 
Monacóban, Horváth-Tótországban, Bosz-
niában, Szerbiában, Romániában, európai 
és ázsiai Törökországban.. — A Magyar 
Nyelvőrnek 1887 óta munkatársa; első 
czikke az Egyetértés tanügyi rovatában 
(1892. márcz. 27. A középiskolai pro-
fesszorok kongresszusa, ápr. 10. A kö-
zépiskolai professzorok mozgalma) ; czik-
kei a Nyelvtudományi Közleményekben 
(XIX. Causativ l a kondai nyelvben, XX. 
Kondai vogul -nä rag essivus értékkel, 
XXI. Egy «epe» jelentésű szó az ugor 
nyelvekben, XXII. Van-e «senki» jelen-
tésű középlozvai vogul khals ? Kérdés a 
felsőlozvai vogul nyelvjárásra vonat-
kozólag ; a XXIII. kötetben található 
zűrjén és votják szóegyezések cz. czikk 
alá tévedésből került a Vas verő Rajmund 
név, mert ez a czikkely nem tőle, hanem 
testvéröcscsétől, Schmidt Győzőtől való); 
a székesfejérvári felső kereskedelmi iskola 
Értesítőjében (1896. Beszéd Magyarország 
ezer évvel ezelőtt történt elfoglalásának 
az emlékezetére, ugyanez a Székesfehér-
vári Hírlapban is mint a. máj. 4. szám 
melléklete ; 1898.1849. ápr. 11-ike és az 
iskolában való megünneplésének a jelen-
tősége). — Munkája: A vak fiú. Elbe-
szélés. Nieritz Gusztáv után ford. Pozsony, 
1890. (A magyar ifjúság Könyvesháza 
32. Névtelenül,) — Rendesen Vasverő 
Rajmund név alatt í r ; jegyei: S. R. és 
V. R. 

Schach Béla, Kereskedelmi iskoláink és 
tanáraik. Budapest, 1896. 75. 1. és önélet-
rajzi adatok. 

Schmidt Róbert, orvos, született 1858. 
nov. 1. Segesvárt; az ottani főgymna-
siumot 1876-ban, a theologiát és classica 
philologiát Bécsben és Tübingenben hall-
gatta. 1879-ben segéd, 1881. aug. 14. 

tanár volt a segesvári gymnasiumban. 
Betegeskedése miatt 1891. január 1-től 
nyugalomba helyezték. Ekkor Bécsbe 
ment, hol az orvosi tudományt tanulta 
és 1898-ban orvosi oklevelet szerzett. 
Meghalt 1901. Bécsben. — Czikke a 
segesvári ág. evang. főgymnasium Pro-
grammjában (1888. Das geometrische 
Zeichnen in der ersten Klasse des 
Gymnasiums)-

Trausch-Sch uller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
384. 1. 

Schmidt Rudolf.\ ág. ev. fögymnasiumi 
tanár, szül. 1839. márcz. 29. Segesvárt, 
hol a gymnasiumot 1858-ban végezte és 
a jenai és tübingai egyetemet látogatta 
a classica philologia tanulása végett. 
1863 óta a segesvári főgymnasium ta-
nára. — Czikke a segesvári ág. evang. 
főgymnasium Programmjában (1876. De 
rationibus quibusdam quae efficiant, ut 
C. Cornelii Taciţi opera tanti in história 
literarum sunt momenti). 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
384. 1. 

Schmidt Rudolf. — Munkája: Sieben 
Episteln an Freunde und Feinde katho-
lischer Wahrheit. Pesth. 1867. 

A m. n. múzeuiri könyvtár példányáról. 

Schmidt Sándor, a természettudomá-
nyok doktora, műegyetemi rendes tanár, 
a m. tudom. Akadémia levelező tagja, 
szül. 1855. január 29. Szegeden ; közép-
iskolai tanulmányait Szegeden, az egye-
temieket a budapesti egyetemen, mű-
egyetemen és Strassburgban végezte, 
utóbbi helyen a természettudományokból 
doktori diplomát nyert, melyet honosít-
tatott. 1876. október 5. a m. n. múzeum 
ásványtári osztályához segéddé, 1882. 
május 18. segédőrré, 1893. jún. 17. őrré, 
1894. decz. 25. budapesti műegyetemi 
rendes tanárrá neveztetett ki az ásvány-
és földtani tanszékre. Időközben 1885. 
magántanár és 1890. rendkívüli tanár 
lett a budapesti egyetemen. 1891. május 
8-án a m. tudom. Akadémia levelező 
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tagjává választatott. A magyarhoni föld-
tani társulat választmányi tagja, a Dugo-
nics-társulat tiszteleti tagja volt. Meghalt 
1904. május 16. Budapesten. Ravatalánál 
Rados Gusztáv tartott gyászbeszédet. — 
Czikkei a következő szaklapokban és 
folyóiratokban vannak: Műegyetemi La-
pok (1876. Cölestin Romagnáról); Ter-
mészetrajzi Füzetek (1877. Cirkon Pod-
sedlitzről, Cölestin St. Angelóról, Cerussit 
Selmeczről, 1882. Newberyit Mejillones 
ről, Chile, egy tábl., 1884. A Jordanit és 
Meneghinit isomorfíája, Pelsőcz - Ardó 
ásványairól, 1885. Egy málnás-vidéki 
kőzet ásványairól, 1887. Ásványtani köz-
lemények : Hypersthen a Pokhausz hegy-
ről, Fűzöld Angit Körmöczről, Szepes-
megyei ásványok, Arsenopyrit, állítólag 
Klenóczról, Smithsonith és Arsenopyrit 
Csetnekről, egy tábl., 1887—88. Minera-
logiai közlemények: Arsenopyrit Szer-
biából, A szomolnoki Claudetit kristá-
lyairól, A svédországi Beaumontit, egy 
tábl., 1890. Ásványtani közlemények: 
Zirkon, Almandin és Epidot Ausztráliá-
ból, Pyrit Porkura határából, 1891. A 
nagybányai bournonitról); Földtani Köz-
löny (1877. Ásványtani közlemények, 
1879. Kristályos Tetraedrit Rozsnyóról, 
1887. A szerbiai Cinnober, Két tábl., 
1893. Kristálytani vizsgálatok, egy tábl., 
Czinkota geologiai viszonyairól, 1896. 
Megemlékezés James Dwight Danaról, 

1897. A bányászat az 1896. évi ezred-
éves országos kiállításon Budapesten, 
1898. A budapesti egyetem ásványtani 
múzeumának Euklás kristálya, hátra-
hagyott közlemény Szabó Józseftől); 
Ellenőr (1881. 97. sz. Hallowes Miller, 
a cambridgei egyetem mineralogiai taná-
rának életrajza); Orvos-természettudom. 
Értesítő (1882. Haematit a Hargitáról, egy 
tábl.); Budapesti Szemle (1897. A termé-
szetkutatásról); Mathem. és természettud. 
Értesítő (1897. Szalónak vidékének né-
hány ásványáról, 1900. A kristályok 
osztályai). Czikkei nagyrészt megjelentek 

németül is a Zeitschrift für Krystallo-
graphieban. — Munkái: 1, A Pseudo-
brookit kristálytani elemei. Bpest, 1878. 
Egy tábl. (Különny. a Földtani Közlöny-
ből.) — 2. A Kr aszna-Horka-Váraljai 
Wolynok. U. ott, 1879. Kőnyom, táblával. 
(Különny. a Természetrajzi Füzetekből.) 
— 3. Axinit Yeszveresről. (Poloma) és 
Medelsről. U. ott, 1879. Egy tábl. (Külön-
nyomat a Természetrajzi Füzetekből.) — 
4. A muzsaji Wolnyn. U. ott, 1879. Két 
kőny. tábl. (Különny. a Term. Füz.) — 
5. A perticarai Cölestin és Cölestin szög-
értékei. U. ott, 1880. (Különnyomat a 
Term. Füz.) — 6. A Pseudobrookitról. U. 
ott, 1880. (Különy. a Term. Füzetekből.) 
— 7. A kristályokról. U. ott,1884.11. ábr. 
(Népszerű természettudom, előadások 43.) 
— 8. A Cerussit és Baryt Telekesről 
Borsodmegyében. U. ott, 1882. (Érteke-
zések a term.-tud. kör XII. 1.) — 9. 
William Hallowes Miller Emlékezete. U. 
ott, 1881. (Különny. a Földtani Értesítő-
ből.) — 10. Drágakövek. U. ott, 1890. 
Ket kötet. 53 eredeti rajzzal. (Természet-
tudományi Könyvkiadó-Vállalat VI. 1. 2.) 
— 11. Vezeték a Természetrajzi Füzetek 
első tíz évi folyamának foglalatjához 
1877—1886. U. ott, 1887. — 12. Adatok 
a Pyroxen-csoport egyes ásványainak 
pontosabb ismeretéhez. Székfoglaló érte-
kezés. U. ott, 1891. Hat tábla kristály-
rajzzal. (Értekezések a term.-tud. kör. 
XXI. 4.) — 13. A Széchenyi Béla gróf 
gyűjtötte ásványok leírása. U. ott, 1897. 
(Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának 
tudományos eredményei III. köt. VI. sza-
kasz.) — 14. Dana D. Jakab emlékezete. 
Előadta a M. tud. Akadémia 1898. febr. 
21-iki összes ülésén. U. ott, 1898. (Külön-
nyomat az Akadémiai Értesítőből.) — 
15. A gömbnek gyakorlati használata a 
kristályszámolásban. U. ott, 1899. Öt 
ábrával. (Különny. a Földtani Közlöny-
ből.) — Szerkesztette a Földtani Köz-
lönyt 1877-től 1881-ig Inkey Béla titkár-
társával együtt; a Földtani Értesítőt 
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1880-ban Inkey Bélával együtt; a Ter-
mészetrajzi Füzeteket 1885—94-ig (ki-
adja a m. n. Múzeum). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. 961., XVIII. 551., II. Pótkötet 
1904. 572. 1. — Ország-Világ 1900. 26. SZ. 
arczk. — Hl. Nemzeti Muzeum. Bpest, 1896. 78. 
1. — Akadémiai Értesítő 1904. 339., 422. 1. — 
Vasárnapi Újság 1904. 23. Sz. a r c z k . — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. 

Schmidt Szörény Pál, szent Benedek-
rendi áldozópap, kir. tanácsos, szül. 1804. 
decz. 15. Beszterczebányán; középisko-
láinak végeztével 1821. okt. 21. a szent 
Benedek-rendbe lépett; a theologiát 
Pannonhalmán hallgatta s 1829. okt. 21. 
misés pappá szenteltetett fel. Tanár volt 
1830-39 . Kőszegen, 1839—46-ig pedig 
Esztergomban ; 1846—47. főapáti titkár, 
1847—-50. ugyanaz és Pannonhalmán 
bölcselettanár, 1850—1855. Sopronban 
gymn. igazgató és házfőnök, 1855—59. 
Nagyváradon, 1859—62. Kassán gymna-
siumi igazgató, 1862—65. a magy. kir. 
helytartó-tanács tanügyi előadája Budán ; 
a Ferencz József-rend lovagja is volt. 
Meghalt 1865. szept. 1. Budán. — Mun-
kái : 1. Énekek és imádságok a tanuló 
ifjúság számára. Kőszeg, 1838. — 2. 
Orömszózat, melylyel mélt. egyházpakai 
Andrássy József urat, kir. tanácsost, szép-
művészet, bölcselet és jogok tudorát, t. 
ns. Esztergom vmegye főispáni helytar-
tóját, midőn nyilvános kísérletét magas 
jelenlétével díszesítni kegyeskednék, üd-
vözlé s megtisztelé július 7-én 1845. az 
Esztergom . kir. középtanoda költészeti 
osztálya. Esztergom, 1845. — 3. Szent 
énekek soproni szent Benedekrendi egy-
ház ájtatos közönségének lelki épülésére. 
Sopron, 1853. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindo-
b o n a e , 1881. 417. 1. — Kőszeg és Vidéke 1881. 
25. s z . — Zelliger Alajos, E s z t e r g o m - v á r m e -
gyei írók. Budapest, 1888. 196. 1. és gyász-
jelentés. 

Schmidt Viktor, takarékpénztári könyv-
vezető és ipariskolai tanító Beszterczén 

(Erdély). — Munkája : Das nöthigste aus 
dem Gebiete der Wechselkunde. Bistritz, 
1886. (2. kiadás). 

Mihok-féle Magyar Compass. Budapest, 
1904. 216. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Schmidt Vilmos, m. kir. állami fő-
gymnasiumi tanár, született 1830 körül 
Galicziában, hol atyja cs. kir. százados 
volt ; tanulmányainak végeztével a tanári 
pályára lépett és 1854. jún. a nagy-
szebeni cs. kir. kath. állami főgymna-
siumhoz neveztetett ki tanárnak ; honnét 
14 évi működés után, hasonló minőség-
ben a czernowitzi (Bukovina) államgym-
nasiumhoz helyeztetett át. — Czikkei a 
nagyszebeni áll. főgymnasium Programm-
jában (1857. és 1860. Daken und Geten 
in ihren Verhältnissen zu Bom in der 
Zeit von C. Jul. Cäsar bis auf Kaiser 
Domitian, 1867. és 68. Der Streit der 
Häuser Habsburg, Luxemburg und Wittels-
bach) ; az Archiv des Vereins für siebenb. 
Landeskundeban (N. F. IV. 1859—60. 
Die Geten und Daken, az 1857-ben meg-
jelent czikknek átdolgozott és bővített 
kiadása, VI. 1863. Zur Geschichte der 
Jesuiten in Hermannstadt, VII. 1866. Zur 
Geschichte der Wirksamkeit des Gr. Andr. 
Hadik nach gleichzeitigen Urkunden und 
handschriftlichen Notizen, Die Jesuiten 
in Karlsburg von Jahre 1713. bis zur 
endlichen Aufhebung des Ordens der-
selben im Jahre 1772, Vier Jahre aus 
dem Leben eines autonomen Stadt-
Magistrates zu Anfang des 18. Jahr-
hunderts, Zwei Jahre aus dem Leben 
Hermannstadt's vor zwei Jahrhunderten, 
XV. Historische Splitter: Hermannstadts 
kirchliches Leben zur Zeit Mathias Cor-
vinus, Peter Graf von Bothberg, Peter 
Graf von St.-Georgen und Pösing); a 
Transsilvaniában (1861. Kolontais histo-
rische Forschungen in ihrem Bezüge auf 
die Vorgeschichte von Siebenbürgen, Die 
Besitzergreifung von Siebenbürgen durch 
die Magyaren, és könyvism., 1862. Das 
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Erscheinen der Slaven unter den Geten 
und Daken nach der lechtischen Chro-
nik, Die Stammburg der Hunyade und 
das Bergschloss Déva in Siebenbürgen, 
Ueber eine handschriftliche Sammlung 
von neun Kloster-Dramen aus dem XVII. 
Jahrh. einem ehemaligen Besitzthume 
des Jesuitenklosters zu Hermannstadt, 
Geschichte des Ordenshauses der ebrw. 
Frauen Ursulinerinnen in Hermannstadt, 
1863. Beitrag zur Geschichte der Sieben-
bürgischen Militärgränze, Merkwürdige 
Siebenbürger in Wien im XV. u. XVI. 
Jahrh . : Hans Siebenbürg und Thomas 
Sybenburg, Siekenbürger als Stadtrich-
ter und Bürgermeister in Wien, 1865. 
Das Schloss Fogaras, Der rothe Thurm); 
az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvében 
(III. 1866. II. Rákóczy György Lengyel-
országban 1657., egykorú lengyel forrá-
sok után, IV. 1867. Das slavische Element 
in der rumunischen oder walachischen 
Sprache, magyarul is); az Erdélyi Mú-
zeumban (1874. Kolozsvári Jordanus 
Tamás orvos, III. 1876.); a Századokban 
(1887. Báthory Gábor és Bethlen Gábor 
viszonya a lengyel koronához, 1889. Az 
olmützi városi levéltár magyar vonat-
kozású okiratai). — Munkái: 1. Die 
Stammburg der Hunyade in Siebenbür-
gen. Nach theilweise noch ungedruckten 
Quellen. Hermannstadt, 1865. Két aczélm. 
— 2. Das Jahr und seine Tage in Mei-
nung und Brauch der Romanen Sieben-
bürgens. Ein Beitrag zur Kenntniss des 
Volksmythus, U. ott, 1866. — 3. Die 
Stiftung des katholischen Theresianischen 
Waisenhauses in Hermannstadt, 1869. 

Trausch - Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n . 
I I I . 209., I V . 384. l a p . — Wurzbach, B i o g r . 
L e x i k o n X X X . 313. 1. 

Schmidthauer Antal, gyógyszerész, 
az igmándi keserűvízforrás tulajdonosa, 
gyógyszertár-tulajdonos Komáromban, hol 
1888. január 3. meghalt 73. évében. — 
Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1863. 
44. sz. Pezsgő-porok, a nagy-igmándi 

forrássóból, 1864.8. sz. Felhívás a manna-
gyűjtés érdekében) ; a Gazdasági Lapok-
ban (1866. 30. sz. Új nemzetgazdasági 
iparág: a manna). 

A m . n . m ú z e u m i h i r l a p - k ö n y v t á r p é l d á -
n y a i b ó l é s g y á s z j e l e n t é s . 

Schmidtmann Ármin, kereskedő Pes-
ten. — Munkái: 1. Tervezete egy a gyapjú 
gyári mosatása czéljából Pesten alaku-
landó részvénytársulatnak.. Pest, 1866. 
(Különnyomat a Gazdasági Lapokból). — 
2. Magyar kereskedelem reformja köz-
raktárak lélesítése által U. ott, 1870. 
(Ugyanez németül. U. ott, 1870. Schön-
berger Lajos, Pester Börsenbericht 58. 
sz. melléklete). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Schmidthauer Domascen János. L. 
Sashegyi. 

Schmidtkó Ferencz, honvédszázados, 
szül. 1858. szept. 19. Nagybányán (Szat-
márm.) ; a felsőbányai bányászati szak-
iskola elvégzése után 1880. márcz. 31. 
besoroztatott a szatmár-németi 43. hon-
véd-zászlóaljhoz ; 1881—82-ben végezte 
a Ludovika-Akadémia tisztképző-tanfolya-
mát, honnét 1882. szept. 1. mint had-
apród a 43. honvéd-zászlóaljhoz nevez-
tetett ki; 1883. jún. 1. hadapród tiszt-
helyettes lett és egyidejűleg áthelyeztetett 
a munkácsi 35. honvéd-zászlóaljhoz; júl. 
a kassai III. honvéd ker. segédtiszti irodá-
jába vezényeltetett és ott hat. hónapig 
alkalmazták s e közben áthelyeztetett a 
kassai 39. zászlóaljhoz. 1885. máj. 1. had-
nagygyá neveztetett k.i s négy és fél évig 
a ker. segédtiszti irodában működött; 
1887. szept. 19. a kassai 39. zlj. segéd-
tisztjévé neveztetett ki. 1889. júl. a m. 
kir. honvéd-főparancsnoksághoz vezényel-
tetett Budapestre. 1889. szept. 1. főhad-
nagygyá és a Ludovika Akadémia segéd-
tisztjévé neveztetett ki, mely állását 1894. 
szept. végéig töltötte be, mikor a Ludo-
vika Akadémia tanára lett. 1896. máj. 1. 
századossá lépett elő. 1897. szept. a 
lugosi 8. honvéd-gyalogezredhez helyez-
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tetett át. — A Ludovika Akadémia Köz-
lönyében mint levelező tag működött 
közre. Czikke (1890. A tisztképzés a m. 
kir. honvédségnél sat.). 

Ludovika Akadémia K ö z l ö n y e 1899. 689. 1. 

Schmied Keresztély, ág. ev. lelkész, 
nagy-szebeni származású; 1718. máj. 6. 
a nagy-szebeni városi tanács az ottani 
gymnasium aligazgatójává nevezte ki, 
azon föltétellel, hogy legalább tíz évig 
viselje hivatalát, miután a változás csak 
árthat az intézetnek; 1719-ben az iskola 
rectora lett és megmaradt a gymnasium 
igazgatójának 1728-ig ; ekkor Szász-
Keresztúrra (Nagy-Küküllőm.) választot-
ták meg lelkésznek. — Munkája: Agnethler 
Dániel et Schmied Christianus, Theses 
theologicae de Christo servatore nostro, 
quas sub praesidio viri pereximii, claris-
simi ac doctissimi M. Petri Hermanni, 
R. in gymnasio Cibiniensi publice defen-
dent Daniel Agnethler rex adolescentium, 
Christianus Schmied bibliothecarius Anno 
1709. die 15. Julii. Cibinii, MDCCIX. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 
382. 1. 

Schmiedt Ferencz, róm. kath. lelkész 
és hittanár, szül. 1867. okt. 23. Gödön 
(Pestm.) ; középiskoláit Budapesten és 
Nagyszombatban, a theologiát a bécsi 
Pazmaneumban végezte. Pappá szentel-
ték 1892. okt. 14. ; egy évig székesfővá-
rosi hitoktató, 1893. nov. 1. budapest-
erzsébetvárosi káplán, 1895. szept. óta 
egyúttal főreáliskolai hittanár. — Mun-
kái : 1. A kalvária tragédiája. Budapest, 
1895. (Francziából.) — 2. A hütelen. U. 
ott, 1895. — 3. Jézus élete. Brünn, 1896. 
Három kötet. — 4. Igaz mesék. Élet-
képek. Bpest, 1899. (Ism. Kath. Szemle 
1899.) — 5. Az első szent áldás napja. 
U. ott, 1899. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 960. 1. I I . P ó t -
kötet 1904. 573. 1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Schmith Amand Vilmos, orvosdoktor, 
Késmárk város tiszti orvosa. — Munkái: 

I. Philosophische Fragmente über die 
praktische Musik. Wien, 1787. — 2. 
Schema eines methodischen Kranken-
Examens. U. ott, 1787. — 3. Aetiologie 
oder Lehre von den Ursachen der Krank-
heiten des menschlichen Körpers. U. ott, 
1788. — 4. Praktisches Kranken-Examen 
für angehende Aerzte und Wundärzte. 
U. o., 1797. 

Zeitschrift v o n u n d für U n g e r n III . 1803. 
386. 1. 

Schmith György. — Munkája: DoMVs 
spIrltVaLIs Con Vent Vs PaVLInl. Cujus 
primi lapidis impositio dicata est hono-
ribus, peractaque in Nosztre, 2. Sep-
tembris, felicissimis auspiciis Dni comitis 
Stephani Koháry de Csábrág & Szitnya 
etc. Budae, (1730). Költemény. 

Petrik B ib l iogr . 

Schmith János, a mérnöki tudomány 
II. éves ismétlő hallgatója. — Munkája: 
Illustr. ac Rev. Dno Leopoldo e liberis 
baronibus Schaffrath novo anno 1794. 
munusculo hoc humillime gratulatur. 
Pestini. (Költemény.) 

Petrik B ib l iogr . 

Schmitt Jenő Henrik, bölcseleti dok-
tor, szül. 1851. november 5. Znaimban 
(Morvaország), hol atyja Schmitt Károly 
Nándor cs. és kir. kapitány és a katonai 
mérnöki akadémia tanára volt; ennek 
csakhamar bekövetkezett halála után 
édesanyjával (Bulla Karolina zombori 
származású) visszaköltözött Zomborba. 
Sch. öt éves korától fogva Magyar-
országban nevelkedett, előbb Nagyszom-
batban, 1858-tól Zomborban, hol a reál-
iskola alsó osztályait, a felsőbbeket pedig 
Budán végezte. 1868 végén a temesvári 
hadosztály-iskolát látogatta, azonban be-
tegsége miatt a katonai pályát elhagyta. 
1869-ben Bács-Bodrogmegyénél gyakor-
nok és irnok, majd a zombori kir. tör-
vényszéknél volt irnok. E közben bölcse-
leti tanulmányokkal foglalkozott. 1870-ben 
a szabadkai főgymnasiumban tett érett-
ségi vizsgálatot. 1887., midőn a berlini 
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philosophiai társaság pályázatán m unkáját 
megjutalmazták és azt a társulat kiad-
ványai közé fölvették : Trefort ösztöndíjat 
eszközölt ki számára, melylyel egyetemi 
tanulmányokat folytathatott Budapesten 
és Berlinben. 1888-ban Budapesten böl-
cseletdoktorrá avatták; ugyanazon év 
őszén külföldi tanulmányútra ment. 1890-
től Budapesten az igazságügyminiszte-
riumnál működött irodatiszti és könyvtár-
őri minőségben. Ezen állásáról azonban 
1896. szeptemb. 9. a «Magyarországában 
közzétett, az akkori igazságügyminiszter-
hez intézett nyilt levelében lemondott, 
miután a miniszter irodalmi munkás-
ságának ideális-anarchistikus irányát ki-
fogásolta. Ekkor minden erejét anar-
chismusa terjesztésére szentelte ; «Állam 
nélkül», «Ohne Staat» és «Erőszaknél-
küliség» cz. lapokat adott ki, melyeknek 
Tolstoy Leó gróf is munkatársa volt. 
1897-ben több czikke miatt sajtópört ka-
pott, azonban az esküdtszék mindannyi-
szor fölmentette. Lapjait 1900-ban meg-
szüntette és erejét újra szaktudományának 
szentelte és Budapesten, Berlinben, Nürn-
bergben, Hamburgban és Majna-Frank-
furtban iskolákat alapított, melyek «Bund 
der Gnostiker» czímmel nemzetközi szö-
vetséggé alakultak. 1904-ben a berlini 
Giordano-Bruno Bund választmányi tagul 
választotta és a szövetség 1905-ben elő-
adások tartására hívta meg. Jelenleg 
Budapesten él családjával. — Czikkei a 
Bácskában (Zombor 1879. 9—13. sz. A 
XVIII. század vezéreszméi); a M. Philo-
sophiai Szemlében (1882. I. A szellemi 
működés, mint az érzéki functiók ösz-
jelensége, If. könyvism.); a Pester Lloyd-
ban (1888—94. 200. sz. Entwicklungs-
phasen von Leo Tolstoi, 1895—96.); 
munkatársa volt az «Élet»-nek; a 
Sociaiistban (1880—96); a Fťeiheitban 
(London 1883. Die Ursachen der Kristall-
formen) ; írt a Zombor és Vidékébe 
(1882—83. Culturbölcsészeti vázlatok), 
a Neue Zeit, Wiener Rundschau, Der 

Volkserzieher, Neue Bahnen, Der Frei-
denker (Amerika), Berliner Tageblatt, Die 
Zeit cz. folyóiratokba stb. — Munkái: 
1. Moderne und antike Schiksalstragödie. 
Berlin, 1874. — 2. Das Geheimniss der 
Hegelischen Dialektik. Frankfurt a. M., 
1888. (A berlini philosophiai társaság 
által dicsérettel kitüntetett és kiadásra 
elfogadott pályamunka.) — 3. Dr. Fichte. 
Budapest, 1888. (Mutatvány az előbbeni 
munkából.) — 4. Tigellinus. Tragödie in 
fünf Aufzügen. Berlin, 1900. — 5. Krisz-
tus istensége a modern ember szellemé-
ben. Felhívás hívőkhöz és hitetlenekhez. 
Budapest, 1892. (Németül: Leipzig, 
1892.) — 6. Rerodes oder gegen wen 
ist die Umsturzvorlage gerichtet ? Leip-
zig, 1894. — 7. Das Geheimniss 
Christi. Ein Mysterium, ü. ott, 1895. — 
8. Warum ist eine religiöse Bewegung 
Notwendigkeit. U. ott, 1895. — 9. An 
die Socialdemokraten. U. ott, 1895. — 
10. Mammon und Belial. U. ott, 1895. 
—11. A szellemvallás katekizmusa. Bpest, 
1895. (2. kiadás. U. ott, 1897. Németül: 
Leipzig, 1895.). — 12. Felekezetnélküli 
testvérközösségek. Bpest, 1899. — 13. 
Friedrich Nitzsche an den Grenze zweier 
Weltalter. Leipzig, 1900. — 14. Graf 
Leo Tolstoy und seine Bedeutung für 
unsere Kultur. U. ott, 1901. — 15. Die 
Kulturbedingungen der christlichen Dog-
men und unsere Zeit. U. ott, 1901. — 
16. Die Gnosis. Leipzig, Jena, 1903— 
1907. Két kötet. (Ism. Fővárosi Lapok 
1902. 33. sz.). — 17. Der Idealstaat. 
Berlin, 1904. — 18. Anarkizmus. (A 
Társadalomtudományi Társaságban tartott 
előadások. írták gróf Batthyány Ervin, 
Migray József és Schmitt Jenő.) Bpest, 

1904. — 19 .Religion und Kultur. Berlin, 
1905. — 20. Die höheren Bewustseins-
formen als Lebensformen. Eine positiv-
wissenschaftliche Darstellung der höheren 
Dimensionen. Leipzig, 1907. (Sajtó alatt.) 
— 22. Die Kritik der Philosophie vom 
Standpunkte der Erkentniss. U. ott, 1907. 
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(Sajtó alatt.) — Több munkáját lefordí-
tották orosz, svéd, angol, rumén és 
szerb nyelvre. — Szerkesztette az emlí-
tetteken kívül: Die Religon des Geistes 
három évfolyamát Lipcsében. 

M. Philosophiai Szemle 1887. — Pesti Naplo 
1887. 199. SZ. — Pesti Hirlap 1887. 226. SZ. — 
Budapester Tageblatt 1887. aug . 18. — Magyar-
ország 1896. s z e p t . 9. — Alkotmány 1896 226. 
SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 964. 1. I I . 
P ó t k ö t e t 1904. 573. 1. — Budapesti Hirlap 1897. 
245. SZ. — Dr. Schmitt Jenő sajtópöre. A z á l l a m 
a z i g a z g 8 á g í t é l ő s z é k e e l ő t t . K i a d j a a b u d a -
p e s t i a n a r k i s t a c s o p o r t . B p e s t , 1897. — Der 
Tag. B e r l i n , 1 9 0 1 . — M ü n c h e n e r Alig. Zeitung 1901. 
Protestantische Monatshefte 1901. — G r e n z b o t e n 
1901. — Das Freie Wort 1901. — Neue meta-
phisische Rundschau 1901. — Neue Gemeinschaft. 
9. , 7. H e f t . — Samson-Himmelstjerna, A n t i -
T o l s t o i . B e r l i n , 1902. ( T o s t o i é s S c h m i t t e i l e n 
i r o t t k ö n y v ) . — Szabadság. N a g y v á r a d . 1903 
n o v . 23. — Uusiadik Század 1903. ( N a g y S á n d o r ) . 
— M. Könyvészet 1 9 0 4 . — Ostdeutsche Rundschau 
1905. — Wartburg 1905. — Petrik, M. K ö n y v é -
s z e t 1 8 8 6 - 1900. — Ö n é l e t r a j z i a d a t o k é s 
M i g r a y J ó z s e f s z í v e s k ö z l é s e . 

Schmittely Josse/"(Szentirmay József), 
hirlapiró, előbb a Budapest cz. napilap-
nál dolgozott; 1881-ben a Pesti Hírlap-
hoz szegődött és annak segédszerkesztője 
lett; azóta ott működik. — Czikke a 
Székesfejérvárban (1877. 1. sz. A Petőfi-
Társaság első napja. Hol ebédezett Petőfi 
1845—46). — Szerkeszti a Pesti Hirlap 
Naptárát 1891 óta. 

A nBudapest" t ö r t é n e t e . B p e s t 1896. 7., 8 .1 . 
Pesti Hirlap. T ö r t é n e t i v á z l a t . B p e s t , 1896. 
5. 1. é s a m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á -
n y a i r ó l . 

Schmitth Miklós, bölcseleti és theo-
logiai doktor, Jézustársasági áldozópap, 
egyetemi cancellár, szül. 1707. decz. 6. 
Nagy-Martonban ; 1728. okt. 14. lépett a 
rendbe; Bécsben a dialectikát, Nagy-
szombatban a bölcseletet és theologiát 
13 évig tanította, hol 1759. és 1761-ben 
cancellár, 1765. pedig rector volt. A győri 
rendháznak is főnöke volt. Meghalt 1767. 
aug. 23. Nagyszombatban. — Munkái: 
1. Triumphi laureaţi D. Joannis Francisci 

Regis soc. Jesu magni galliarum apostoli. 
Honori . . . neobaccaleureorum dum i n . . . 
universitate Cassoviensi prima aa. 11. & 
philosophiae laurea insignerentur promo-
tore R. P. Paulo Hicsoldt. A poetis 
Cassoviensibus dicati anno 1738. Casso-
viae. — 2. Palatium regni Hungáriáé 
rebus pace, belloque gestis palatinorum, 
locumtenentium, pro-palatinorum sub 
regibus Hungáriáé austriacis illustratum 
Cassoviae, 1739. (2. kiadás: Palatini regni 
Hungáriáé bello paceque clarissimi, e 
diversis scriptoribus patriis, exteris, diplo-
matibus, aliisque instrumentis literariis 
eruti, ac perbrevi narratione a primis 
temporibus Sancti Stephani hungarorum 
regis, ad nostram usque aetatem cum 
accurata chronologia deducti. Tirnaviae, 
1752. cz. Muszka Miklóssal együtt. 3. 
kiadás. U. ott, 1760.) — 3. Panegyricus 
D. Francisco Xav. dictus. Tyrnaviae 1740. 
— 4. Jmperatores Ottomanici a capta 
Constantinapoli, cum epitome principum 
turcarum. 9 partes. U. ott, 1747—52. (2. 
kiadás. Két kötetben. U. ott, 1760—61.). 
— 5. Metallurgicon sive de cultura fodi-
narum auri & argenti. U. ott, 1748. — 
6. Archiepiscopi Strigonienses compendio 
dati. U. ott, 1752. (2. kiadás. U. ott, 
1758. Két kötet, 4 táblázattal). — 7. Insti-
tutiones theologicae dogmatico-cholastico-
morales, quas in universitate Tyrnaviensi 
auditoribus suis explanavit. Tractatus de 
virtutibus theologicis fide, spe, et chari-
tate. U. ott, 1755. (2. kiadás. U. ott, 1759.) 
— 8. Decades IV. virorum illustrium, 
Paraquariae soc. Jesu ex litterariis instru-
mentis ejusdem provinciáé (a P. Nicolao 
del Decho primum, dein Ladislao Orsiz 
S. J. collectis) in ordinem redactae a 
sacerdote S. J. decennio auctae. Partes 
II. U. ott, 1755. (Névtelenül.) — 9. Panegy-
ricus D. Ignatio in anniversariae festivi-
tate Universitatis Tyrnaviensis. U. ott, 
1756. — 10. Institutiones theologicae 
dogmatico-scholastico-morales, quas in 
universitate Tyrnaviensi auditoribus suis 
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explanavit. Tractatus de divina gratia, 
ü. ott, 1756. (2. kiadás. U. ott, 1762.) 
— 11. Institutiones . . . theologicae. 
Tractatus de augustissimo verbi divini 
mysterio. U. ott, 1757. (2. kiadás. U. ott, 
1761.) — 12. Institutiones . . . Trac-
tatus de jure et justitia. Editio altera. 
Ugyanott, 1760. — IB. Episcopi Agrienses 
tide diplomatum concinnati. Pars I. 
Jaurini, 1763. (2. kiadás Nagyszombat, 
1768. Három kötet.) — 14. Ladislai 
Tur o zii S, J. Hung aria cum suis Regi-
bus aucta a Nie. Schmitth, et a Stephano 
Katona S. J. ad nostra tempóra conti-
nuata. Tyrnaviae, 1768. — 15. Schola 
Castitatis docens actiones et affectus ad 
Angelicae Puritatis normam componere. 
Tyrnaviae, 1769. — Kéziratai az egye-
temi könyvtárban (Fragmenta historica). 

Korányi, M e m o r i a I I I . 225. l a p . — Fejér, 
História Academiae. 77. 1. — Katona, Histó-
ria Critica XXXVIII. 897. lap. — Stoeger, 
Scriptores 317. 1. — Pauler Tivadar, Egye-
temünk rectorai és cancellárai. Pest, 1856. 
16. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — De Backer -
Sommervogel, Bibliothéque - Bibliogr. VII. 
812. ll. 

Schmitz János György, ág. ev. lel-
kész, szül. 1765. Késmárkon; miután 
középiskoláit hazájában bevégezte, szülei 
1786. a greifswaldi egyetemre küldték, 
hol a bölcseleti és theologiai tudomá-
nyokban képezte magát. 1788-ban vissza-
térve, szülővárosában subrector lett, 
1789. pedig ág. ev. lelkész Nagy-Lomni-
ezon és 1801. senior. Berzeviczy Gergely 
birtokossal barátságot kötött és hazája 
nevezetes férfiaival levelezésben állott. 
1806-ban Bielitzbe (Szilézia) hívták meg 
lelkésznek, hol jeles szónoki hírben állott. 
1810-ben Szilézia és Morvaország super-
intendensének nevezték ki. Meghalt 1826. 
okt. 26. Bielitzben. — Több német köl-
teménye jelent meg az egykorú folyó-
iratokban és Bumy Musenalmanachjában 
(1803); a beszterczebányai énekeskönyv-
hez is járult adalékokkal. — Munkái: 
1. Gedächtnissrede bey der Leichenfeyer-

lichkeit des weiland Herrn Emerich Hor-
váth Stansitsch v. Gradecz, gehalten den 
8. März 1801. in Nehre. Leutschau, 1801. 
(Osterlamm János beszédével és Lehotzky 
imájával együtt.) — 2. Rede bey der, 
dem Andenken des weiland Balthasar 
von Horváth gewidmeten Leichenfeyer-
lichkeit, gehalten zu Nehre. Eperjes, 1802. 
— 3. Über das Verhältniss der evang. 
Lehrer zu ihren Gemeinen. Leutschau, 
1804. (Ism. Annalen der Literatur 1805.) 
— Még egy egyházi beszéde van a Glatz, 
Jakob, Sammlung einiger Jubelpredig-
ten . . . Wien, 1818. cz. munkájában 
(Jubelpredigt in Bielitz gehalten.) 

Zeitschrift von und für Ungern III. 1803. 
385. , 386., V I . 1804. 253. l a p . — Annalen d e r 
Literatur und Kunst. Wien, 1811. III. 374. 
lap. — Melier, Jacob, Biographien berühm-
ter Zipser. Kaschau und Leipzig, 1833. 308. 
lap. — Wurzbach, Biogr. Lexikon XXX. 333. 
lap. — Petrik Bibliogr. 

Schmitz Menyhért, hittanhallgató a 
strassburgi egyetemen, szepesváraljai szár-
mazású. — Üdvözlő verset í r t : Frisowitz 
Boldizsár, Disputatio de Nobilitate . . . 
Argentorati, 1627. cz. munkába. 

Szabó-He lie bran t, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 4i9. 1. 

Schmude Tódor, Jézus-társasági ál-
dozópap Pozsonyban. — Munkája: Die 
Grösse der christlichen Barmherzigkeit. 
Predigt. Pressburg, 1862. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schnábel József, kir. ügyészségi iroda-
tiszt Fehértemplomban. — Munkája: A 
magyar kir. igazságügy Ministerium és a 
budapesti kir. főügyészség által a bün-
tető igazságszolgáltatást és a kir. ügyész-
ségi szolgálatot szabályozó 1872—1886. 
években kibocsátott és hatályban maradt 
körrendeletek időszerinti és betűsoros 
tárgymutatója. Fehértemplom, 1887. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schnabel Zsigmond, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Adándon (Somogym.), szül. 
1816-ban és Pesten 1835-ben nyert sebész-
doktori oklevelet. — Czikkei a Zeitschrift 

16. ív sajtó alá adatott 1907. június 3. 
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für Natur- und Heilkundeban (1856. 49. 
szám. Fälle aus der Landpraxis, 1857. 
9. sz. Eröffnung des verwachsenen Mutter-
mundes, 14. sz. Notizen über die im 
Jahre 1856 in der obern Sio-Gegend 
beobachteten epidemischen Krankheiten). 

Oláh Gyula, E g é s z s é g ü g y i s zemé lyze t Ma-
gyarországban. Bpest , 1876. 267. 1. 

Schnabl (Szelej Róbert, bölcseleti dok-
tor, tankerületi főigazgató, szül. 1850-ben 
Langenauban (Csehország); 1886-ban 
nyert tanári oklevelet a bölcseletből, né-
metből és latinból; előbb Lúgoson volt 
tanár, majd Budapesten az V. kerületi 
kir. kath. főgymnasiumban, 1899-től a 
budapesti VI. ker. m. kir. áll. főgymna-
sium igazgatója; legújabban pedig tan-
kerületi főigazgató lett és családi nevét 
Szelere változtatta. — Czikkei az aradi 
Alföldben (1878. Petőfi-csárda, 1880. A 
tornaegylet távgyaloglása); a Közoktatási 
Szemlében (1889. A német nyelv tanítá-
sának reformjához); a Hivatalos Köz-
lönyben (1902. könyvism.). — Munkái: 
1. Gretseh József, Rendszeres német 
nyelvtana középiskolák számára. Nagy-
becskerek, 1886. '(3. kiadás. Bpest, 1898.) 
— 2. Einleitung nebst fortlaufender Er-
läuterung zu Goethes Hermann und 
Dorothea. Budapest, 1887. (Görög, latin, 
német clässikusok gyűjteménye. 2. kiad. 
U. ott, 1889.) — 3. Goethe, Iphigenie 
auf Tauris. Erläutert. U. ott, 1887. (Ism. 
Tanáregylet Közlönye.)—Álnevei: Monor-
falvi és Skorpio (az Alföldbén) . 

Vajda Emil N é v k ö n y v e . Győr, 1900. 57., 
258. 1. 

Schnatzinger János, ág. ev. lelkész, 
Sch. János bányász, hivatalnok, foglal-
kozására nézve üveges, és Träger Katalin 
fia, szül. 1640. november 11. Urvölgyén 
(Zólyomm.); tanult szülővárosában és 
Eperjesen, hova 13 éves korában ment; 
itt nagy szorgalommal végezte a három 
felsőbb osztályt. 1665. ápr. 10. iratkozott 
be a wittenbergi egyetemre; miután 
hazájába visszatért, 1667-ben Eperjesre 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Irúk XXI. 

ment a grammatikai osztály tanárának, 
hol a latin és görög classikusokat ma-
gyarázta és a vallástant tanította; innét 
1671. Szepes-Olasziba lelkésznek válasz-
tották és ápr. 28. felszentelték. A vallás-
üldözések alatt az országból kivándo-
rolt ; nejétől és gyermekeitől bujdosása 
közben a halál megfosztotta; ő maga 
később Lengyelországba vonult s ott 
Frauenstadtban rektorságot nyert, hol 
egyszersmind életét is bevégezte. — Mun-
kái: 1. Dissertatio Collegii Disputatorii 
In Formulam Concordiae, De Usu Legis 
respectu Renatorum, Quam Praeside . . . 
Johanne Deutschmann . . . publicae 
ventilationi exhibet . . . Respondens. 
Ad diem 17. Mártii 1666. Wittebergae. 
— 2. Disputatio Pneumatologica de qui-
busdam Attributis Spiritus. Quam . . . 
Praeside . . . Michaele Walthero . . . 
exponit Respondens . . . Ad diem 21. 
Mártii M. DC. LXVI. U. ott. — 3. Aller 
Heiligen Heilsames Blut-Bad. In dem 
Rosin-farben Blute Jesu, Welches In einer 
Danck-Rede Bey Volckreichem und sehr 
traurigem Leichen-Begengnüsz Eines Eini-
gen und Lieb-wehrten Söhnleins Sigis-
mund^ Desz Ehren Vesten, Wohl-geach-
ten und Kunst-Erfahrnen Herrn David 
Reuschels, Bürgers und Buchbinders, 
Vnd der Ehrbaren, Viel Ehr- und Tugend-
reichen Fr. Anna Maria,, gebornen Sie-
benthin, Am Tage Aller-Heiligen Anno 
1677 gewiesen und erkläret hat... Lissa, 
1678. — Üdvözlő verse van a Steller, 
Thomas, Theologia Naturalis . . . Witten-
berg, 1667. cz. munkában. 

Klein, Nachrichten II. 347., 349. lap. — 
Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 166.1. 
— Rácz Károly, A - p o z s o n y i v é r t ö r v é n y s z é k 
áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 156. 1. 
— Szabó-He lie brant, R é g i M. K ö n y v t á r III. 
1. rész 739. 1., 2. r. 141. 1. 

Schnaus Jakab, wittenbergai tanuló, 
hova 1706. november 21. iratkozott be, 
beszterczebányai származású. — Üdvözlő 
verseket írt a Bona Verba... Wittebergae, 
1706., Immortale Mortalitatis Monimen-

17 
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tum . . . U. ott, 1707. (Neve Schnaffnak 
írva) és Regis, Martinus, Pauli Emberi... 
U. ott, 1707. cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 202. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 2. rész 665., 680., 681. 1. 

Schne László, költészet osztálybeli ta-
nuló a pesti kegyesrendiek gymnasiumá-
ban. — Munkája: Ode honoribus Adm. 
Rev. patris Constantini Eschner, dum 
diem 27-am Julii nomini suo sacram 
faustis auspiciis recoleret in grati animi 
testimonium oblata a poeseos alumni. 
Pestini, év n. 

Petrik Bibliogr. 

Schnébli Károly, m. kir. pénzügyigaz-
gatósági fogalmazó, szül. 1866. febr. 27. 
Nagy-Károlyban; középiskoláit szülő-
városában és Szatmárt végezte; később 
a hivatalnoki pályára lépett és jelen-
leg szülővárosában pénzügyigazgatósági 
fogalmazó, — Czikkei leginkább a helyi 
lapokban jelentek meg; főmunkatársa 
volt a Nagy-Károlyi Független Hírlapnak, 
a Nagy-Károly és Vidékének pedig bei-
munkatársa; írt vezérczikkeket, tárczá-
kat és könyvismertetéseket; a budapesti 
szaklapokba is írt czikkeket; a Vidéki 
költők Albumában (Kassa, 1896) van egy 
költeménye ; utóbbi időben azonban ver-
set ritkán ír. — Munkája : Nagy-Károly 
és Vidéke története. N.-Károly, 1896. 

Kovács Zsigmond szives közlése Kassáról. 

Schnedár János, nyug. műegyetemi 
tanár, szül. 1826. okt. 5. Brünnben; a 
kir. József-ipartanoda helyettes tanárává 
kineveztetett 1851. okt. 5., a kir. József-
műegyetemen «az építő-tudományok» 
rendes tanárává 1857. május 25. Meg-
halt 1896. márcz. 28. Budapesten. — 
Czikke a Gazdasági Füzetekben (1862. 
A gazdasági építészetről, 108 ábrával). 
— Munkái: 1. Anleitung zur Baukunst. 
Zum Gebrauche für Real-, Sonntags- u. 
Gewerbeschulen. Wien, 1856. Tíz táblá-
val. (2. bőv. kiad. U. ott, 1863. Magya-
rul : A gyakorlati építészet elemei. 

Középtanodák, különösen ipartanodák 
számára. Ford. Ábel Károly. U. ott, 1862. 
Tíz rajzlappal. 2. jav. kiadás. U. o., 1870.) 
— 2. Grrundzüge der darstellenden Geo-
metrie, nebst ihrer Anwendung auf 
Schattenbestimmung, Parallel- u. Linear-
Perspective für Ober-Realschulen. Mit 
252 eingedruckten Holzschnitten. Brünn, 
1856. — 3. Müépítészettani alaktan. 
Bpest, év n. (Kőnyomat, 4-rét 88 lap.) 

Szity Kálmán, A k i r . J ó z s e f - M ű e g y e t e m 
tanárai és hallgatói. Budapest, 1883. 6. 1. — 
Szinnyei Könyvészete . — Petrik Könyvészete 
é s B i b l i o g r . — Hagy. Mérnök- és Épitészegylet 
Közlönye 1896. 62. 1. — Vasárnapi Vjság 1896. 
14. sz. (Nekr.) 

Schneeberger János, ág. ev. lelkész, 
Sch. János és Müller Zsuzsánna fia, szül. 
1825. jan. 2. Sopronban; a gymnasiumot 
szülővárosában és két évig Pápán, a 
theologiát Sopronban végezte ; részt vett 
a bécsi forradalomban; a jenai egyete-
men az 1849. téli félévre iratkozott be, 
a hol és Tübingenben két évig tanult. 
1851-ben Sopronban ordináltatott pap-
nak. 1852. Lúgoson, 1858. október 8-tól 
Pancsován volt lelkész. A 60-as években 
tanári vizsgát tett a magyarból és a 
pancsovai reáliskolában egyszersmind 
tanár volt. 1875. okt. 8. Uj-Verbászra 
ment lelkésznek, hol 1900. ápr. 15. meg-
halt. A Ferencz József-rend lovagja is 
volt. — Munkája : Pilgerstab für Jung 
und Alt, besonders für Confirmanden. 
Bpest, 1881. 

Ábel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen. Bpest, 1890. 197. lap. — Telecska 
1900. 16. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Schneeberger Nándor, bölcseleti dok-
tor, főgymnasiumi tanár, született 1871. 
Sopronban ; egyideig a magyar és német 
nyelv tanára volt a bpesti ág. ev. gym-
nasiumban. — Czikkei az Egyetemes 
Philol. Közlönyben (1895. könyvism.); 
a Mezőtúr és Vidékében (1898. 17. sz. 
Phidias «Athene Parthenos»). — Mun-
kája : A regény technikájáról. Budapest, 
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1895. (Ism. Egyetemes Philol. Közlöny 
1899.) 

Vajda Emil, N é v k ö n y v e 6 3 . 1 . — Petrik, M . 
Könyvészet 1886—1900. 

Schneer József Debreczenben. — Mun-
kája: Jugendträume. Gedichte. Debreczin, 
1867. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sehneider Alfréd, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész, szül. 1855. október 24. 
Brassóban ; a gymnasiumnak szülőváro-
sában 1875. bevégzése után, theologiát 
és természettudományokat tanult 1876— 
1880. a jenai, lipcsei és berlini egyete-
meken. 1879-ben a jenai egyetemen böl-
cseleti doktorrá avatták. Első alkalmaz-
tatását Tekén (Kolozsm.) nyerte, mint 
népiskolai igazgató ; innét 1884. szept. 1. 
a szász-sebesi gymnasiumhoz választot-
ták tanárnak; 1888. szept. pedig nagy-
enyedi lelkésznek és 1901. nov. 9. nyu-
galmazták. — Czikke a szász-sebesi gym-
nasium Programmjában (1888. Der 
Speziesbegriff in der Biologie.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller - Lexikón 
III. 385. 1. 

Schneider Dienes, szent Ferencz-rendi 
provinciális, szül. 1658. Rózsavölgyön 
(Pozsonym.); 1679-ben lépett a rendbe 
s 1683-ban fölszenteltetett. 1712-ben rend-
főnöknek választották. Meghalt 1740. 
jan. 12. Szent-Katalinban. — Munkája: 
Regula Bratruw Menssych Swateho Otca 
Francisska Na rozumitedlny wedle Wlastj 
nasseg Gazy k obrazena, z Ysylowanjm 
Otca Dionisiusa Vherskeg Provinciáé B. 
P. Provinciala vnjzeneho. Nagyszombat, 
1713. (A szent Ferencz-rend reguláinak 
tót fordítása.) 

Farkas, Seraphinus, ScriptoreS. Posonii , 
1879. 38. 1. — Slovenské Pochlády 1887. 71. 1. 

Schneider Irigyes, szász képviselő 
volt a nagyszebeni tartománygyűlésen 
1863—64-ben. — Beszédeinek czímét 
közli Schuller. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
551. 1. 

Schneider Gáspár, bölcseleti doktor, 
lyceumi tanár, szül. 1798. november 11. 
Kakasdon (Tolnám.); a bécsi Pázmány-in-
tézetben tanulta a theologiát; 1826. szept. 4. 
Diakovárt szenteltetett fel; ezután Czikón 
volt káplán; 1828-tól bölcseleti tanár a 
pécsi papnevelőben, majd a lyceumban, 
1836-ban szentszéki ülnök. 1852. tanári 
állásáról lemondott. 1856-tól tiszteleti 
kanonok, 1861. az alapítványi pénztár 
igazgatója volt, 1870. május óta Pécsett. 
Meghalt a 70-es években. — Munkája: 
História naturalis generalis. Quinque-
Ecclesiae, 1836. (2. kiadás. U. ott, 1839.) 

Brüsztle, Recensio. Quinque-Eccles iae , 
1874. 125. 1. — Szinnyei Könyvészete . 

Schneider Gxjula. — Czikke a Magy. 
orvosok és természetvizsgálók Munkálatai-
ban (VII. 1847. A sujtólég előfordultáról 
a Büttnergründel Mátyás vajnában Felső-
Szlovinka mellett Szepesmegyében). 

A m. n. muzeumi könyvtár példányából. 

Schneider István, igazgató-tanító, szül. 
1842. aug. 7. Bonyhádon (Tolnamegye); 
tanulmányait Pécsett az alreáliskolában 
és a kath. tanítóképző-intézetben végezte. 
Tanított Zombán és Kadarkúton, hol gróf 
Somssichnál nevelősködött. Majd Hárs-
ágyon volt a magyar nyelv oktatója. 
1862-ben Pécsre választatott meg bel-
városi tanítónak ; 1887-ben neveztetett 
ki ezen iskola igazgatójának és az ipar-
iskolák vezetőjének, 1891-ben pedig a 
tanítási kötelezettség felmentése mellett 
a városi nép- és polgári iskolák felügye-
lőjévé nevezte ki Pécs város lakossága. 
A hetvenes években államköltségen na-
gyobb utazásokat tett Németországban, 
Svájczban, Ausztriában, a szünidőt min-
dig utazással tölti. — Több száz czikket 
írt a Pécsi Lapokba, Pécs-Baranyai La-
pokba, Pécsi Figyelőbe, Pécsbe és a 
Fünfkirchner Zeitungba. — Szerkeszti és 
kiadja a Néptanoda cz. nevelésoktatási 
hetilapot 1874 óta Pécsett. — Jegyei: 
(Sch.), (rn.), S...ch, (S.) és (S. J.) 

17* 
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M. Paedagogiai Szemle 1881. — Vaday József, 
Magyar tanítók és tanítónők a milleniumi 
évben. Budapest, 1896. fénynyom. arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 966. 1. — Várady 
Ferencz, Baranya múltja és jelenje. Pécs, 
1896. I. 420., 428. 1. 

Schneider János, ág. ev. lelkész, szül. 
1776. jún. 16. Nagy-Szebenben; 1801. 
okt. 20, iratkozott be a jenai egyetemre ; 
conrektor lett a nagyszebeni gymnasium-
ban, majd lelkész ugyanott a városi 
templomnál, 1811. febr. 9. pedig Kis-
Csűrön (Nagy-Szebenm.) és 1834—50-ig 
a káptalan dékánja. Meghalt 1851. febr. 5. 
Kis-Csürön. — Munkája: De educatione 
dissertatio. Cibinii, 1805. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 210. 1. 
— Ábel-Mokos, Magyarországi tanulók a 
jenai egyetemen. Bpest, 1890. 89. 1. 

Schneider János, ág. ev. lelkész, szász-
sebesi származású; a nagyszebeni gym-
nasiumban tanult ; 1815. nov. 20. a jenai 
egyetemre iratkozott be. 1816-ban hazá-
jába visszatérve szülővárosában alkal-
mazták tanárnak, hol 1820—35-ig igazgató 
vol t ; azután ugyancsak a szászsebesi 
városi templomnál lelkészkedett. 1837. 
nov. Kelneken választották meg lelkész-
nek, hol 1849. szept. 2. meghalt. — Mun-
kája : Blätter der Menschenliebe, zur 
Unterstützung der am 15. April 1832. 
durch die fürchterlichste Feuersbrunst 
verunglückten Mühlbacher geweiht. Her-
mannstadt. (Költemények.) — Kézirati 
munkája : Brevis adumbratio de fatis 
linguae latinae inde ab saeculo quinto p. 
Chr. n. ad recentissimam usque aetatem. 
Dissertatio . . » Sabesi, 1830. (A nagy-
szebeni superintendentialis levéltárban.) 

Trausch - Schuller, Schriftsteller - Lexikon 
III. 210., IV. 385. lap. — Petrik Bibliogr. — 
Ábel-Mokos, Magyarorszégi tanulók a jenai 
egyetemen. Bpest, 1890. 97. 1. 

Schneider János Károly, ág. ev. lel-
kész, Sch. János, kis-csüri lelkész fia, 
szül. 1810. okt. 26. Nagy-Szebenben; 
tanult 1831-től a bécsi protestáns theo-
logiai intézetben; 1835-től tanár volt a 

nagyszebeni gymnasiumban; 1841. márcz. 
2-tól lelkész ugyanott, 1849. júniustól 
pedig Hermányban, hol mint a nagy-
szebeni káptalan dékánja 1876. febr. 13. 
meghalt. — Munkája: Dissertatio de 
scholis realibus. Cibinii, 1837. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
211., IV. 385. 1. - Petrik Bibliogr. és gyász-
jelentés. 

Schneider János Immanuel, bölcseleti 
doktor, ág. ev. lelkész, szül. 1819. július 
27. Höslingswerthben (Württemberg) és 
1848-ban Bécsben érettségi vizsgát tett, 
a nélkül, hogy nyilvános gymnasiumban 
tanult volna; miután előbb Gaisbergben 
(Stuttgart mellett) tanító volt, azután 
házinevelő a Hoffmannsthal családnál 
Bécsben, az egyetemi tanulmányokhoz 
szükséges tantárgyakat különböző tanárok-
tól Stuttgartban és Bécsben sajátította el 
és miután a tübingeni egyetem által ki-
tűzött pályadíjat értekezésével elnyerte, 
bölcseleti doktorrá avatták. lS57-ben a 
beszterczei gymnasiumhoz tanárnak, 1864-
ben pedig Kis-Demeterre (Besztercze-
Naszódm.) lelkésznek választották meg. 
1874—91-ig Pintákon (Besztercze-Naszód-
megye) volt lelkész; az utóbbi évben 
torokbaja miatt nyugalomba vonult Besz-
terczére. — Czikkei a beszterczei ág. ev. 
gymnasium Programmjában (1858. Die 
Alliterationsperiode der deutschen Dich-
tung, 1861. Karl Gottfried Thon. Nekro-
log, 1863. Übersetzung der Chorlieder des 
Sophokleischen Trauerspieles Antigone). 
— Munkája: Systematische und geschicht-
liche Darstellung der deutschen Verskunst 
von ihrem Ursprung bis auf die neuere 
Zeit. Eine gekrönte Preisschrift in erwei-
terter Gestalt. Tübingen, 1861. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
385. 1. 

Schneider János, főreáliskolai tanár, 
szül. 1852. okt. 18. Filipován (most Szt-
Fülöp, Bácsm.); gymnasiumot, tanító-
képzőt és tornatanári tanfolyamot vég-
zett ; tanulmányait a bpesti egyetemen 
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hallgatta és 1873-ban nyert a földrajzból 
és történelemből tanári képesítést; 1873-
1878-ig tanár volt az orsz. kisdedóvó-
egyesület óvónőképző intézetében, 1879 
óta a budapesti VIII. ker. községi főreál-
iskola tanára. A kisdednevelők országos 
egyesületének választmányi tagja s 1894-
ben helyettes titkárja volt. A kisdedek 
nevelésének Fröbelt követve új irányba 
akarta tereleni. — Neveléstudományi 
czikkeket írt a Kisdednevelők Lapjába és 
a Népnevelők Lapjába (1872.) — Mun-
kái : 1. Egyetemes földirati tankönyv 
reáliskolák számára. Budapest, 1885. Két 
kötet. (Cherven Flórissal együtt. I. Elő-
ismeretek. Magyarország. Európa többi 
országai. Az I. osztály számára 3. jav. 
kiadás 1888., 4. k. 1890., 5. jav. k. 1893., 
6. jav. k. 1895., 7. jav. k. 1897. II. Ázsia, 
Amerika és Ausztrália A második osztály 
számára. 2. k. 1886., 3. k. 1891. 4. k. 
1895., 5. átdolg. és jav. k. 1898. U. ott.) 
— 2. Európa államainak rövid ismerte-
tése az osztrák-magyar monarchia kivé-
telével, a reáliskolák IV. oszt. számára. 
Pótfüzet a reáliskolák IV. oszt. használt 
földrajzi tankönyvekhez. U. ott, 1886. 
(2. kiadás 1892., 3. k. 1897.) — 2. Föld-
rajz a polgári fiúiskolák számára. Bpest, 
1888., 1889., 1890. Három rész. (Hun-
falvy Jánossal együtt. I. rész az első 
osztály számára. Az osztrák-magyar mo-
archia földrajza. U. ott, 1888. 2. k. 1890., 
3. k. 1894., 4. k. 1897., 5. k. 1900., 6. 
k. 1905. II. rész a második osztály szá-
mára. Európa és Ázsia földrajza az 
osztrák-magyar monarchia kivételével. 
U. ott, 1889. 2. k. 1894., 3. k. 1898. U. 
ott. III. rész. Amerika, Afrika és Ausz-
trália földrajza. A fölfedezések vázlatos 
története. U. ott, 1890., 2. k. 1896., 3. k. 
1902., 4. jav. k. 1903.) — 4. Földrajz 
a polgári leányiskolák szamára. U. ott, 
1889. Két rész. (Hunfalvy Jánossal együtt. 
I. rész. A magyar korona országai és 
Európa többi államai. U. ott, 1889., 2. k. 
1890., 3. k. 1893., 4. k. 1895., 5. k. 1897., 

6. k. 1900., 7. k. 1900. U. ott. II. rész 
a második oszt. számára. Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália. U. ott, 1889. 2. k. 
1891., 3. k. 1894., 5. k. 1898., 6. jav. k. 
1900., 7. jav. k. 1903.) — 5. Általános 
földrajz polgári fiú- és leányiskolák szá-
mára. A dr. Hunfalvy János és Schmidt 
János által írt polgári iskolai földrajz 
befejező része. U. ott, 1892. Két táblá-
val. (2. k. 1896., 3. k. 1899. U. ott.) — 
A kisdednevelés czímű szaklapnak 1894. 
negyedévig önálló vezetője volt. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vajda Emil, 
Névkönyve 71. 1. — Peres Sándor, A „Kisded-
nevelés" 25 évfolyama. Bpest, 1898. 74., 78. 1. 
— M. Könyveszet 1901., 1902., 1904. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. 

Schneider József, ág. ev. lelkész, szül. 
1813. márcz. 19. Nagy-Szebenben ; tanult 
az ottani gymnasiumban és 1832 —34-ig 
a bécsi prot. theol. intézetben és a ber-
lini egyetemen ; azután lektor lett a nagy-
szebeni gymnasiumban és 1847-ben con-
rektor, 1854. jún. 15. igazgató; végre 
1861. aug. 31. lelkész Szász-Orbón, hol 
1874. ápr. 3. meghalt. — Kiadta a nagy-
szebeni gymnasium Programmjait 1854— 
1861-ig, melyekben az iskola évi történe-
tét megírta ; czikke az 1853. évfolyamban: 
Bemerkungen über einige Differenzpunkte 
auf dem Gebiete der Logik. — Mun-
kája : De ratione, qua tria persvasionis 
genera facultatis cognoscendi, scientia, 
fides et divinatio inter se differant, medi-
tatus est. Cibinii, 1837. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller - Lexikon 
III. 311., IV. 386. 1. 

Schneider József, bölcseletdoktor, fő-
gymnasiumi tanár, 1891-től Rozsnyón. 
— Munkái: 1. Költemények. Pozsony, 
1890. (Ism. Vasárnapi Újság 26. sz.) — 
2. Lessing mint meseköltő. Bölcsészet-
tudori értekezésül. Lőcse, 1891. (Ism. 
Irodalomtört. Közlem. I. 303. 1.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schneider L., német színész. — Mun-
kája : Theatralisches Vergissmeinnicht. 
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Den . . . Gönnern der dramatischen Kunst 
dargebracht. Karlstadt, 1841. 

Petrik Bibl iogr. 

Schneider Paternus, szent Ferencz-
rendi szerzetes. — Munkája: Die hohe 
Würde und Gewalt Mariä der gekrönten 
Königin des Himmels und der Erden ; 
wie auch eines Gott neu geweihten 
Priesters, vorgetragen am Fest der glor-
reichen Himmelfahrt Mariä. Caschau, 
1762. 

Petrik Bibl iogr. 

Schneider Sándor, főreáliskolai tanár 
a budapesti VIII. ker. községi főreál-
iskolában, hol a földrajzot tanítja ; szol-
gál ezen intézetnél 27 év óta, a székes 
fővárosnál 32 év óta. — Czikke a bpesti 
VIII. ker. főreáliskolai Értesítőben (1904. 
A magyarok családi élete a XVIII. szá-
zadban). 

A budapesti Vili. ker. községi főreáliskola 
Értesítője 1904. 22. 1. 

Schneider Viktor, bölcseleti doktor, 
előbb ág. ev. lelkész, utóbb középiskolai 
tanár Budapesten. Legújabban nevét 
Szabó-raváltoztatta. — Munkája: Herder 
és a héber költészet. Bpest, 1900. (Nyom. 
Pozsonyban.) 

M. Könyvészet 1902. 

Schneidt András. — Munkája: Der 
am ungarischen Firmamente schim-
mernde Stern Joseph von Ürményi 1790. 
Hely n. (Névtelenül.) 

Ballagi Géza, A polit ikai i rodalom Magyar-
o r s z á g o n 1825-ig. Bpest , 1888. 296.1. — Petrik 
Bibl iogr. 

Schnell Athanáz, főgymasiumi tanár. 
— Czikke az egri kath. nagy-gymnasium 
Programmjában (1858. Állatismei tanul-
mányok). 

Az egri kath. nagy-gymnas iumProgrammja . 

Schnell Auguszta, állami polgáriskolai 
tanítónő Nagy-Szebenben. — Munkája : 
Ungarisches Sprach- und Lesebuch für 
höhere Volks- und Bürgerschulen, so-
wie die unteren Klassen der Mittelschu-

len Hermannstadt, 1900—1903. Három 
rész. (Zay Adéllel együtt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Schnell György, prépost-kanonok, szül. 
1781. febr. 8. Nagyszombatban ; a gym-
nasiumot itt, a bölcseletet és theologia 
három évét Pozsonyban, a IV-et Nagy-
szombatban végezte. Fölszenteltetett 1805-
ben. Káplán volt Selmeczbányán, 1806. 
Bazinban, 1807. plébános lett Nagy-
Bresztovánban, 1837. decz. 21. kanonok 
Pozsonyban, majd szent Pulcheria apátja, 
1842. plébános Nagyszombatban, 1843. 
ugyanott káptalani prépost. Meghalt 1871. 
június 5. — Munkája: A sz. Miklósról 
nevezett nagyszombati társaskáptalannak 
1844. jan. 1. végbevitt ünnepélyes be-
igtatásakor mondott beszédek. Nagy-
szombat. (Kopácsy József beszédével 
együtt.) 

Zelliger Alajos, E g y h á z i írók Csarnoka. 
N a g y s z o m b a t , 1893. 466. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Schnell János, olaszii származású 
boroszlói és jénai egyetemi tanuló. — 
Üdvözlő versei vannak : Lauream . . . 
Boroszló, 1676. és Vade Prosperum . . . 
Jena, 1679. cz. munkákban. 

Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a j ena i 
e g y e t e m e n . Budapest , 1890. 27. 1. — Szabó-
Heilebrant, R é g i M. Könyvtár III. 2. rész 
72., 161. 1. 

Schnell Károly, ág. ev. lelkész, szül. 
1804. jan. 5. Modorban (Pozsonym.); 
tanulmányait ott, a lyceumban, a jenai 
és hallei egyetemen végezte. Hazatérve, 
Péteriben (Pestm.) a Földváry-családnál 
nevelő volt és ugyanott 1835-ben lelkész-
nek is megválasztották; 1856-ban Vad-
kertre ment lelkésznek, hol 1885. már-
czius 11. meghalt. — Czikkei a Prot. Jahr-
bücherben (II. 1855. Petényi Salamon élet-
rajza, 1856. Witwen und Waisenfonde); 
a Fabó András, Rajzok a magyar Pro-
testantismus történetéből cz. munkában 
(Pest, 1868. Lorántffy Zsuzsanna); az 
Ev. Egyház és Iskola cz. lapnak is munka-
társa volt. — Munkái: 1. Halotti beszéd. 
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Mondatott néhai bernáthfalvi földvári 
Földváry Miklós úr holt tetemei felett az 
ev. templomban október 4. 1837. Pest, 
1837. — 2. Egyházi beszéd, melly a 
péteri evang. ág. vallástételt követő gyüle-
kezet fönállásának század-évi innep-
napján tartatott . . . 1844. szeptember 22. 
U. ott. — 3. Trauerrede gehalten... bei 
der feierlichen Beerdigung des... Samuel 
Zsarnovitzky... Lehrers der ev. Gemeinde 
Aug. Gl. Bek. zu R.-Keresztur (bei Pesth). 
U. ott, 1846. — 4. Predigt, welche bei 
Gelegenheit der Generalversammlung der 
allg. Hilfsanstalt der evang. Kirche A. C. 
in Ungarn am 10. Oct. 1869. Daniel 
Marothy in Aszód hielt. Ins Deutsche 
übertragen. Nebst einer kurzen Skizze 
aus dem Leben Gustav Adolfs von Letz-
terem. U. ott, 1870. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1885. 13. s z . — Petrik 
Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Schnell Károly, brassói gymnasiumi 
tanuló. — Munkája: Trauer- und Trost-
Gedanken am Charfreitage. 1827. im 
grossen Auditorium des Kronstädter 
Evangelischen Gymnasiums öffentlich 
vorgetragen. Kronstadt. 

Gross, Julius, Kronstädter Drucke. Kron-
stadt, 1886. 58. 1. 

Schnell Károly, ügyvéd, szül. 1841. 
máj. 27. Brassóban, 1859-ben a brassói 
Honterus-gymnasiumot végezte, azután 
a jogot Bécsben kezdte és Nagyszeben-
ben végezte. 1867 óta brassói ügyvéd. 
Időközben nagyobb utazásokat tett a 
Nyugaton és a Balkán-félszigeten. 1863— 
1864-ben a nagyszebeni tartománygyü-
lésnek tagja volt. 1869. a városi, vala-
mint a megyei képviselőtestületbe is be-
választották. 1876 óta a vármegyei köz-
igazgatási bizottság tagja s utóbb a brassói 
ág. hitv. ev. egyháznak gondnokává és 
a nagyszebeni főconsistorium tagjává 
választatott. Az 1897—1901. országgyű-
lésen a brassói I. kerületet képviselte és 
a képviselőház felirati bizottságának tagja 

volt. — Nagy-Szebenben a tartományi 
gyűlésen 1863—64. mondott beszédeinek 
czímét Trausch-Schuller, Schriftsteller-
Lexikona IV. 551. 1. felsorolja; ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
Bpest, 1897. 

Schnell Márton, ág. ev. lelkész, szül. 
1773. Brassóban, hol a gymnasiumban 
dicséretes előmenetelt tett a philologiából, 
melyet 1792. októbertől harmadfél évig 
a jenai egyetemen folytatott. Visszatérve 
Brassóba, ott 1796—1807-ig gymnasiumi 
tanár volt és 1807-ben öt hónapig a vá-
rosi templomban prédikátor; ekkor sza-
badsággal tudományos czélból Bécsbe 
utazott és a cs. és kir. udvari könyvtárt 
használta. 1808. nov. a brassói blumenaui 
templom lelkészének alkalmazták; azon-
ban ellenkezések miatt 1811. máj. 20. 
kénytelen volt állását önként elhagyni. 
Néhány évig Bukarestben élt mint nyelv-
mester. 1815-ben erdélyi ügyvéd szándé-
kozott lenni; ezért a marosvásárhelyi 
kir. táblánál a kellő ügyvédi tanfolyamot 
végezte és 1817-ben mint ügyvéd tért 
vissza Brassóba; miután czélját ezzel 
sem érte el, 1820. aug. beállott a 2. szé-
kely határőrezredbe katonai határőrségi 
prokurátornak ; 1827. aug. 27. ezen állá-
sáról is lemondott és 1828. júl. 21. Bécs-
ben a szent István-templomban áttért a 
róm. kath. vallásra; többféle politikai 
hivatalt keresett, de tekintve magas korát, 
eredménytelenül. Hosszas betegeskedés 
után 1845. máj. 5. meghalt. — Munkái: 
1. Ábschiedsivorte an die Mitglieder der 
Blumenauer Gemeinde zu Kronstadt. 
Gedruckt zum Besten der Schule dieses 
Kirchspiels. Pressburg, 1811. — 2. Die 
Nationen Siebenbürgens nach ihrem Her-
kommen und Charakter . . . in treuen 
Abbildungen nach ihrer Nationaltracht 
und Originalzeichnungen dargestellt. Kron-
stadt, 1842. — 3. Die Sachsen in Sieben-
bürgen nach ihrem Herkommen und 
Charakter kurz beschrieben. U. ott, 1844. 
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(Előbbeni munkának 2. füzete az erdélyi 
honismertető társulattól 50 frttal jutal-
mazva. Ism. Társalkodó 1845. 72 , 73. sz.). 
— Kéziratban: Geschichte der römischen 
Republik nach Erbauung der Stadt im 
7. Jahrhundert, zum Theil aus dem 
Lateinischen des Sallustius übersetzt, zum 
Theil nach den andern Klassikern frei 
bearbeitet, mit Anmerkungen und einigen 
Abhandlungen begleitet. (Az I. kötet cen-
surai példány: Bécsben 1814. jún. 16. 
Sartori censor által imprimálva). 

Mag a ii n für Geschichte und Literatur Sie-
benbürgens 1844—45. 445. 1. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon III. 213. 1. — Wun-
bach, Biographisches-Lexikon XXXI. 40. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Schnell Péter, városi hivatalnok, szül. 
1812. jún. 28. Brassóban; a gyógyszeré-
szetet tanulta; ezt a pályát azonban el-
hagyta és szülővárosában városi hiva-
talba lépett mint gazdasági ellenőr, majd 
alkapitány lett. Az 1848—49. szabadság-
harcz elnyomása körül tett érdemeiért 
az arany érdemkeresztet kapta. — Czik-
kei a Verhandlungen und Mittheilungen 
für Naturwissenschaftenben (1854. Chemi-
sche Analise der Borszeker Mineralquel-
len, Chemische Analyse der Előpataker 
Mineralquellen, ezen két czikket Steiner 
G.-vel együtt írta, 1855. Chemische Ana-
lyse der Slaniker Mineralquellen in der 
Moldau, Chem. An. der Ludwigsquelle 
in Zaizon, 1856. Chem. An. der Salz-
soolen zu Vizakna, 1858. Chem. An. der 
Thermalquelle von Alsó-Vácza, Chem. 
An. der Thermalquelle von Al-Gyógy). 
Munkái: 1. Pharniaceutisch-chemische Ab-
handlung über den Schwefelalkohol und 
das basis-mangansauere Kali, öffentlich 
vorgetragen an der k. ung. Universität 
bei Bereitung dieser Präparate im Monat 
Juli 1834. Pest. — 2. Analyse der Fer-
dinands- und Franzensquelle in Zaizon. 
Vorgenommen im Jahre 1842. Kronstadt. 
(Greiszing Józseffel együtt). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
216., IV. 386. 1. — Siinnyei Könyvészete. 

Schnellbach Károly, községi tanító, 
szül. 1835. febr. 7. Moraviczán(Krassóm.); 
tanképesítést nyert 1856-ban Verseczen; 
tanító volt Kudriczon, Moraviczán, Per-
kossován 13 évig, Obádon, Gyéren és 
1876-tól Szent-Mártonban. — Czikkei az 
Ungarischer Schulbote, Neue Temes-
varer Zeitung, Landbote és a Freier 
Bürger cz. lapokban. 

Szöllösy Károly, Aradmegye népoktatási 
intézeteinek Névtára. Arad, 1879. 51. 1. 

Schneller György, ág. ev. theologus, 
szül. 1628. febr. 4. Sopronban; 1651. 
márcz. 6. iratkozott be a wittenbergi 
egyetemre. — Üdvözlő verseket í r t : a 
Danielis, Johannes, Discursus . . . Witte-
bergae, 1652., Freudenkräntzlein.. . U. ott, 
1652. és a Verba Laeta . . . U. ott, 1653. 
cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 142. 
lay. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
III. 1. rész 554., 555., 569. 1. 

Schneller István, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, Sch. Vilmos ág. evang. 
lelkész-író és Boór Zsuzsanna fia, szül. 
1847. aug. 3. Kőszegen (Vasmegye), hol 
atyja ág. ev. lelkész volt ; középiskoláit 
Kőszegen (I. III. IV.), Modorban (II.) és 
a soproni lyceumban (1858—66.) végezte. 
A theologia két első tanfolyamát ugyan-
csak a soproni lyceumban 1866—1868. 
végezvén, theologiai tanulmányait hét fél-
éven át a hallei (1868—69., 1871—72., 
1872—73.) és a berlini (téli féléven 
1869—70) egyetemeken folytatta. 1870. 
húsvéttól kezdve 1871. szeptemberig és 
1873. szept.-től 1874. aug.-ig br. Prónay 
Gábor házában nevelő volt. Mint theo-
logiai tanár 1874—77-ben Eperjesen mű-
ködött, a honnét a philosophiai tanszékre 
a pozsonyi ág. ev. lýceum hatósága által 
meghivatván 1877—82-ig a lyceumban 
és 1882—95. január végéig a pozsonyi 
theologiai akadémián mint tanár és 1885-
től mint igazgató is működött. 1894. febr. 
a kolozsvári egyetem nevelés tudományi 
tanszékére rendes tanárnak neveztetett 
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ki. 1896-ban tiszteleti bölcseletdoktori 
czímet nyert. 1892 óta válaszmányi tagja 
a Prot. Irodalmi Társaságnak. — Czikkei 
a nagy-enyedi Egyh. és Isk. Szemlében 
(1880. A «Tao»-ról szóló tan Tchong 
Yong cz. műben, vallástörténelmi tanul-
mány) ; az Ev. Egyh. és Iskolában (1883. 
Zárbeszédem megvilágosítása); az Ev. 
Népiskolában (1885. A vallásoktatásról); 
a Prot. Szemlében (1889. Az új pápás 
egyház és az új Olaszország, 1899. A 
lelkészképzésről, különösen Németország-
ban) ; az Athenaeumban (1893. Aischylos 
valláserkölcsi világnézete Orestiája alap-
ján, 1903. Kant nevelési elméletéről, 
1906—07. Egyetemi tanügyünk irányza-
táról, nyolcz czikk); az Otthonunkban 
(1894. Kossuth, emlékünnepi beszéd); az 
Erdélyi Muzeumban (1899. A magyar 
nemzeti egyetem keletkezéséről, 1904. 
Reformeszmék hazai tanügyünk terén 
1846-ban és könyvismertetés); a minisz-
ter megbízásából a millennium alkal-
mából kiadott műben (A magyarhoni ág. 
h. evang. ker. egyház tanügye); a M. 
Paedagogiában (1899. A tanárképzésről, 
1904. Középiskolai reformok). — Munkái: 
1. Zárbeszéd az 1883. nov. 17. rendezett 
Luther-ünnepélyen. Pozsony, 1883. — 2. 
Az általános vallástörténet jogosultsága a 
theologiai intézetben. U. ott, 1886. (Külön-
nyomat a Theol. Akadémia Evkönyvéből. 
Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 80. sz.). — 
3. Zur Geschichte der theol. Akademie 
der ev. Gesammtkirche A. C. Ungarns. 
U. ott, 1891. — 4. Beszédek és a theol. 
akadémia fejlesztésére vonatkozó dolgo-
zatok. U. ott, 1891. — 5. Tanügyi tör-
vényjavaslat indokolással az 1891—92. 
zsinat számára. Kézirat gyanánt 1891. 
— 6. A theologiai akadémia a dunántúli 
ág. hitv. ev. egyházkerületi közgyűlésen. 
(J. ott, 1893. — 7. Az 1893—94. tanévet 
megnyitó beszéd. Pozsony, 1893. — 8. 
Theologiai Akadémiai Értesítők. U. ott, 
1887—1893. — 9. Búcsúbeszéd. U. ott, 
1895. — 10. Paedagogiai dolgozatok. I. 

kötet. Bpest, 1900. (Ism. Prot. Szemle.) 
II. kötet. Németországi tanulmányút a 
gyakorlati tanárképzés ügyében. U. ott, 
1904. — 11. A nemzeti nevelésről. Bpest, 
1902. — 12. Jézus Krisztus a nevelés 
elve. Pozsony, 1903. — 13. A theologiai 
főiskolák érdekében. U. ott, 1903. — 14. 
A doctori czím használása. Véleményes 
jelentés. Kolozsvár, 1904. — 15. Az 
egyetemi tanárok nyugdíjaztatása ügyé-
ben. Véleményes jelentés. U. ott, 1905. 
— 16. Az egyetemi seminariumok. Javas-
lat. U. ott, 1905. — 17. Megemlékezés 
Beyer Jánosról. U. ott, 1905. (Különny. 
a Theol. Szaklapból). — 18. Egyéniség -
Személyiség. U. ott, 1906. — 19. A kolozs-
vári tanárképző-intézet feladatáról. Bpest, 
1906. (Különnyomat a M. Paedagogiából). 
— Szerkesztette a pozsonyi Theologiai 
Akadémiai Értesítőket 1887—94-ig. 

Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ág. hitv . 
evang. lýceum története. Pozsony 1896. 675. 
i . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 967. 1. I I . 
Pótkötet 1904. 573.1. — Zovanyi, Theol. Isme-
retek Tára III. 185. 1. - II. Könyvészet 1905. 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 746. 1. 

Schneller János Lajos, ág. ev. lelkész 
és senior, Sch. Egyed Lajos bábsütő és 
Ritter Klára Katalin fia, szül. 1772. ápr. 
8. Sopronban; középiskoláit ugyanott, a 
theologiát Jenában 1794—97. (öt semester) 
végezte, hol főleg bölcseleti (Kant) tanul-
mányokkal foglalkozott. 1798-ban Bécs-
ben hitoktatói állásra megválasztották ; 
1802—07. Welsben (Ausztria) lelkész volt, 
1807—10. Pinkafőn (Vasm.) ugyanaz; 
1810—41. kőszegi lelkész, (1828—30. 
felső-vasi esperes). Meghalt 1841. decz. 
5-én, élete 70., hivataloskodásának 32. 
évében Kőszegen. — Munkái: 1. Grab-
rede auf die durch Räuberhand grausam 
ermordete Witfrau Eleonora Freiler und 
deren Dienstmagd Maria Schwarz. Güns, 
1834. — 2. Trauerpredigt zur Todesfeier 
Sr. Maj. Kaisers u. Königs Franz I. ge-
halten in der evang. Kirche zu Güns den 
22. März 1835. U. olt. 
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Turcsányi, Ludwig, Z u r B e g r ü n d u n g d e r 
Schneller'schen Stiftung. Güns, 1842. — 
Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példényáról és gyászjelentés. 

Schneller Vilmos, ág. evang. lelkész, 
előbbinek és Artner Erzsébet Klárának 
fia, szül. 1821. ápr. 6 Kőszegen; közép-
iskoláit ugyanott (részben a magyar nyelv 
megtanulása végett Pápán), a theologiát 
két évig szintén Sopronban végezte, hol 
Petz Leopold evang. lelkész (Petz Gedeon 
tanár nagyatyja) volt legkedvesebb ta-
nára ; azután a theologiát és bölcseletet 
még két évig Halléban Gesenius és Erd-
mann egyetemi tanároktól hallgatta; itt 
Jeruzsálem czímű latin topograpbiájával 
pályadíjat is nyert és Hegel Phaenomo-
logiáját versbe szedte. 1842. Kőszegen 
atyja utódául egyhangúlag lelkészszé vá-
lasztották, hol haláláig szolgált. A felső-
vasi és soproni lyceumi tanügyi bizott-
ságnak állandó tagja volt. 1893. január 
kapta a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jét. Magyar szellemű német pap vo l t ; 
Szombathelyen mindig magyarul prédi-
kált, Kőszegen is gyakrabban. Meghalt 
1893. febr. 26. Kőszegen. — Czikkeket 
írt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba, ezek 
egyike: a lelkészi succrescentia és a 
vizsgák kérdésével foglalkozik (1846. 33. 
szám); a Prot. Jahrbücherben (Pest, V. 
1858. Staats- u. Ortskomunen als Patrone). 

— Munkái: 1. Jugendweise. Sieben Pre-
digten, welche aus den im Laufe des 
Jahres gehaltenen, als besonders die 
Jugend betreffend, ausgewählt und seinen 
Confirmanden gewidmet hat. Güns, 1845. 
— 2. Lieder zum 300jährigen Begräb-
nisse Dr. Martin Luthers. U. ott, 1846. 
— 3. Freiheitspredigt am Sonntage Lae-
tare. U. ott, 1848. — 4. Ludwig Tur-
csányi's Lebensbeschreibung. U. ott, 1854. 
— 5. Confirmationsrede. Sopron, 1855. 
— 6 . Confirmationsrede. U. ott, 1859. — 7. 
Wie wir die dreihundertjährige Säcular-
todesfeier des Reformators Ph. Melanch-
ton würdig begehen. Predigt, am 19. 

April 1860. U. ott. — 8. Confirmations-
rede. U. ott, 1861. — 9. Trauerrede über 
Leopold Wohlmuth. U. ott, 1862. — 10. 
Weg und Ziel weisend. Worte 25. März 
1863. an seine lieben Confirmanden ge-
richtet. Güns, 1863. — 11. Siehe ich 
stehe vor der Thür. Confirmationsrede. 
U. ott, 1864. — 12. Für Steinamanger 
in Ungarn. U. ott, 1865. — 13. Heilig 
sei euch euer Eid. Predigt. U. o., 1866. 
— 14. Krönungsjubelpredigt. Oedenburg, 
1867. — 15. Confirmationsrede. Güns, 
1867.—16. Abschiedsworte. Confirmations-
rede. U. ott, 1869. — 17. Fürbitte für 
den Oberloisdorfer Schulbau und die 
Erbauer. Grabrede am Sarge Adam Hu-
bers. U. ott, 1871. — 18. Nachruf nach 
dem k. k. pens. Oberlieutenant Paul von 
Ebeling. U. ott, 1877. — 19. Jubiläum. 
Festlied. U. ott, 1883. 

Evangelische Glocken 1892. o k t ó b e r é s 1893. 
m á r c z . — Evang. Egyház és Iskola 1893. — 
Petrik Bibliogr. és a m. n. muzeumi könyv-
tár példányairól. 

Schnemann József, mérnök. — Mun-
kája : Mappa comitatus Tolnensis 1818. 
Hely. n. 

Petrik Bibliogr. 

Schneyer János. — Munkái: 1. Christ-
liche Trauer- und Trost-Gedanken, Auff 
den In einem Jahr, und gleichem Tage 
geschehenen Einfall Zweyer Theil desz 
Edlen Spielenbergs, Bey der Hochansehn-
lichen und Kläglichen Beerdigung Desz 
Wohl-Edl-Gebohrnen . . . David Spielen-
bergers Der Philosophiae und Medicinae 
Weit-Berühmten Doctoris, der Königlichen 
Freyen Stadt Leutschau vohlmeritirt 
gewesenen Practici Ordinarii, und vor-
nehmen Waldburgers in Schemnitz: Nach 
dem Selbiger am 26. Januarii jetzt lauf-
fenden 1703. Jahrs, eben am Frey-Tag, 
und 14. Tage nach dem seeligen Abtritt 
siner Hertzlich-Liebgewesen Frauer Mut-
ters, durch einen zwar allzufrühen, und 
schmerzlichen; aber sanfft und seeligen 
Todes-Fall diese Welt gesegnet; Vnd den 
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4. Februarij zum Grabe begleitet ward. ; 
Aus Dienstschuldigster Observantz ent-
worffen. Lautschau. — 2. Mayen-Gedicht 
und Hochzeit Gericht, als Herr Johann 
Ujházy ihm auf den Leutschauerischen 
Spiel-Berge zu einem annehmlichen Ehe 
und Spielgesellen auserlesen hatte die 
Jungfrau Susanna des Herrn David Spie-
lenbergers M. D . . . Tochter . . . 1706. 
U. ott. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . 589., 
612. 1. (Szerző neve hibásan Schreyernek 
irva). 

Schnierer Aladár, jog- és államtudo-
mányok doktora, egyetemi tanár, Schnie-
rer Alajos kir. tanácsos, főharminczados 
és Hohensterni Bendel Emma fia, szül. 
1836-ban Lajta-Bruckban; középiskolai 
tanulmányait Sopronban és Pesten vé-
gezte. Jogot a pesti egyetemen hallgatott. 
Az ügyvédi diploma elnyerése után a 
budapesti pénzügyi ügyészség szolgálatába 
lépett. 1863. a kassai jogakadémián, 1872. 
a pesti egyetemen lett a büntetőjog és 
jogbölcselet rendes tanára ; miniszteri 
tanácsos ; a jogtudományi államvizsgálat 
és a II. alapvizsgálat bizottságának tagja ; 
a jog- és államtudományi karnak két 
ízben dékánja, az egyetemnek volt rec-
tora. Meghalt 1898. decz. 6. Budapesten. 
— Czikkei a Jogtudományi Közlönyben 
(1867. A sikkasztásról általán s különö-
sen a talált idegen dolgok jogtalan meg-
tartásáról, Az ölés bűnfogalmának az 
ujabbkori törvényhozások szerinti meg-
állapítása, 1868. A csalásról és hamisí-
tásról, A nyomozó és vádelv jelentősége 
a bűnvádi eljárásban, 1869. Az örökösö-
dési jog észjogi megállapítása, Észrevéte-
lek a kir. Curia egy határozatához, 1870. 
Adalékok a bűnkisérlet tanához, 1871. A 
tárgybani tévedés és az elvétés büntető-
joga beszámításáról, 1872. könyvism., 
1873. A büntetőjog világtörténeti fejlődé-
sénekvázlata, 1875. Büntetőtörvénykönyvi 
javaslat, 1883. A Btk. 239. §-ához, 1886. 
könyvism., 1888. Pauler Tivadar, emlék- 1 

; beszéd, 1892. könyvismertetés, 1893. 
Az egyetem hivatásáról, 1894. Rectori 
beszéd); a Jog- és Államtudományi 
Folyóiratban (1871. A bűnrészességről); 
a Büntető Jog Tárának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. A büntetőjog általános 
tanai, tekintettel az újabbkori törvény-
hozásra. Pest, 1873. — 2. Bírálatok a 
magyar büntető-törvénykönyv tervezeté-
ről. Budapest, 1876. (Dárdai Sándor- és 
Körösi Sándorral együtt.) — 3. Büntető-
jogtan. II. kötet. A bűntettek és bünte-
téseik. A büntetőjog különös része. Te-
kintettel az újabbkori törvényhozásra és 
hazai törvényjavaslatunkra. U. ott, 1876. 
— 4. A magyar büntetőtörvény magya-
rázata. U. ott, 1880. — 5. A büntetőjog 
általános tanai az 1878. V. és 1879. XL. 
törvényczikkek alapján. U. ott, 1882. (2. 
átdolg. és bőv. kiadás. U. ott, 1888. és 
1893.) — 6. A bűntettekről és vétségek-
ről szóló magyar büntetőtörvény (1878. 
V. t.-cz.) magyarázata. Bpest, 1881. (Át-
dolgozott s a judicatura tekintetbe véte-
lével bőv. 2. kiadás. 0 . ott, 1885. A m. 
tudom. Akadémia által a nagy díjjal ki-
tüntetett munka. Átdolgozott s a judica-
tura tekintetbe vételével bővített 3. kiad. 
U. ott, 1893.) — 7. Emlékbeszéd dr. Pau-
ler Tivadar fölött. Tartotta . . . 1887. 
november 9. U. ott, 1887, — 8. Észjogi 
jegyzet. Előadásai után jegyezte Mayer 
Gy. U. ott, 1890. — 9. Bírálati jelentése 
Doleschall Alfréd magántanári képesítése 
tárgyában. U. ott, 1892. — 10. Az egye-
tem története 1893—94-ben. Beszéd, mely -
lyel . . . az egyetem kormányzatáról le-
lépett 1894. évi szept. 16. ü. ott, 1894. 

Petrik Könyvészete és M. Könyvészete 
1886—1900. — Kiszlingstein Könyvészete . — 
Pallas Nagy Lexicona. X I V . 967. 1. I I . P ó t l é k -
k ö t e t 1904. 575. 1. — Vasárnapi Újság 1898. 
50. sz. arczk. és gyászjelentés. 

Schnierer Gyula, jogi doktor, az or-
szágos szabadalmi tanács elnöke, előbbi-
nek testvérbátyja, szül. 1832. július 8. 

1 Pozsonyban; tanulmányait Pozsonyban, 
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Kassán és Pesten végezte, hol ügyvédi 
oklevelet is nyert; mint jogi doktor állami 
szolgálatba 1855-ben lépett a bécsi orszá-
gos törvényszéknél; de rövid idő múlva az 
igazságügyminiszteriumban kapott alkal-
mazást ; később saját kérelmére a pesti 
országos törvényszékhez, ennek feloszla-
tása után a m. kir. curiához osztatott be. 
Az alkotmány helyreállítása után a föld-
mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi-
nisztériumba lépett, hol mint titkár az 
ipari és kereskedelmi ügyekkel foglalko-
zott, melyeknek később mint osztály- és 
miniszteri tanácsos előadója lett. 1869-
ben a kereskedelmi akadémia vezérlő-
bizottsága meghívta a kereskedelem tör-
ténetének előadására, mely tárgyat öt évig 
tanította. 1882-ben miniszteri tanácsos lett. 
1884-ben tanári állásáról leköszönt. 1885. 
az orsz. kiállítás igazgatója volt ; ő szer-
vezte hazánkban többek között az iparfel-
ügyelői szolgálatot, melynek több évig az 
élén állott; készítette az iparfelügyelők-
ről, vasárnapi munkaszünetről, szaba-
dalmakról és védjegyekről szóló törvé-
nyeket ; tagja volt az államtudományi 
államvizsgálati bizottságnak ; alelnöke az 
országos iparoktatási tanácsnak; 1890-
ben harmadmagával képviselte. Magyar-
országot a berlini első nemzetközi mun-
kásvédelmi kongresszuson, melyen egyik 
szakosztály elnöke lett. 1896-ban szer-
vezte az országos szabadalmi hivatalt és 
tanácsot, mely utóbbinak elnöke volt. 
Meghalt 1902. szept. 17. Budapesten. — 
Czikkei a Honban (1865. 253. sz. Boraink 
fogyasztása éjszaki Németországban); a 
Jogtudományi Hetilapban (1866. A kama-
tok elsőbbsége árverés alá került ingat-
lanok vételárának felosztásánál, 1867. A 
választások, A telekkönyvi elsőbbség, A 
birói választások, A döntvények szerinti 
igazságszolgáltatáshoz, A nem-peres el-
járás alapelvei); a Jogtudományi Köz-
lönyben" (1868. Telekkönyvi statisztika, 
Észrevételek az eljárás némely eltérő 
módjáról, 1869. Az örökösödési jog ész-

jogi megállapítása, Észrevételek a kir. 
Curia egy határozatához, Hagyatéki in-
gatlanoknak telekkönyvi bekebelezése 
örökösük nevére, 1870. Pest város lak-
bérleti szabályai és a m. kir. semmítőszék, 
1871. Az igazgatótanácsok felelőssége rész-
vényvállalatoknál, 1873. A m. jogászgyű-
lés második szakosztályának határozatai 
és könyvism., 1874—75. A kereskedelmi 
törvénykönyv tárgyalásának főbb mozza-
natai, 1876. A «Központi Értesítő» és az 
új czégbejegyzések, 1878. Az előjegyzett 
tulajdonosnak a birtok átadása iránti joga, 
1879. A csődtörvényjavaslat tárgyalására 
egybehívott értekezletnek fontosabb hatá-
rozatai, A m. jogászgyűlés II. szakosztá-
lyának tárgyalásai); a Nemzetgazdasági 
Szemlében (1882.' Fiume múltja és jövője, 
1889. Könyvism.). — Munkái: 1. A 
telekkönyvi eljárás rendszeres kézikönyve, 
tekintettel a végrehajtói eljárásra alkal-
mazva és példánygyűjteménynyel ellátva. 
Pest, 1864. (2. átdolg. és bőv. kiadás. 
U. ott, 1871.) — 2. A vámügyreform 
Magyarország termelése szempontjából. 
U. ott, 1866. — 3 . A nemperes jogügy-
letekbeni eljárás alapelvei. U. ott, 1867. — 

4. A jelzálogi és telekkönyvi rendszerek 
elmélete. U. ott, 1869. (A m. tud. Aka-
démia által koszorúzott pályamunka.) — 
5. Igazságszolgáltatás. A statisztikai tan-
folyamban előadva. U. ott, 1869. (Sta-
tisztikai előadások VIII.) — 6 .A keres-
kedelmi törvény magyarázata. Budapest, 
1876. (Németül: U. ott, 1877.) — 7. A 
magyar kereskedelmi jog kérdésekben és 
feleletekben. U. ott, 1877. (2. bőv. és ki-
egészített kiad. U. ott, 1895. Jogi ismétlő 
könyvek gyűjteménye 15.) — 8. A ma-
gyar váltójog kérdésekben és feleletek-
ben. U. ott, 1878. — Szerkesztette a 
Jegyzék Napló ügyvédek és birák szá-
mára I—XI. évfolyamát, Bpest, 1865—75. 
és a Közigazgatási Döntvénytárt 1875-től 
1879. Budapesten. (Többekkel együtt.) 

Petrik Könyvészete és Magy. Könyvészet 
1SS6—1900. — Vasárnapi Újság 1885. 21. SZ., 
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arczk. , 1902. 38. SZ. (Nekr . ) - Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Bricht Lipót, A budapes t i 
kereskedelmi Akadémia története. Bpest, 
1896. 126. 1. Pallas Nagy Lexikona X I V . 967. 1. 
II . P ó t l é k k ö t e t 1904. 575. — Budapesti Hirlap 
1902. 256. SZ. 

Schnircz József, róm. kath. plébános, 
szül. 1826. márcz. 18. Privigyén (Nyitra-
megye) polgári szülőktől; a gymnasium 
első három osztályát szülőhelyén, a 
IV—YI-ikat Egerben végezte. 1842-ben 
Kassán papnövendéknek vétetett fel és 
két évig hallgatta a bölcseletet és háromig 
a theologiát. 1848-ban beállott honvéd-
nek a Guyon ezredes hadosztályához a 
13. honvédzászlóaljba. A kisebb csatá-
rozásokon kívül részt vett 1849. febr. 2. 
az iglói utczai harczban, február 3. a 
braniczkói szuronycsatában, a kápolnai, 
szegedi és az aug. 9. temesvári csatá-
ban ; a vörös sipkások zászlóaljában 
kapitányi rangra emelkedett és összesen 
29 csatában vett részt. A fegyverletétel 
után bujdosott idegen név alatt több csa-
lád körében mint nevelő; míg végre 
Rozsnyón ismét papnövendéknek állott 
be s egy évig hallgatta a theologiát. 1852. 
február 2. papnak szentelték és Szent-
Simonra küldték segédlelkésznek, hol fél-
évig működött; innét Osgyánba s 1853. 
Salgó-Tarjánba, 1855. Várgedébe, 1856. 
Szilasra,Rappra és Vilkére,.1857. Kraszna-
Horka-Váralj ára, végre 1860. Egyházas-
Bástra rendeltetett mint káplán. 1863-ban 
helyettes plébános volt Ragályon, 1865. 
görgői (Tornám.) plébánosnak nevezte-
tett ki. Meghalt 1892 után. — Czikkeket 
írt Mintái álnév alatt a Vasárnapi Új-
ságba az 50-es években (Palócz pár-
beszéd, Barkó-gyűlés, Egy barkó-család 
beszélgetése); a Kádas Rudolf szerkesz-
tette Katholikus Néplapba (Falusi beszél-
getések, levelezés és egyébb czikkek); a 
M. Államba és a Katholikus Hetilapba 
vallási és politikai mozzanatokra vonat-
kozó levelezést küldött Görgőről. — 
Munkája: Falusi beszélgetések. Ház-, 

család-, gazdászat és hitéletből, a falusi 
nép oktatására. Rozsnyó, 1863. 

Figyelő X I X . 1885. 361. 1. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e . — Ambrus József, P a p h o n v é d e k 
Albuma. Nagy-Kikinda, 1892. 127. 1. — 
Schematismus Cleri R o s n a v i e n s i s 1892. 8t . 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 967. 1. 

Schnirer K., cs. kir. vonalzóintézet-
tulajdonos Pesten. — Munkája : Egyszerű 
könyvvitel, könnyen felfogható könyvvitel 
útmutatással kisérve, mi által mindenki-
nek lehetővé válik könyveit könyvviteli 
előismeretek nélkül rendesen vezetni. 
Pest, 1854. 

Petrik B ib l iogr . 

Schnitzer Ármin, bölcseleti doktor, 
főrabbi és iskolaigazgató, szül. 1836. decz. 
8. Hunfalván (Szepesm.); Nikolsburgban 
(Morvaország) végezte a gymnasiumot és 
egyszersmind hallgatta az ottani országos 
főrabbi theologiai előadásait. 1861. decz. 
31. választatott meg a komáromi izraelita 
hitközség rabbijának, mely minőségben 
most is működik. 1866. alkalma volt az 
ottani várparancsnokkal való jó viszonya 
folytán több magyar vádlottat a hadi-
törvényszéknél fölmentetni. 1867. sikerült 
neki.a vármegyénél az esküt more judaico 
megszüntetni. 1892. jún. elején negyven 
évi működés után ő felsége a koronás 
aranykereszttel tüntette ki ; az izraelita 
hitközség által jún. 29. rendezett jubileum-
ünnepélyén a város és vidék vezérférfiai, 
a többi felekezetek lelkészei, vidéki pap-
társai és a város polgárai felekezeti 
különbség nélkül vettek részt. Ez alkalom-
ból Jókai is megtisztelte levelével. Mint 
Komárom városa iskolaszékének, a vá-
rosi törvényhatósági és a közigazgatási 
bizottságnak tagja, jelentékeny befolyást 
gyakorol a közügyek elintézésére és a 
felekezetek egyetértésére. Erős hazafias 
érzése, kiváló szónoki tehetsége (Komá-
romban tanult magyarul és ezen nyelven 
tartja egyházi és alkalmi szónoklatait) 
által nagy népszerűségnek örvend. Az 
országos rabbi-egyesületnek elnöke és a 
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XII. községkerületnek is alelnöke. — A 
zsidóság társadalmi, szervezeti és vallási 
kérdéseit tárgyaló czikkeket írt a hír-
lapokba. Czikkei a Komáromi Lapokban 
(1881. jan. Az antisemita mozgalomhoz); 
a Nemzetben (1884. jan. 21. A zsidó hit-
községek ügye); a Magyar Hírlapban 
(1892. jan. 17. A zsidók egyenjogúsága); 
az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 
Evkönyvében (1906. Az álom a zsidó 
irodalomban) sat. A budapesti Egyenlő-
ségnek is munkatársa. — Munkái: 1 .Ein 
Wort zur Geburtsfeier Seiner Majestät 
des Kaisers. Gesprochen im israel. Tempel 
zu Komorn. Komorn, 1862. — 2. Beszéd 
a csallóközi 59. számú honvédzászlóalj 
lobogójának szentelése alkalmából. U. ott, 
1871. — 3. Beszéd 5 cs. és kir. Felségük-
nek I. Ferencz József és Erzsébet egybe-
kelése 25-dik évfordulójának örömünne-
pére 1879. ápr. 24. a rév-komáromi izr. 
templomban. U. ott, 1879. — 4. Beszéd 
ő felsége 50. születésnapján. U. ott, 1880. 

— 5. Beszéd Jókai Mór szülőházán el-
helyezett emléktábla ünnepélye alkalmá-
val. U. ott, 1881. — 6. Zwei Predigten 
vor und nach dem Tisza-Eszlarer Prozess 
gehalten. Bpest, 1883. (Magyarul is.) — 
7. Beszéd Montefiore Mózes 100. születés-
napja alkalmával. Komárom, 1884. — 8. 
Gyászbeszéd Rudolf koronaherczeg el-
hunyta alkalmával. U. ott, 1889. — 9. 
Beszéd ő felsége megkoronáztatásának 
25. évfordulója alkalmával. U. ott, 1892. 
— 10. Zsidó kulturképek. (Életemből). U. 
ott, 1904. —11. Beszéd a haza ezeréves 
fennállása ünnepélyén. U. ott, 1896. — 
12. Ünnepi beszéd, II. Rákóczi Ferencz 
és bujdosó társai hamvainak hazahoza-
tala alkalmából 1906. okt. 28. U. ott. 

Magyarország, I902. jún. 25. — Önéletrajzi 
adatok és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairó l . 

Schnitzer Ignácz, színműíró és fordító, 
szül. 1839. decz. 10. Budapesten, ugyanitt 
végezte tanulmányait is. Azután a hír-
lapírói pályára lépett; annak idején szer-

kesztője volt a bécsi Debattenak és munka-
társa a Pester Lloydnak; 1869-ben ala-
pította a Neues Pester Journalt, melynek 
főszerkesztője volt 1880-ig; ezen évben 
költözött Bécsbe, honnét még öt évig 
heti tárczaírója maradt a lapnak. Meg-
halt 1892. Bécsben. — Számos opera és 
operette szövegkönyvét írta. — Munkái: 
1. Held János. Ein ungarisches Märchen 
von Petőfi. In deutscher Dichtung. Leipzig, 
Budapest, 1878. Barabás rajzaival és 
Jókai előszavával. (Ism. Ellenőr 1877. 
545. sz.). — 2. A czigánybáró, operette, 
Jókai novellája nyomán. Dallamainak szö-
vegét ford. Gerő K. és Radó Antal. U. ott. 
(1886. Zenéje Strausz Jánostól.—Németre 
fordította Szigligetitől a Trónkeresőt, 
Jókaitól Hős Pálffyt és az Arany embert, 
Csikynek több színművét, Rákosi Jenő 
Magdolnáját, Csepregi Vörös bugyellári-
sát sat. Az ő terve nyomán készült a 
Velencze Bécsben cz. mulatóhely és több 
más életrevaló látványosság; az ő kez-
deményezésére létesült I. Ferencz József 
és kora cz. kolosszális körkép a 90-es 
években Bécsben. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Eisenberg, 
Ludwig, D a s ge is t ige Wien . Wien , 1893. I. 
496. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 967., I I . 
Pótköte t 1904. 574. 1. 

Schnitzler Jakab, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész, szül. 1636. jan. 1. Nagy-
szebenben, hol atyja Sch. Jakab diakónus 
volt ; miután a gymnasiumot szülőváro-
sában elvégezte, 1655. a wittenbergi egye-
temre iratkozott be, hol 1658. okt. 14. 
szépművészeti és bölcseleti doktori ok-
levelet nyer t ; ugyanott több felolvasást 
tartott, melyeknek jövedelméből fenntartá-
sát pótolta; 1661-ben a bölcseleti kar 
tagja is volt. Ekkor Melzer András polgár-
mester meghívta a nagyszebeni iskola 
igazgatójának, mely meghívást elfogadva, 
1662. okt. 1. hazájába költözött és kedvelt 
tárgyát, a mathematikát tanította, 1668. 
decz. 13. szülővárosa lelkészének válasz-
tották, hol 1684. június 16. meghalt. — 
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Munkái: 1. Collegii Publici Secundi 
Disputat. XII. & penultimam De Rerum 
publicarum mutatione. Praeside Michaele 
Wendelero . . . publice proponit. Witte-
bergae, 1658. — 2. Disputatio Physica 
De Terra; Quam Praeside . . . Mich. 
Wendelero . . . Respondens . . . U. ott, 
1658. — 3. Collegii Publici Terţii atq. 
ultimi Disputationem IV. De Potestate 
Domestica, Praeside M. Wendelero . . . 
publice proponit. U. ott, 1658. — 4. 
Disputatio Astronomica De Stellis Fixis 
quam . . . Publicae Eruditorum Ventila-
tioni Subjicit P r a e s e s . . . U. ott, 1659. 
— 5. Disputatio Astronomica De Stellis 
Erraticis seu Planetis . . . Praeses . . . 
U. ott, 1659. — 6. Dissertatio Politico-
Mathematica ex Architectura Militari seu 
fortificatione De Praemunitionibus Forta-
litiorum . . . U. ott, 1659. — 7. Dispu-
tatio Astronomica De Stellis Erraticis 
Extraordinariis seu Cometis... U. o., 1659. 
— 8. Disputatio Astronomica De Stellis 
Fixis Novis . . . U. ott, 1659. — 9. 
Dissertatio Geographica De Zonis . . . 
U. ott, 1659. — 10. Discussio Physico-
Astronomica Controversiae inter Ptolo-
maicos, Tychonicos & Copernicaeos agi-
tatae, An stellae in coelo subsistant 
immotae & Terra jugi circum volvatur 
motu, eoque triplici, Diurno, Annuo & 
Inclinations seu Reflexionis ? U. ott, 
1660. — 11. Dissertatio Chorographica. 
De F r a n c o n i a . . . U. ott, 1660. — 12. 
Disputatio Mathematica Ex Architectura 
Civili De Quinque Columnis Arcbitec-
tonicis, Toscana, Dorica, Jonica, Corin-
thia & Composita . . . U. ott, 1660. — 
13. Tractatio Astronomica de Globo 
Coelesti . . . U. ott, 1661. — 14. Disser-
tatio Geographica De Climatibus . . . U. 
ott, 1661. — 15. Tractatio Geographica 
De Globo Terrestri . . . U. ott, 1662. — 
16. Disputatio Mathematica ex Archi-
tectura Militari De Praxi Bellica Offen-
siva & Defensiva, . . . U. ott, 1662. — 17. 
Disputatio Theologica De Angelis . . . 

Qvam . . . Praeside M. Jacobo Schnitz-
lero . . . publicae Eruditorum censurae 
exponit Respondens Michael Gundesch... 
Cibinii, 1663. — 18. Disputatio Historico-
Chronologico-Theologica. Illustres quas-
dam Theses exhibens, Quam... Praeside 
. . . exponit Respondens Lucas Herman-
nus . . . U. ott, 1663. — 19. Disputatio 
Theologica DeCreatione Universi, Quam... 
Praeside . . . exponit Respondens Jo-
hannes Jeremiae . . . U. ott, 1663. — 
20. Decas Quaestionum Philosophicarum 
Illustrium, Exerciţii gratia Eruditorum 
censurae exposita . . . . Praeside . . . . 
Respondente Valentino Frank. U. ott, 
1663. — 21. Disputatio Theologica Pole-
mica, demonstrans veritatem huj us Pro-
positionis : Purgatórium Pontificium est 
figmentum, Objectionumq. contrariarum 
resolutionem succinctam depromens ; 
Quam . . . Praeside . . . exponit Respon-
dens Andreas Henning . . . U. ott, 1664. 
— 22. Disputatio Philosophico-Politica 
De Principe, Judice & Senatoribus . . . 
Praeside . . . exponit Respondens . . . 
Paulus Femgerus . . . U. ott, 1665. — 
23. Dissertatio Theologica Brevem ex-
hibens Analysin Quaestionis : An & quo 
jure utraque protestas, Ecclesiastica & 
Saecularis,competat Pontifici Romano ? ... 
Praeside . . . subjicit Georgius Schnell . . . 
U. ott, 1665. — 24. Disputatio Theo-
logica De Sponsa Christi Sive De Ecc-
lesia . . . Praeside . . . subjicit Paulus 
Fabricius . . . U. ott, 1667. — 25. Dispu-
tatio Theologica de Vno Deo In Essentia 
Jehova & Trino In Personis Elohim ; . . . 
Praeside . . . exponit Georgius Kraus . . . 
U. ott, 1667. — 26. Disputatio Historico-
Theologica exhibens Fasciculum Quaes-
tionum Selectarum De Nativitate Christi 
. . . Praeside . . . proponit Samuel Baus-
nerus . . . U. ott, 1667. — 27. Orgel-
Predigt Oder Christliche Einsegnungs-
Predigt Als das Neue grosse Orgel-Werck, 
Gott und der Gemeine Gottes übergeben 
und consecrieret ward in der Grossen 
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Pfarrkirchen in der Haupt Herrmann-
stadt Im Jahr Christi 1673. den 3 Sep-
tembris . . . (Szeben). — 28. Examen 
Publicum, quod . . . 1678. April. In 
Communem totius Juventutis Scholas-
ticae Cibiniensis aedificationem & exer-
citationem . . . sistit & dicat Praeses . . . 
U. ott, 1678. — 29. Comet-Stern Predigt, 
Von dem Vngewöhnlichen und grossen 
Himmels-Zeichen Oder Neuen Comet-
und Wunder-Stern Welcher im nechst 
verflossenen 1680. Jahr, gegen desselben 
Ende im Nov. u. Dec. erschienen, und 
mit seinen Straalen erschrecklich geleuch-
t e t . . . ü . ott, 1681. — 30. Bericht aus 
Gottes Wort und der Natur von den 
Erdbebungen Ursprung und Bedeutung, 
nach vorhergegangenen grossen Erdbeben, 
so vor wenigen Tagen allhier geschehen 
in diesem 1681. Jahr, den 19. Aug. früh 
Morgens vor Tag um Eins und ein 
Viertheil darnach . . . U. ott, 1681. — 
Üdvözlő verseket í r t : Bayer, Johannes, 
Disputatio Metaphysica . . . Wittebergae, 
1659., Rosner, Mathias, Dissertatio, Geo-
graphica . . . U. ott, 1660. és Schnitzler, 
Jacobus, Dissertatio Geographica . , . U. 
ott, 1661. cz. munkákba (az utóbbiban 
Berger Joh. Guil. felelő tiszteletére). 

Benkő, T r a n s s i l v a i l i a I I . 528 . 1. — Budapesti 
Szemle I V . 1858. 229. J. — Trausch-Schuller, 
Schriftsteller-Lexicon III. 216., IV. 386. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár II., III. u rész. 

Schnitzler János, orvosdoktor, egye-
temi tanár, szül. 1835. április 10. Nagy-
Kanizsán ; orvosi tanulmányait Pesten 
és Bécsben végezte, hol 1860-ban orvos-
doktorrá avatták; 1863 — 64. Oppolzer 
asszistense volt; 1865. a bécsi egyetemen 
magántanár, 1878. szept. 12. czímzetes, 
1880. rendes tanára lett a gégegyógyá-
szatnak és 1882-ben cs. k. kormány-
tanácsossá neveztetett ki. 1860. alapította 
(Markbreiter Fülöppel együtt) a Wiener 
Medicinische Presset, melyet 1886-ig szer-
kesztett. 1887. az Internationale klinische 

Rundschau s 1890. a Klinische Zeit- und 
Streitfragen cz. lapokat indította meg. 
Különösen a lélekzőszervek betegségei-
nek tanulmányozásával foglalkozott, s 
kiváló érdemeket szerzett a gége- és tüdő-
betegségek kezelésének tanulmánya által. 
Több érdemrend tulajdonosa és tudós 
társaságok tagja volt. Meghalt 1893. máj . 
2-án Bécsben. — Czikkeit Eisenberg fel-
sorolja. — Nevezetesebb munkái: 1. Die 
pneumatische Behandlung der Lungen-
und Herzkrankheiten. Wien, 1875. (2. 
kiadás. U. ott, 1877.) — 2. TJeber Laryn-
goskopie und Rhinoskopie und ihre An-
wendung in der ärztlichen Praxis. U. 
ott, 1879. — 3. TJeber Lungensyphilis 
und ihr Verhältniss zur Lungenschwind-
sucht. U. ott, 1880. 

Hajnal-Album 1873. 203. 1. k ö n y . arrczk. — 
Budapester Hygien. Zeitung 1892. 22. SZ. a r c z k . , 
1893. 10, SZ. a r c z k . — Eisenberg, Ludwig, D a s 
geistige Wien. Wien, 1893. II. 424. 1. — V. 
Géniusz 1893. 19. Sz. a r c z k . — Budapesti Hir-
lap 1893. 121. SZ. — P a l l a s Nagy Lexikona X I V . 
968, 1. — The Jewish Encyclopedia. N e w - Y u r k , 
1905. XI. 106. 1. 

Schnobl Xaver Ferencz, róm. kath. 
segédlelkész Újvidéken (Bács-Bodrogm.). 
— Munkája : A Mária-leány kézikönyve. 
Újvidék, 1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schnöller Lajos, a magyar zeneiskola 
igazgatója, szül. 1862-ben Pesten, hol 
iskolai tanulmányait végezte. 1882 óta a 
fővárosban sokoldalú tevékenységet fejt 
ki a zene terén mint tanár, író és igaz-
gató. Nikolics Sándor és Káldy Gyula a 
80-as évek végén megalapítván a magyar 
zene-iskolát, annak szervezésében vett 
részt s midőn Káldy Gyula a m. kir. 
operaház igazgatójává neveztetett ki, 
annak utódja lett. Az ezredéves kiállítá-
son bemutatta az általa feltalált új szer-
kezetű vonós-zongorát, melylyel egy régi 
hangszertörténeti problémát is megoldott. 
- írt több zenei tanulmányt és zene-
történeti értekezést. —Munkája :, A zene 
jelentősége a nemzeti kultura terén. 

A 17. iv sajtó alá adatott 1907. jún. 10. 
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Bpest, . . . . (Melyben a nemzeti zene 
hivatását tárgyalja az általános zene-
kultúrával szemben.) 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 552. 1. ( I d ő s b 
Ábrányi Kornél.) 

Schobel Bálint, erdélyi szász, kinek 
születéshelye és élete ismeretlen. — 
Munkája: Spicilegium Animadversionum 
Logicometaphysicarum in nonnulla ex 
praecipuis recentiorum argumentis, qui-
bus trito illi, quod sufíicientem rebus, 
et cur sint rationem adsignat principio 
summám conciliatum eunt Universali-
tatem. Erlangae, 1745. 

Trau sch-Schüller, S c h r i f t s t e l l é r - L e x i k o n I I I . 

224. 1. 

Schobel Sámuel György, ág. ev. lel-
kész, kőhalmi származású, Schobel György 
garádi (Nagy-Küküllőm.) ev. lelkésznek 
(meghalt 1775) fia; tanult Nagyszebenben 
és Erlangenben ; 1775-ben iskolaigazgató 
lett Kőhalomban és 1776. lelkész, 1777-ben 
ugyanaz Homoródon, 1779. Zsiberken 
(Nagy-Küküllőm.); 1811-től 1813-ig a 
kosdi káptalan tisztviselője volt. Meghalt 
1824. máj. 30. — Munkája: Dissertatio 
inauguralis de Ingenio Oratorio, quam... 
Febr. a. 1770. publicae eruditorum dis-
quisitioni subjicit Aug. Friedr. Pfeiffer, 
Respondente . . . Erlangae. 

Trausch-Schuller, Sehriftsteller-Lexicon III. 
323. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schobelius Dániel, kőhalmi szárma-
zású. — Üdvözlő- és gyászverseket írt a 
következő munkákba : Summos in Philo-
sophia Honores . . . Wittenberg, 1681., 
Supremum Honoris Monumentum . . . 
U. ott, 1681. Supremam in Philosophiam 
Lauream . . . U. ott, 1682., Synchar 
mata . . . U. ott, 1683. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész. 

Schóber Albert (galgóczi), államvasuti 
igazgató, miniszteri tanácsos, szül. 1841. 
febr. 6. magyar (nyitravármegyei) csa-
ládból. Bécsben végezte a műegyetemet. 
1862. a déli vasút szolgálatába lépett; 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók. XII. 

1866. az akkor szervezett m. kir. vasút-
építészeti igazgatósághoz ment át mint 
mérnök, onnét pedig 1873. a magy. kir. 
államvasutak igazgatóságához s négy 
évig mint vezértitkár működött. Ez idő-
ben írta a M. Mérnökegylet Közlönyében 
megjelent értekezéseit a lupkovi alagút 
építéséről és a fogaskerekű vasúti rendszer 
alkalmazásáról a nagy forgalomban. 1877. 
rábízták a m. államvasutak kereskedelmi 
osztályának vezetését. Ezen minőségében 
a magyar államvasutaknál az utolsó év-
tizedek alatt keresztül vitt nagyszabású 
átalakításoknál vezető szerepet vitt. 1889. 
a zónatarifa keresztülvitelében Barossnak 
legkiválóbb munkatársa volt. 1890. az 
ismeretes osztrák-magyar tarifaharczban 
a Neue Freie Presse ellen polemizálva, 
feltűnést keltő czikksorozatot írt, a Pester 
Lloydba a magyar álláspont védelmére. 
Azóta is a külföldi szakirodalomban 
állandóan képviselte a magyar vasúti 
ügyeket. Számos oly kartell és egyezmény, 
mely az államvasutak díjszabási hatalmi 
állásának alapját vetette meg, az ő veze-
tése alatt jött létre. 1881. kir. tanácsosi 
czímet nyert. 1886. magyar államvasuti 
igazgatóvá és 1890. miniszteri tanácsossá 
neveztetett ki. 1892. magyar nemességet 
nyert galgóczi előnévvel. 1896. a Lipót-
rend lovagkeresztjét kapta. 1898. kinevez-
ték a m. államvasutak alelnök-helyette-
sévé. — Czikkei a M. Mérnök- és Építész-
egylet Közlönyében (1874. A fogaskerék-
rendszer alkalmazásáról a munkács-stryi 
vasútnál, egy táblarajzzal, A lupkovi 
alagút, 3 tábla rajzzal és könyvismerte-
tések 1869-70. , 1871—73.); a M. Pénz-
ügyben (I. 1881. Az országos gyáripari 
értekezlet nyilatkozatai a vasúti és hajó-
zási díjszabások tárgyában). — Munkája: 
A magyar kir. államvasutak árúforgal-
mának fejlődése 1893 óta. Felolvastatott 
a m. közgazdasági társaság 1902. febr. 1. 
tartott ülésében. Bpest. 

Pallas Xagy Lexikona X I V . 968. 1. ( N e m é n y i ) 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányáró1. 

18 
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Schober János, pozsonyi apá t-kanonok 
szül. 1740. decz. 4. Pozsonyban ; 1856. 
nov. 4. Trencsénben lépett aJézustársaság 
rendjébe s Nagyszombatban bölcseleti és 
theologiai tanulmányait bevégezte, a har-
madik próbaévet Judenburgban töltötte. 
Ezután Nagyszombatban a nemes ifjak 
nevelőintézetében a német és franczia 
nyelvet tanította. A rend feloszlatása (1773) 
után Batthyányi hg. primás saját palo-
tájában alkalmazta a nemes ifjak mellett, 
majd a nemzeti iskolák felügyelője, csak-
hamar pozsonyi kanonok, a város plébá-
nosa, káptalani prépost, apát és novii 
választott püspök lett. Miután több bizott-
ságokban és kiküldetésekben részt vett, a 
francziák ostroma alatt a beteg katonákat 
a kórházban látogatta. Meghalt 1809. jún. 
7. Pozsonyban. — Munkája : Anrede an 
die löbl. bürgerl. Scharfschützen-Gesell-
schaft in der königl. freyen Krönungsstadt 
Pressburg, da ihre neue Fahne vor der 
Sommer-Besidenz Sr. hochfürstl. Emi-
nenz, Kardinal und Primas . . . Joseph 
von ßatthyan . . . den 13. May 1792. 
feyerlich geweyhet wurde. Pressburg. (2. 
durch Herrn Hauptmann Johann Peter 
Herbst veranstaltate Auflage. U. ott, 1804.) 

— Kéziratban: Analecta Comitiorum 
Begionum anni 1790., quibus interfuit; 
e quibus integra eorum história confici 
posset). 

De B acker-Sommer oo gel, Bibliothéque-Bib-
liogr. VII. 1369. h. (Sober.) — Stoeger, Scrip-
tores 330. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schober József, kántor-tanító a gödrei 
(Baranyam.) plébánia-iskolában. — Mun-
kái : 1. Zivölf Lieder zu Ehren der 
seligsten Jungfrau Maria für eine Sing-
stimme mit Orgelbegleitung. Bpest, (1896). 
— 2. Trauerlieder bei Leichenbegängnis-
sen und Bequiem. Handbuch für Land-
schullehrer und Sänger. Verfasst und mit 
Melodien versehen. U. ott. (1896. Havi 
Füzetek XII. Szerk. és kiadja Dvorzsák 
János). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schober Károly (dormándi), nyug. cs. 
és kir. tábornok hadbiró, a III. oszt. Lipót-
és a III, oszt. vaskorona-rend lovagja és 
a legfelsőbb elismerési érem tulajdonosa. 
Meghalt 1903. szept. 20. Budapesten 72. 
évében. — Munkája : Utasítás a becsület-
eljárás foganatosítására a m. kir. hon-
védség számára. Hivatalos kiadás. Bpest, 
1873. 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Schoch Lajos, hirlapíró, meghalt 1885. 
deczember 25. Budapesten az angyal-
földi téqolydában 62. évében. — Mun-
kái : 1. Zur Frage der Pester städtischen 
Gebühren. Pest, 1871. — 2. Zur Reform 
des österreichisch-ungarischen Zoll-Ta-
rifes. U. ott, 1871. (Az Ung. Lloydba és 
Ung. Actionnärbe írt czikkeinek átdol-
gozása.) 

A m n. múzeumi könyvtár példányairól 
es gyászjelentés. 

Schochterus József, ág. ev. lelkész, 
Sch. Simon városi tanácsos fia, szül. 
1800. márcz. 3. Nagyszebenben, tanult 
a bécsi cs. kir. protestáns theol. intézet-
ben 1821. márcz. 31-től; tanulása után 
n nagyszebeni gymnasium tanára lett, 
majd prédikátor a városi templomban ; 
1835. október 8. Kis-Disznódon és 1851. 
febr. Kis-Csűrön (Nagyszebenmegye), hol 
1856. február 14. meghalt. — Munkája: 
Conchyliorum Musei Gymn. Cibin. Augs. 
Conf. Indicem systematicum scripsit. 
1833. Cibinii. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
224. 1. — Szinnyei Könyvészete . 

r Schódelné Klein Róza, színésznő, 
szül. Kolozsvárt, hol Kleinné nevű bába-
asszony nevelte fel, ki nevét is reá ru-
házta. Schódel János, ki akkor Kolozs-
várt zenetanító volt, már 5 éves korától 
kezdve tanította a rendkívül csengő hangú 
gyermeket s 15 éves korában nőül vette 
és Olaszországba vitte, hol teljesen ki-
képezte nemcsak az ének művészetében, 
hanem a játékban is. Tíz évi külföldi 
távollét után 1836. szept. 26. Kolozsvárt 
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a nemzeti színházban concertet adott 
jótékony czélra. 1837-ben, midőn a pesti 
nemzeti színház megnyílt, már elismert 
hírű művésznő volt és jelentékeny sikert 
aratott, kivált drámai, tragikai szerepek-
ben és operákban. Jobb szerepei voltak: 
Borgia Lucrecia, Lady Macbeth, Szilágyi 
Erzsébet, Norma, Linda sat. 1848 nyarán 
Normában lépett fel utoljára a nemzeti 
színházban; ezután a magánéletbe vo-
nult vissza. Meghalt 1854. Nyáregyházán 
(Pestmegye). — Búcsúnyilatkozata (Hon-
művész 1841. 14. szám, Közlemények 
1841. I. 29. sz.); Bolena Anna, opera 
2 felv. Donizettitől, olaszból ford. 1840. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1836. I I . 27. SZ. 
— Honművész 1838. 45., 46. sz., 1841. 17—21. 
szám. — Regélő 1838. 45. SZ. arczk. — Divat-
csarnok 1855. 36. SZ. ( S í r e m l é k e . ) — Vasár-
napi Újság 185?. 23. sz. képpel. (Sch. mint 
Szilágyi Erzsébet), 1868. 13. sz. ("Szobra), 
1887. — Történeti Lapok I I . 1875. ( S c h . h a n g -
versenye Kolozsvárt 1836.) — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 968. 1. 

Schoder Lipót, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1676. nov. 5. Abstet-
tenben (Ausztria), 1696. okt. 24. lépett 
a rendbe; tanított Gráczban poesist és 
rhetorikát; több rendháznak főnöke volt. 
Meghalt 1746. jún. 4. Győrött. — Mun-
kái : 1. Duo Philosophiae Columina 
Boetius et Xaverius, ille fortunae, hic 
m undi victor. Graecii, 1713. — 2. Laudis 
vectigal Eugenio bello et pace magno. 
U. ott, 1714. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 319. l a p . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliograph. VII. 
«40. 1. 

Schoedelius Márton. L. Schädel. 
Schoenvisner István. L. Schönwisner. 
Schoepí Ágost. L. Mérei. 

Schoger János, tanító, szelindeki (Nagy-
szebenm.) származású, Nagyszebenben 
és 1836—38. Berlinben tanult; tanító 
volt Szent-Erzsébeten, majd a nagy-
szebeni ipariskolában. Meghalt 1846. máj. 
20-án Szelindeken 34. évében. — Mun-

kája : Hundert Singlieder für die Land-
jugend. Hermannstadt, 1844. 

Trausch, Schriftsteller Lexikon III. 225. 1. 
— l'etrik Bibliogr. 

Schok János. — Munkája: Pietatis 
gratique animi monumentum, quod Ste-
phano Säbel, cum diem nomini suo 
sacram die XXVI. Decembris salvus 
recoleret, modulante J. S. typis excudi 
curantibus : Joanne Karner etc. dicarunt 
anno qVo reVehlt fLagrans, Stephano 
Titan sVa testa atqVe refert PInDI Can-
DIDa Vota Cohors. Posonii (1779). 

Petrik Bibliogr. » 

Scholastici János, ág. evang. lelkész, 
turóczi származású; tanult Zsolnán és 
Sopronban, honnét 1666 nyarán a jenai 
egyetemre ment ; hazájába visszatérve, 
conrector volt 17 évig Mossóczon ; 1705. 
deczember 17. lelkésznek avattatott és 
Konszkeba (Turóczm.) rendeltetett pap-
nak ; azonban már az 1706. rajeczi zsina-
ton a superintendens ellen az egyházi 
szószéken mondott gyalázó beszédeért 
megfosztatott állásától. — Üdvözlő ver-
set í r t : Vade Prosperum... Jenae, 1679. 
czímű munkába. 

Klein, N a c h r i c h t e n I I . 307. l a p . — Haan, 
Ludovicus, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 
24. I. — Ábel-Vokos, Magyarországi tanulók 
a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 25. 1. 

Scholder Hugó. L. Solder. 
Scholtz Ágoston, egyetemi tanár, szül. 

1844. júl. 27. Kotterbachban (Szepesm.); 
főgymnasiumi tanulmányait Iglón, Rozs-
nyón és Lőcsén, az egyetemieket Bécs-
ben és Berlinben végezte; ezeknek be-
fejezése után 1865. az iglói, 1871. pedig 
a pesti ágost. hitvallású főgymnasium-
ban a mathematika tanárává és 1877-
ben igazgatóvá lett. 1879-ben egyetemi 
magántanárnak habilitálták és 1884-ben 
a budapesti egyetemen a felsőbb meny-
nyiségtan rendes tanárává nevezték ki. 
— Czikkei a Műegyetemi Lapokban (1877. 
A kúpszeleten fekvő hat pont és a hexa-
gramma mysticum, Egy tétel a determi-

18* 
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nansokról, A kúpszeleten fekvő hat pont 
és a Chasles-féle tétel, 1878. Néhány 
covarians jelleggel biró determináns alak-
ról, Néhány tétel a hexagrammum mysti-
cum teljes idomáról); a Grunert, Archiv 
für Mathematikban (Sechs Punkte auf 
einem Kegelschnitt); a Nouvelle Annales-
ben (1881. Résolution de l'equation du 
troisiéme degré); az iglói ág. ev. főgym-
nasium Értesítőjében (1886. A fénytalál-
kozásra vonatkozó észrevétel). 

Doleschall, E. A., Das erste Jahrhundert 
aus dem Leben einer hauptstädtischen Ge-
meinde. Bpest, 1887. 139., 174. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 969. 1. 

Scholtz Albert, ág. ev. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1846. jún. 5. Szepes-Iglón; 
1873-ban tett tanári vizsgát a magyar 
nyelvből, történelemből és földrajzból és 
a budapesti ág. ev. főgymnasium tanára 
lett; az utóbbi években nyugalomba vo-
nult. — Czikkei a Földrajzi Közlemé-
nyekben (1881. Kirándulás a Szan melléki 
Alpokba, 1886. Az európai nagy víz-
választó vonal magyarországi része); az 
Egyetemes Philologiai Közlönyben (V. 
1881. Válasz dr. Marczali Henrik úrnak); 
a budapesti ág. ev. főgymnasium Érte-
sítőjében (1884. A tornai pató és kör-
nyéke). — Munkái: 1. Az osztrák-magyar 
monarchia földrajza a gymn. IV. és 
egyéb középtanodák, valamint leány-
nevelő-intézetek megfelelő osztálya szá-
mára, 23 térképpel a szövegben. Bpest, 
1879. (2. jav. kiadás. U. ott, 1882. 33 
térképpel, mint a Földrajz gymnasiumok 
számára IV. része.) — 2. Földrajz a gym-
nasiumok használatára. U. ott, 1880—82. 
Négy rész. (I. Magyarország s a Földközi 
tengert környező országok. 1880. 2. jav. 
kiadás 1882., 3. k. 1885. 27 térképpel a 
szövegben, II. Európa és Ázsia 26 tér-
képpel, 1881. 2. kiad. 1883., III. Afrika, 
Amerika és Ausztrália. Physikai és 
mathematikai földrajz 17 térk. és számos 
ábrával a szövegben, 1881., 2. jav. k. 
1882., 3. jav. kiad. 1884., IV. Az osztrák-

magyar monarchia 33 térk. 2. jav. kiad. 
1882.) — 3. Politikai földrajz. A gym-
nasiumok VII. osztálya számára és magán 
használatra. U. ott, 1883. (2. jav. kiad. 
U. ott, 1885. 4. jav. kiadás. Átdolgozta 
Létmányi Nándor. U. ott, 1901.) — 4. A 
mathematikai és physikai földrajz elemei, 
a gymnasiumok III. osztálya számára. 
U. ott, 1887. (Ráth Arnolddal együtt.) — 
5. Földrajz a gymnasiumok és reál-
iskolák használatára. Teljesen átdolgozta 
Schürger Ferencz. U. ott, 1900. Két rész. 
— 6. Földrajz a felsőbb leányiskolák 
használatára. Az új tanterv alapján tel-
jesen átdolgozta Schürger Ferencz. U. 
ott, 1902. Két kötet. (I. Magyarország 
földrajza. Az I. osztály számára 88 kép-
pel és 15 színes térképpel, II. A föld öt 
része. A II. és III. osztály számára. 178 
képpel és 28 színes térképpel.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vajda Emil 
Névkönyve 62. lap. — 31. Könyvészet 1902. — 
Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 746. 1. 

Scholz Ede, kir. kath. főgymnasiumi 
tanár Nagyszebenben, hová 1854. aug. 
26-án neveztetett ki; szül. 1820. Teschen-
ben, Sziléziában; 1853-ban Bécsben nyert 
tanári képesítést; a történelmet és föld-
rajzot tanította; a nagyszebeni zene-
egylet tagja volt. 1869-ben az innsbrucki 
tanítóképző-intézet igazgatója lett. — 
Czikke a nagyszebeni főgymnasium 
Programmjában (1858. Entstehung und 
Bedeutung der normannischen Seefahrten 
im Mittelalter.) 

Bartl-Felsmann, Magyarországi középtano-
dák Névkönyve . Pest, 1869. 99. 1. — Jahres-
bericht über das kath. Staatsgymnasium zu 
Hermannstadt 1855. 12., 1870. 20. 1. 

Scholz Ede, főreáliskolai tanár, szül. 
1860. jún. 6. Nagyszebenben, hol gym-
nasiumi tanulmányait bevégezve, az inns-
brucki és bécsi egyetemeken természet-
tudományokat hallgatott. 1884-ben tanári 
vizsgát tett és helyettes-tanár lett a 
stockeraui realgymnasiumban; Bécsben 
állami főgymnasiumi, majd főreáliskolai 
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tanár, hol természetrajzot, természettant 
és mennyiségtant tanít. — Gzikkeit Eisen-
berg felsorolja. 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. II. 
426. 1. 

Scholcz Frigyes, ág. ev. lyceumi ta-
nár, Scholcz János és Schmidt Katalin 
fia, szül. 1831. július 16. Ruszkinóczon 
(Szepesm.); a gymnasiumot Késmárkon, 
a bölcseleti és theologiai tanfolyamot 
Eperjesen végezte. Miután lelkészi tanár-
jelölti vizsgát tett, két évig nevelő volt 
Hedry Ernő septemvir házánál. Ezen idő 
alatt különösen a magyar és német köl-
tészet remekeit tanulmányozta. 1857-ben 
Jenába ment, hol világtörténelmet, böl-
cselettörténetet és exegesist hallgatott. 
1858-ban hazájába visszatérve, tanári 
oklevelet nyert a magyar és német nyelv-
ből és történelemből és a késmárki 
lýceum meghívását elfogadta, a hol 45 
évig tanárkodott. Tizenkét évig mint 
igazgató állott az intézet élén. 1903-ban 
nyugalomba vonult. — Czikkei az Arany 
János Koszorújában (A szepesiek két 
hunmondája); a késmárki evang. lýceum 
Értesítőjében (1872. Emlékbeszéd Rajner 
György felett, 1876. A szepesi szászok 
bevándorlásáról, 1877. Londoni Mayer 
János György életrajza, 1879. A Tökölyek 
a mondában, 1891. Jony Tivadar és 
Rajner János György, a késmárki ág. ev. 
lýceum jóltevőinek emlékezete); a Ha-
zánkban (1888. A protestáns pátens); az 
Egyet. Philologiai Közlönyben (1904. A 
késmárki Kazinczy-emléktábla). — Mun-
kái: 1. Studienfahrt zweier Sch ulverein-
ler aus Spree-Athen. Késmárk, 1882. 
(Tréfás költői elbeszélés.) — 2. A Tátra 
alatt. Regényes történelmi képek három 
szakaszban. Késmárk, 1903. — Szerkesz-
tette a Karpaten-Postot 1882-től 1897-ig, 
ezentúl munkatársa volt. 

Vajda Emil Tanári Névkönyve 117. és ön-
életrajzi adatok, 

Scholz Gusztáv, ág. ev. püspök, szül. 
1842. aug. 1. Eperjesen ; középiskoláit és 

a theologiát szülővárosában végezte, a 
hol többek közt Vandrák bölcseleti elő-
adásait is hallgatta. 1865. október 20. a 
jenai egyetemre iratkozott be. 1866-ban 
Székács József püspök lelkészszé szen-
telte ; ekkor Sztehlo András budai lelkész 
meghívta segédlelkésznek. 1868—73-ig a 
gölniczbányai (Szepesm.) evang. egyház-
ban működött, 1873-tól pedig a budai 
evang. egyház lelkésze, 1894-től bánya-
kerületi egyházi főjegyző volt. 1906. a 
bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 
püspökének választotta. — Több szent 
beszéde és alkalmi szónoklata megjelent 
a Papp Károly által kiadott Kalászok az 
élet kenyeréhez cz. theologiai folyóirat-
ban. — Szerkesztette a Protestáns Nép-
könyvtárt 1887-től több évig Farkas 
Józseffel együtt. (Ebben czikke: Gyer-
mekről szülőknek.) 

Ábel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai 
e g y e t e m e n . 124. 1. — Pesti Hirlap 1906. 241. 
szám. — Vasárnapi Újság 1906. 35. SZ. arczk. 

Scholz Gusztáv, gyógyszerész. — Czikke 
a Gyógyszerészi Hetilapban (1862. Az 
iblany és néhány vegyületének új elő-
állítási módja). — Munkája: A m. orvo-
sok és természetvizsgálók nagygyűlésén 
kiállított legújabb gyógyszerek. Pest, 1863. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Scholcz Gyula, erdész. — Czikke az 
Erdészeti Lapokban (1874. Kiállítási köz-
lemény. Németország). — Munkája : Az 
erdőbecsléstan kézikönyve. Selmeczbánya, 
1893. (Fekete Lajossal együtt. 2. átdolg. 
kiadás). — Nevét Scholtznak is írta. 

Petrik M. Könyvészet 1886—1900. 767. 1. 

Scholtz János, ág ev. lelkész, szül. 
1760. máj. 5. Lőcsén; a gymnasiumot 
Gömör-Panyiton, Lőcsén és Pozsonyban 
végezte; azután nevelő volt a Jony, 
Boronkay, Liedemann és Kochmeister 
családoknál. 1783-tól 1785-ig a jenai 
egyetemen tanult. Hazájába visszatérve 
Mátéfalván (Szepesm.) 1786. május 14. 
lelkésznek választották, hol 40 évi szol-
gálat után szélütést szenvedett és 1827. 
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júl. 13. meghalt. — Munkái: 1. Gesänge 
welche von der evangelischen Gemeine 
in der königl. Krön- und XVI. Stadt 
Mattheocz. bey der Einweihung ihres 
neuerrichteten Bethauses abgesungen 
wurden... im Jahr 1787. den 4. Nov. 
Leutschau. — 2. Predigten zum Beschluss 
des Gottesdienstes im alten u. bei Eröffnung 
desselben im neuen Bethause vor der 
Evangelischen Gemeine in der XVI. Stadt 
Mattsdorf gehalten von ihrem Prediger... 
im Jahr 1787. U. ott, 1788. — Kézirati 
munkái: Kirchliche Nachrichten von den 
ev. Zipser Gemeinden, besonders in den 
XIII. Städten, aus echten Urkunden 
gesammelt... 1810., 1812., 1814, 1819, öt 
4rét kötet; Biographische Nachrichten 
von den ev. Predigern in der ehemaligen 
Fraternität der XXIV Pfarrherrn in der 
Zips, zusammengetragen . . ., két kötet 
(Ezen két munkát a XIII városi senio-
ratus 1828-ban megvette a szerző özve-
gyétől Roxer Zsuzsannától 200 váltó 
forintért és levéltárában helyezte el.); 
Geschichte des Zehendsprocesses der 
Gemeinden Matheocz, Michelsdorf und 
Grosschlagendorf (a mateóczi evang. köz-
ség tulajdona). 

Zeitschrift von und für Ungern III. 1803. 
386. , I V . 1804. 253. 1. — Balogh Ferencz. A 
magyar protestáns egyháztörténet irodalma. 
Debreczen, 1879. 54. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Weber s., Ehrenhalle verdienstvoller Zipser 

des XIX. Jahrhunderts Igló, 1901. 160. 1. 

Scholtz Jeremiás, bölcseleti és orvos-
doktor, Sopron város tiszti orvosa. — 
Munkája: Descriptio thermarum Wolff-
sensium, ad Sempronium, quae ignis 
benefîcio calefiunt. Csepregini, An. 1631. 
(Magyarul: ASopronyibirodalomban lévő 
Balffi-Feredő mértékletes állapotú termé-
szetinek, munkálódó erejének és haszná-
latosságának magyarázó megírása. U. ott, 
1631. Egy példányban sem ismeretesek). 

Weszprémi, Suceincta Medicorum Biographia 
I. 162. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
I. 266., II. 130. 1. 

Scholtz Kornél, orvosdoktor, egyetemi 
tanársegéd a bpesti szemészeti kórodán. 
— Munkái: 1. A retinalis és üvegtesti 
kötőszövet képződésének okairól. Bpest, 
1899. — 2. Idegen testek a szemfenéken. 
U. ott, 1899. — 3. Coloboma chorioideae 
két esete. U. ott, 1900. — 4. Expulsio 
vérzések a szemteke belsejéből. U. ott, 
1900. — 5. Angioma subconjuctivale. 
U. ott, 1900. — 6. A trachoma gyógyí-
tásának esete. U. ott, 1902. — 7. A buda-
pesti egyetem szemklinikáján 1903-ban 
ápolt betegek kimutatása. U. ott, 1904. 
(Különnyomatok az Orvosi Hetilapból.) 

Petrik M. Könyvészet 1886—1900. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Scholtz Ödön Adolf, ág. ev. lelkész, 
Scholtz Károly uradalmi erdész és Bitter 
Ida fia, szül. 1869. jan. 27. Szent-Jakabon 
(Abauj-Tornam.); a gymnasium I. osz-
tályát Iglón, a többit Rozsnyón végezte 
az evang. főgymnasiumban 1887-ben. 
Ekkor Sopronba ment az ev. bölcselet-
theologiai főiskolára, hol három évet töl-
tött ; majd egy évig a hallei s berlini 
egyetemen végezte be tanulmányait; be-
utazta Németország nevezetesebb vidér 
keit. 1891 őszén Karsay Sándor super-
intendens lelkészszé avatta és Agfalvára 
(Sopronm.) került segédlelkésznek, hol 
1893-ban rendes lelkészszé választatott 
és azóta ott működik. Jelenleg a soproni 
felső evang. esperesség egyházi főjegy-
zője, gyámintézeti elnöke s a dunántúli 
ev. egyházkerület pénzügyi bizottságának 
tagja. 1906 őszén nagyobb körutazást tett 
Németországon és több helyt előadást is 
tartott Magyarországról és az itteni ev. 
egyház szervezetéről. Ezen őszszel Po-
zsonyban a Luther-társaság és gyám-
intézet közgyűlésén ő mondta az ünnepi 
beszédet. — Irodalmi munkássága leg-
inkább az evang. hittéritési és belmissiói 
munkásság ismertetésére és fejlesztésére 
vonatkozik. — Munkái: 1. Gróf Zinzen-
dorf Miklós L(tjos, a herrnhuti testvér-
gyülekezet és misszió alapítója. Életrajz. 
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Öt képpel. Sopron, év n. (2. kiadás.) — 
2. Emléklapok. Kiadta a barcsi (Somogy-
megye) áttérési ünnep alkalmából 1905. 
ápr. 9. U. ott. (Magyar és német szöveg.) 
— 3. Korkérdések az evangelium tükré-
ben. Felolvasás. U. ott. — Kiadta a 
Külmisszió czímű évnegyedes folyóiratot 
1896. júl. 30-tól 1897. novemberig mint 
az Evang. Szemle mellékletét, 1898-tól 
önálló füzetekben jelent meg; 1906 óta 
pedig Missziói Lapok czímen evang. bel-
és külmissziói illusztrált havi folyóiratot; 
kiadja tíz év óta a Gotthold, evang.-luth. 
Volkskalendert. 

Önéletrajzi adatok. 

Scholcz Rezső (szepesi), nyug. minisz-
teri tanácsos, szül. 1832. augusztus 29. 
Leibiczon (Szepesm.); középiskoláit Mis-
kolczon és a késmárki főgymnasiumban, 
erdészeti tanulmányait a selmeczbányai 
erdészeti akadémián végezte. 1854-ben 
az alsó-magyarországi bánya-, erdő- és 
jószágigazgatóság kerületébe nevezték ki 
és a garammenti kincstári erdők kezelésé-
nél alkalmazták. 1856. tette le az erdészeti 
államvizsgát. 1867. a m. kir. pénzügy-
minisztériumban első osztályú fogalmazó-
vá, 1868. erdőtanácsossá és az alsó-ma-
gyarországi főbányagrófi hivatal erdészeti 
előadójává neveztetett ki. 1871-től mint 
m. kir. osztálytanácsos a beszterczebányai 
m. kir. jószágigazgatóságot vezette, míg-
nem 1880. a Beszterczebányán újonnan 
felállított erdőigazgatóság vezetésével bíza-
tott meg. E hatóság élén különösen a 
bányavárosokkal közös, u. n. rezervált 
erdők elkülönítése és az erdészeti szol-
gálat szervezése körül szerzett érdemeket. 
1885. megkapta a III. osztályú vaskorona-
rendet. 1891. a miniszteri tanácsosi czím 
és jelleg adományozása mellett a m. 
kir. földmívelésügyi minisztériumba mint 
a kincstári erdők kezelését teljesítő ügy-
osztály vezetője hivatott s ilyen minőség-
ben 1895. nyugalomba vonult, mely al-
kalommal szepesi előnévvel a magyar 
nemességet kapta. Meghalt 1896. júl. 

17. Innsbruckban ; a kerepesi-uti temető-
ben van eltemetve. — Czikke az Erdészeti 
Lapokban (II. 1863. Az államnak a magán-
erdőgazdaságra való felügyeléséről); írt 
még több czikket a szaklapokba. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 969. 1. é s g y á s z -
jelentés. 

Scholcz Viktor, köz- és váltóügyvéd 
Kassán, hol 1874. aug. 4. meghalt 34. 
évében. — Munkája: Polgári szabadság 
és önkormányzat. Dr. Lieber hasonczímű 
könyve után szabadon magyarítá. Pest, 
1869. (Vajda Jánossal együtt). 

Peirik Könyvészete és gyászjelentés. 

Scholcz Vilmos. — Czikke az Élet-
képekben (1876. 72. sz. Petőfi, Szlád-
kovics, Lenau). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyából. 

Schömberg György, pozsonyi prépost 
és a pozsonyi egyetem vicecancellárja. 
Meghalt 1486-ban és a pozsonyi székes-
egyházban van eltemetve, sírkövén : 
«huius Universitatis Istropolitanae Vice-
cancellarius»-nak neveztetik. — Kézirata 
a pozsonyi káptalan levéltárában : Jus 
decretalium . . . Iste liber est ecclesiae 
Poson. quem Georgius Praepositus cum 
scitu Capituli tum in universitate, tum 
extra universitatem pro usu suo tenuit 
et recepit 1467. 

Ballus, Beschreibung derkönigl . Freistadt 
P r e s s b u r g 1822. 164 .1. — Ábel Jenő, E g y e -
temeink a középkorban. Bpest, 1881. 33—35., 

73., 74. 1. 

Schope Endre. — Munkája : Budapest 
székesfőváros lakbérleti szabályrendelete 
és a kir. igazságügyminiszternek 1873/1894. 
I. M. E. számú rendelete, tekintettel a birói 
gyakorlatra, valamint a vonatkozó bélyeg-
törvények és rendeletek. Bpest, 1896. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schopí Antal W., a pozsonyi kir. 
kath. gymnasium tanára volt 1850. okt.-
től 1856 februárig. — Czikkei a pozsonyi 
kath. gymnasium Értesítőjében (1853. 
Zur Ableitung der Nepper'schen Analogie 
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und der Gauss'schen Formeln in der 
sphärischen Trigonometrie, 1854. Die 
Töne Ulrichs von Lichtenstein). 

A pozsonyi kath. gymnasium Értesítője 1889. 
43. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból. 

Schopf Kálmán (sófalvi), m. kir. hon-
védszázados, szül. 1854. aug. 3. Nagy-
szebenben ; hat gymnasialis osztályt vég-
zett, 1870-ben mint önkéntes a honvéd-
séghez besoroztatott, 1870—71. a kerületi 
tisztképző s 1874—75. a Ludovica Aka-
démia tisztképző tanfolyamot hallgatta 
és 1875. nov. 5. hadapróddá, 1877. febr. 
1. tiszthelyettessé s ugyanaz évi máj. 1. 
hadnagygyá neveztetett ki; mint ilyen 
részben csapat-, részben irodai és zászló-
alj-segédtiszti szolgálatot teljesített, míg 
betegség miatt 1881-ben nyugdíjaztatott. 
1887-ben mint népfelkelő nyilvt. tiszt 
tartós szolgálattételre rendeltetett be. 
1891-ben a helyi alk. tisztek állomá-
nyába áthelyezve főhadnagygyá s 1898-
ban századossá neveztetett ki. 1889—97-
ben a honvédelmi minisztériumban, 
azután a 74. és jelenleg a 2. népf. já-
rásnál teljesít szolgálatot. — A Ludo-
vika Akadémia Közlönyének levelező 
tagja volt, hol czikke (1881. Az oroszok 
ideiglenes utasítása a nyitott harczban 
való oktatásra). 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 690. 1. 

Schopp János, nyomdász. — Czikkei 
a Grafikai Szemlében (1903. 11., 12. sz. 
A többszínű nyomtatásról); a M. Nyom-
dászatban (1904. A betűk vonalba állí-
tásáról, 1905. A betűöntés rövidre fogott 
ismertetése, Miből van a fekete nyomda-
festék). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Schoppel András, ág. evang. lelkész, 
brassói származású, az ottani gymna-
siumban tanult 1656-tól, azután a lipcsei 
egyetemen 1662-től; gymnasiumi tanár 
lett 1673-ban, később városi lelkész, 1687-
ben pedig Szász-Hermányban, hol 1694. 
nov. 12. meghalt. — Munkája: Diatribe 

Metaphysica Posterior De Supposito et 
Persona, Quam . . . examini publico 
Subjiciebam M. Johannes Fridericus 
Kesslerus . . . Respondente . . . Ad diem 
IX. Maij 1663. (Lipcse.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III. 225. 1. 
Szabó-Hellebrand t, Régi M. K ö n y v t á r III . 1. 
rész 682. 1. 

Schoppel András, orvosdoktor, előbbi-
nek fia, szül. Brassóban, a hol a gym-
nasiumban tanult 1698-tól kezdve, 1705-
ben a lipcsei egyetemen és 1712-ben a 
hallein nyert orvosdoktori oklevelet; 
gyakorlóorvos volt szülővárosában; de 
már 1719-ben, midőn két gyermekével a 
Vidombák melletti dombon tartózkodott, 
villámütés következtében meghalt. — 
Munkája: Dissertatio inauguralis medico-
practica de varietate practica diversionis 
Veterum per revellentia et derivantia, 
eorumque operandi ratione mechanica. 
Halae, 1712. 

Trausch, Schr i f t s t e l l er - L e x i k o n III . 225. 
lap . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schopper György, bölcseleti és theolo-
giai doktor, rozsnyói püspök, szül. 1819. 
márcz. 9. Pesten vagyonos kereskedő-
szülőktől ; miután Tatán és a fővárosban 
elvégezte a középiskolákat, két évig a 
pozsonyi Emericanumban volt, azután 
pedig a bölcseletre 1835-ben Nagyszom-
batba, a theologiára 1837-ben a bécsi 
Pazmaneumba ment ; a szigorlatok leté-
tele után a pesti egyetemen bölcseleti, a 
bécsin theologiai doktorrá avatták. Pappá 
szenteltetvén, káplán volt Pozsonyban, 
1846. a bécsi Pazmaneum tanulmányi 
felügyelője. 1848-ban kineveztetett eszter-
gomi theologiai tanárrá, 1855. febr. 22. 
budapesti egyetemi hittanárrá ; 1860. 
márcz. 4. a hittani kar dékánjává válasz-
tatott, 1861. okt. 29. prorectorrá, az 
1864—65. tanévre egyetemi rektorrá, 
(1865. jún. 9., midőn a király ő Felsége 
az egyetemet meglátogatta, 950 frtnyi 
alapítványt tett, melynek évi kamatjai 
az egyetem legszorgalmasabb és jó maga-
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viseletű hallgatója jutalmazására fordít-
tatik); 1866. ápr. 26. esztergomi cz. kano-
nokká, 1868. márcz. 2. valóságos eszter-
gomi kanonokká neveztetett ki. 1870. 
szept. 29. elnyerte a királyhegyi apátság 
czímét s a Pazmaneum kormányzásával 
bizatott meg. 1872. febr. ő felsége a 
rozsnyói püspöki székre emelte őt. 1887-
ben ötvenéves bölcseletdoktori jubileuma 
alkalmával a budapesti egyetemi tanács 
tiszteletbeli doktori diplomával tüntette ki, 
a pápa pedig 1888. trónállójává és római 
gróffá tette. 1891. val. b. t. tanácsossá 
neveztetett ki. A liberális egyházpolitika 
legtransigensebb ellenfele volt. A bécsi 
hittani kar tagja, zsinati és egyház-
megyei könyvvizsgáló, a jogtörténelmi 
államvizsga bizottmányi tagja volt. Ren-
des tanárságának éveiben 1856—68. kö-
zött beutazta Ausztria, Németország, 
Svájcz, Olaszország, Francziaország és 
Angolország nevezetesebb városait. Rozs-
nyón 300,000 frt alapítványnyal kórhá-
zat, árvaházat, gyermek-seminariumot 
(Kósa-Schopper-intézet) építtetett, az apá-
czáknak zárdát, díszes könyvtárhelyisé-
get emelt 24,000 frtnyi költséggel, 15,000 
frton^egy vasas fürdőt létesített; ő készít-
tette a budapesti bazilika nagy harangját 
és sajátjából ezreket fordított évenként 
jótékony czélokra. Meghalt 1895. ápr. 10. 
Rozsnyón. — Czikkei a Religióban (1857. 
Néhány szó a magán-nevelőintézetekről, 
A vasárnapok megszenteléséről, A nép 
hitélete Sziléziában, 1858. Mikép igazol-
ták mindenkor a zsidók Krisztusbani 
hitetlenségüket ? Váljon a 72 tanítvány 
utódjai-e a presbyterek ? M. győri áldo-
zárnak ugyanez ügyben, Péntek és 13., 
Newmann eszméi az egyetemekről és 
papnöveldékről, 1889. I. 11. sz. Levél a 
szerkesztőhöz ; Frankovics Gergely, Stan-
sit Horváth Gergely és Perneszi András); 
a M. Államba Veteran és Scipio aláírás-
sal számos czikket írt. — Munkái: 1. 
Emlékbeszéd, melyet néhai Márkfi Samu, 
sz. Benedekrendű Pannonhalmi áldozár, 

hittanár, m. akadémiai lev. t a g . . . egye-
temi rector felett 1861. sz. András hó 2. 
az egyetem nagyobb dísztermében tar-
tott. Buda, 1861. — 2. Beszéd, melyet a 
valódi tudomány főkellékeiről, a m. kir. 
tud.-egyetem újjáalakítása LXXXV. év-
fordulati ünnepélyén 1865. sz. Iván hó 
25. mondott. U. ott, 1865. - - 3. A pol-
gári házasság. Fe j tege t i . . . U. ott, 1868. 
— 4. Mily jelleggel bír voltakép a ma-
gyar tudományegyetem? Fejtegeti Tömöri. 
Kiadja az esztergomi irodalmi egylet. 
Pest, 1868. (VI. Korkérdés, megjelent a 
Religio 1866. II. 19—23.). — 5. Mi czélja 
lehet napjainkban egy általános közzsi-
natnak ? Kiadja az esztergomi irodalmi 
egylet. Esztergom, J869. (XI. Korkérdé-
sek). — 6. Sermones pastorales, quos 
dum gubernacula regiminis ecclesiastici 
capesseret, ad clerum et populum dioec. 
Rosn. dixit. Pestini, 1872. — 6. Epis-
tola Past.... super tempore Communio-
nis Paschalis. Rosnaviae, 1872. — 8. 
Epistola Past., ope cuius Breve Apos-
tolicum intuitu novi officii et novae 
Missae de immaculata B. Mariae V. Con-
ceptione nondum vulgatum, in sua 
Dioecesi publici juris fecit. U. ott, 1872. 
— 9. Epistola P. pro tempore Sacrae 
Quadragesimae. U. ott, 1872. — 10. Epis-
tola Past., medio cujus Decreta Concilii 
Vaticani oecumenici publicantur. U. ott, 
1872. — 11. Epistola Past, super asper-
sione aquae benedictae nonnullis in locis 
Dioeceseos neglectae. U. ott, 1872. — 
12. Communitatis J. Comitatus Scepu-
siensis Litterae, in quibus tempore Cho-
lerae circa Sacramentis provisos et summa 
caritate fotos infirmos Cleri solertia dig-
nis celebratur laudibus. Eidem commu-
nicantur. U. ott, 1873. — 13. Epistola 
Past, contra Ephemerides perversis prin-
cipiis referta directe. U. ott, 1874. — 
14. Epistola Past, contra eos fulminata 
qui asserunt: progenitam sobolem sta-
tus prius, quam genitorum constituere 
proprietatem. U. ott, 1875. — 15. Epistola 
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Past, super indicto per S. Pontificem 
Pium IX. Jubilaeo. U. ott, 1875. — 16. 
Epistola Past, contra idola moderni aevi. 
U. ott, 1876. — 17. Epistola Past, super 
abusibus in publica SS. Sacramenti expo-
s i t ion compertis. U. ott, 1880. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Religio 1889. I . 11. 
s z á m . — Vasárnapi Vjság 1889. 16. Sz. arczk . 
— SI. Sión 1890. 264. , 1893. 939. 1. — Zelliger 
Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszom-
b a t , 1893. — Budap-sti Birlap 1895. 99 . , 102. 
s z á m . (Önélet irása . ) — M. Állam 1895. 84., 
85. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 972. 1. — 
Kollányi Ferencz, E s z t e r g o m i k a n o n o k o k . 
Esztergom, 1900. 492. 1. 

Schor EmÖ, VIII. oszt. tanuló volt 
1899—1900. Pápán (Veszprémm.), pápai 
származású. — Czikke a Pápai Lapok-
ban (1901. 34. sz. Reviczky Gyuláról). 
— Munkája: Ünnepi beszéd. A pápai ev. 
ref. főiskolai gyorsírókörnek Kapossy 
Luczián dr. tanárelnök tíz éves műkö-
dése emlékére tartott díszgyűlésén el-
mondta. Győr, 1900. 

A pápai ev. r e f . főiskola Értesítője 1900. 82. 
lap és a m. D. múzeumi könyvtár példá-
nyáról . 

Schordann Zsigmond, orvosdoktor, kir. 
tanácsos, egyetemi tanár, született 1794. 
július 22. Nagy-Lévárdon (Pozsonym.), 
hol atyja gazdatiszt volt; középiskoláit 
1801-től 1811-ig Pozsonyban járta, az 
orvosi tudományokat 1811—16-ig Pesten 
hallgatta és 1815. szept. 15. Lenhossék 
Mihálynak, az élettan tanárának lett se-
géde. Az orvosdoktori oklevélnek 1817. 
júl. 15. elnyerése után ismereteinek bő-
vítése czéljából Bécsbe ment, a honnét 
1818-ban visszatérvén, mint helyettes 
tanár a pesti egyetemen az elméleti 
orvostan előadásával bízatott, meg, az 
1820. év második felében pedig, ugyan-
csak mint helyettes, az élettant is elő-
adta. 1820. jún. 25. kineveztetett az el-
méleti orvostan rendes tanárává, 1822. 
pedig az élettan tanárává ; e mellett mint 
helyettes 1825-ig az elméleti orvostant 
is előadta. Az élettani tanszéken 1856-ig 

működött. Négy évig tartott súlyos ge-
rinczbaj után 1862. ápr. 11. halt meg. 
1861. február 24-én kelt végrendeletében 
összes vagyonát (55,889 frt 62 kr) şzâz 
egyenlő részre osztotta és ebből 49 részt 
rendelt orvoskari alapítványokra fordít-
tatni. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medica de medicina populari. Pestini, 
1817. — 2. Észrevételek a magyarországi 
cholerajárványról. U. ott, 1831. (Külön-
nyomat az Orvosi Tárból.) 

Status praesens. B u d a e , 1830. 2 4 . 1 . — Jend-
rassik Jenő, E m l é k b e s z é d Sc l iordann Zsig-
mond felett. Buda, i862. — Szinnyei Köny-
v é s z e t e . — Högyes Endre E m l é k k ö n y v e . 
Bpest, 1896. arczk. 

Schoretits Mihály, orvosdoktor, egye-
temi tanár, szül. 1741. szept. 2. Czinfal-
ván (Sopronm.); minekutánna a huma-
niórák osztályát hazájában elvégezte, 
Bécsbe ment, hol két évig a bölcseletet 
tanulta, azután öt évig az orvos-tudo-
mányokat hallgatta, ezután 1765. szept. 6. 
orvosdoktori oklevelet is nyert; ekkor 
assistens lett a katonai kórházban és 
magántanítással foglalkozott. 1767. Vesz-
prém vármegye hívta meg tiszti főorvosá-
nak. 1770-ben a nagyszombati egyetem-
hez az általános kórtan, valamint a külö-
nös kór- és gyógytan tanárává neveztetett 
ki és egyidejűleg Van Svieten ajánlatára 
a bölcseleti kar igazgatója is lett. Az 
általános kórtant 1784-ig tanította, a 
mikor e tantárgy a gyógyszertannal egye-
síttetett. A különös kór- és gyógytannak 
1785-ig volt tanára. 1777—78-ban és 

1782—83. a dékáni hivatalt vezette, 
1783—84-ben pedig rector volt. Meghalt 
1786. márcz. 3. Pesten. Trnka Venczel ta-
nár tartott fölötte gyászbeszédet. Mun-
káit nem ismerem. 

Herkur v o n U n g a r n 1786. 613. 1. — Trnka, 
Oratio funebr i s . P e s t i n i , 1786. — M. Husa, 
1787. 723. 1. — Kölesy-Melczer, M. P lu tarkus . 
Pes t , 1816. II. 208. I. — Högyes Endre, E m l é k -
könyve . Bpest, 1896. 136. 1. 

Schormann Antal, róm. kath. plébá* 
nos, szül. 1806. szept. 3. Selmeczen ; a 
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bölcselet I. évét Győrben, a Il-at és 
a theologiát 1829-től Nagyszombatban 
végezte. Fölszenteltetett 1833. szept. 11.; 
káplán volt Vásárúton, 1834. Egyház-
gellén, 1839. plébános lett Hidegkúton, 
1847. Zavaron, hol 1879. augusztus 13. 
meghalt. — Munkája: Az önző korunk-
tól sanyargatott igazság panaszának ala-
possága. Jelesebb korszerű iratokból nagy-
részt kitüntetve. Pozsony, 1846. 

Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
írók Csarnoka. 468. 1. 

Schormann György, cs. kir. bánya-
kerületi hivatalnok volt 1823-ig Selmecz-
bányán. — Munkája : Carmen honoribus 
Rev. Dni Josephi Schneider, metrop. 
Strigoniensis canonici, nec non civitatis 
Posoniensis parochi zelantissimi, dum 
his dignitatibus condecoraretur. Schem-
nicii (1821). 

Petrik Bibliogr. 

Schosberger Hirsch, a győri püspök 
védnöksége alatt levő zsidó (Schutz-Jud). 
— Munkája; Anrede zu Ehren und 
Würden seiner freyherrl. ßischötl. Gnaden 
Herrn Josef Wild (Vilt helyett) bey seinem 
feyerlichen Einzug als Bischof zu Raab 
von der sämmtlichen Judengemeinde in 
Szigeth nächst Raab. Raab, 1806. 

Petrik Bibliogr. 

Schotsch Frigyes, fögymnasiumi tanár, 
Schotsch János mézeskalácsos fia, szül. 
1844. jan. 19. Medgyesen, ugyanott vé-
gezte 1863-ban a gymnasiumot; a theo-
logiát, mathematikát és természettant a 
bécsi és 1864. okt. 24-től a jenai egye-
temen hallgatta. 1869. decz. 12. óta fő 
gymnasiumi tanár Medgyesen. — Czikke 
a medgyesi ág. ev. főgymnasium Pro-
grammjában (1881. Wie und in welchem 
Umfange ist die ebene Trigonometrie an 
unsern Gymnasien zu betreiben ?), 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
387. 1. — Abel-/tokos, Magyarországi tanulók 
a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 122. 1. 

Schöbel Lőrincz, reáliskolai tanár, 
szül. 1824. Arnauban (Csehország); 1857-

ben Bécsben, 1858. Zomborban alreál-
iskolai tanár volt; 1858-ban a nagy-
kikindai alreáliskolához neveztetett ki 
igazgatónak. — Czikkei a zombori alreál-
iskola Programmjában (1858. Ueber Sal-
peter und dessen Gewinnung); a nagy-kikin-, 
dai alreáliskola Programmjában (1861. 
Kalium). 

Felsmann Névkönyve 1873. 70. 1. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Schöber Emil, bölcseleti doktor, fö-
gymnasiumi tanár, Schöber Ignácz kir. 
bányatanácsos fia, szül. 1860. márcz. 3. 
Kapnikbányán (Szatmárm.) ; Selmecz-
bányán 1879-ben tett érettségi vizsgálatot; 
tanképesítő oklevelet 1884., doktorit 1885-
ben kapott. Tanár a szatmári kir. kath. 
főgymnasiumban 1886 óta, hol a termé-
szetrajzot és földrajzot tanítja. — Czikkei 
a Szatmár és Vidékében (1887. A halá-
szatról, 1905. Szomolnok és környéke); 
a Téli Estékben (1887. Az egészséges 
lakásról); a Heti Szemlében (A baktériu-
mokról, A difteritisről, Egy ritka vendég 
Szatmáron, A földrengésről, A mikro-
skopról, 1907. A madárvédelemről); a 
szatmári kir. kath. főgymnasium Értesí-
tőjében (1892. Tanítványaimnak az ásvány-
gyűjtésről, 1906. Intézetünk madárgyűjte-
ményéről) ; az Orsz. középiskolai tanár-
egylet Közlönyében (1894. Az ásványtan 
tanításáról); a Természettudományi Köz-
lönyben (1896. Virágos növények szövet-
tana, 23 fali tábla és 104. színezett ábra, 
Segédeszköz a növényhatározás elsajátí-
tásához, Schistostega osmundacea világító 
moha Szomolnokról); a M. Paedagogiában 
(1898. Egy elhanyagolt tantárgy); a szat-
mári Kölcsey-kör múzeumi tárgyainak 
és könyvtárának Névjegyzékében (1905. 
Nagybánya és vidékének kőzetei). — 
Munkái: 1. Adatok ä Calonyctíon spe-
ciosum Chois. boncz- és szövettani isme-
retéhez. Bpest, 1885. Hat táblával. — 2. 
Asványhatározó, középiskolák, tanító-
képző-intézetek használatára. Szatmár, 
1896. — 3. Ásványtani gyakorlatok közép-
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iskolák és tanítóképző-intézetek haszná-
latára. U. ott, 1896. (2. kiadás. 1906. U. 
ott). — 4. Növénytan. A gymnasiumok 
IV. és a reáliskolák V. oszt. számára. 
Bpest, 1901. — 5. Növénytan. Tanító- és 
tanítónőképezdék használatára. U. ott, 
1902. —6. A talajjavításról. Szalmár. . . 
(A szatmári gazdasági egyesület kiad-
ványa.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 
1901., 1902. — Petrik, M. Könyvészet 1886— 
1900. és önéletrajzi adatok. 

Schödel (SchödeliusJ Márton, pozsonyi 
származású, hol atyja S. János polgár-
mester volt. — Munkája: Disquisitio 
Historico-Politica, De Begno Hungáriáé : 
Quam In Inclyta Universitate Argento-
ratensi Patrocinante Cl. Viro Dn. Matthia 
Berneggero . . . Publicae . . . subjicit, 
Argentorati, 1629. (2. kiadás. U. ott, 
1630. Újra kiadja Behamb János Ferdi-
nand indexxel és jegyzeteivel. U. ott, 
1676.) 

Ctvittinger, S p e c i m e n 334. l a p . — Szabó-
Heiiebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
429., 435., 2. rész 85. 1. 

Schödl Gyula. — Munkája: Földadó 
mentesség. Utánnyomása szerzőnek a 
«Keresztény Magyarország» cz. politikai 
. . . lapban megjelent czikkeinek. Bpest, 
1888. 

Petrik, Magyar Könyvészet 1886—1900. 

Schöffenberg Mihály (schattendorffi), 
ág. evang. lelkész, soproni származású, 
1662-ben a nyári félévben iratkozott be 
a jenai egyetemre. — Munkái: 1. Exer-
citatio Theologica De Simulatione Dei, 
Quam Ducente Ac Docente Deo Uno 
Trino Sub Praesidio . . . Joanni Ernesti 
Gerhardi . . . examinandam exponit. 
Jenae, 1666. — 2. Periculum Academi-
cum De Ira Quod . . . sub Praesidio 
Johannis Christophori Hundeshagen . . . 
examinandum proponit . . . Autor. U. o., 
1666. — Üdvözlő verset írt Adami, 
Christophorus, Exercitatio . . . Jenae, 
1668. (hol somfalvai, sopronm. születésű-

nek írja magái); és Tiefftrunck, Conra-
dus Godofredus, Dissertatio . . . U. ott, 
1695. (Sch. ezidőben Torenburgban volt 
lelkész) cz. munkákba. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 224., 
IV. 386. lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 1. rész 721., 722. 1. 

Schöfft Károly, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája : Terminologiae 
botanicae Pars I. Dissertatio inaug. 
Budae, 1838. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schömberger Antal. — Munkája : 
Illnstri nomini Spect. ac Magn. Dni 
Ludovici Bhédei de Kis Bhéde, dum fine 
erigendae militaris in Hungaria aca-
demiae ex liberali erga pátriám suo zelo 
decem mille rh. florenos donaret. Posonii, 
1802. (Költemény.) 

Petrik Bibliogr. 

Schön Bernát, nyug. néptanító, szül. 
1842. márcz. 15. Sziliben (Somogym.); 
előbb kizárólag a hébert tanulta ; azután 
magánúton sajátította el a négy reál-
iskolai tanulmányokat és a vizsga leté-
tele után a pécsi róm. kath. tanítókép-
zőbe lépett és bonyhádi, majd bajai és 
győri tanító lett ; e három helyen 44 évet 
töltött a tanítói pá lyán; azután nyuga-
lomba lépett. — Czikkei 1866-tól a pécsi 
Néptanodában jelentek meg, melynek fő-
munkatársa volt ; a Néptanítók Lapjában 
(1869. A tanítók érdekében, 1870. A fa-
lusi népiskolák hiányai és ezek orvosol-
hatási. módja, 1871. Ismét kétes pontok, 
1881. Magyar nyelvi póttanfolyam Győ-
rött, 1884. A népiskolai tanítás közép-
pontja, A népiskolai munkatermek); a 
győri Szabad Polgárba 1873-tól elbeszé-
lést és vegyes czikkeket í r t ; a többi győri 
lapnak is munkatársa volt. — Munkái: 1. 
Alkotmánytan rövid vázlatban népiskolák 
számára, több jeles kútfő és a legújabb tör-
vények nyomán. Győr, 1877. — 2. Számo-
lási gyakorlókönyv a népiskolák III. oszt. 
számára. 3. kiadás. U. ott, év n. (Többek-
kel együtt). — 3. Ugyanaz a IV. osztály 
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számára. U. ott, év n. — 4. Bibliai tör-
ténetek. U. ott, 1900. Négy kötet (2. ki-
adás). — 5. Magyar nyelvtan. Bpesten, 
Szegeden, Győrött. — Ifjúsági iratokat és 
alkalmi költeményeket is adott ki ; ezek 
könyvészeti leírását nem ismerem. — 
Szerkesztette a Bács-Bodrog cz. hetilapot 
1872. juniustól deczemberig Baján Ara-
nyosy Lajossal együtt; a Tanítóbarátot 
és a Győri Friss Újságot. 

Kiszlingstein Könyvészete. — Petrik M. 
Könyvészet 1886—1900. és önéletrajzi adatok. 

Schön Dávid, a pesti izraelita hit-
község vallástanára; szül. 1851-ben Kis-
Kun-Halason ; tanulmányait a pozsonyi 
és prágai zsidó iskolában, valamint a 
pozsonyi evang. lyceumban és a prágai 
egyetemen végezte. A 70-es évek elején 
Bécsben mint a német nyelv és iroda-
lom tanára több magánintézetben, ké-
sőbb mint nevelő hazánkban működött. 
1884-ben a pesti izraelita hitközség hit-
tanárrá választotta. Készítette a hittani 
tantervet és szervezte a hitoktatói testü-
letet, melynek elnöke volt 1906 ig. — 
Czikkei a M. Zsidó Szemlében (1885. 
A pesti zsidó hitoktatók testülete, 1886. 
A középiskolai hitoktatás, 1887. Válaszul 
Hochmuth Abraham rabbi úrnak). — 
Munkái: 1. Szemelvények a zsoltárokból 
iskolai használatra. Ford. Bpest, 1887. 
(Stern A.-val együtt). — 2. A zsidók tör-
ténete a babiloni fogságtól a talmud be-
fejezéseig. A pesti izraelita hitközség 
megbizásából. U. ott, 1901. — 3. Az 
izraelita vallásoktatás polgári iskolai 
vezérfonala. III. rész. A pesti izr. hit-
község megbizásából. U. ott, 1904. 

M. Könyvészet 1905. — Petrik, M. Könyvé-
szet 1886—1900. és önéletrajzi adatok. 

Schön Gáspár, a selmeczi gymnasium 
igazgatója; előbb Eperjes város alum-
nusa és a bölcseleti kar adjunctusa volt 
a wittenbergi egyetemen. — Munkái: 
1. Disputatio Metaphysica De Existentia, 
Quam . . . publico examini subjicit Cas-
parus Schoen . . . Autor & Respondens. 

Wittebergae, 1661. — 2. Collegii Pneuma-
tici Disputatio VI. De Affectionibus Spiri-
tus ut sic Negativis, Quam . . . submittit 
Praeses Georgius Meier . . . Respon-
dente . . . 1662. U. ott. — 3. Positionum 
Antibisterfeldianarum, Ex Ejusdem Philo-
sophiae Primae Seminario Adornatarum 
Octonarius Qvintus . . . Praeses Gerhar-
dus W i c h m a n n . . . Respondens. . . U. ott, 
1662. — 4. Positionum Historicarum Se-
narius II. Praeside Aegidio Strauchio.. . 
Respondente, . . U. ott, 1662. — 5. Mo-
fZeroíoreSummoFortunante,Svavissimum 
Fragariae Fructum,Fraga, Sub Praesidio.. . 
Simonis Friderici Frenzeiii.. proponitCas-
parus Schoen. . . U. ott, 1662. — 6. Ex Me-
taphysicis De Formalitate Praeside M.Cas-
paro Schön . . . Respondente Johanne Be-
yero . . . U. ott, 1662. — 7. Methodica 
Praecipuorum Articulorum Schmalcaldi-
corum Symbolicum, Repetitio, Cujus 
Disputationem X. De Incarnatione. Prae-
ses Johannes Deutschmann . . . Respon-
dens. U. ott, 1663. — 8. Ex Physicis 
Speciosissimum Arcum Coelestem Iridem 
•Praeses M. Casparus Schön, Respondente 
Martino Blochwitz. U. ott, 1664. — 9. 
Hău^poov Thure Votivo Incensum Et Viro 
Juveni . . . Johanni Brewero ex Hungaria 
Superiore Leutschoviensi dum pro obti-
nenda Laurea Licenţiaţi In Cathedram 
Medicam, Academiae Wittebergensis se 
sisteret, Materiam apprime nobilem de 
Ictero, conatu feliciori propugnaret, Anno 
. . . 1664. de 11. Octobris oblatum a 
Populari suo M. Casparo Schön. U. ott, 
1664. — 10. Subtilissimam Sensuum 
Speciem Sensibilem, Disputatione Physica 
eaq. Priore... Praeses M. Caspar Schön. . . 
Respondente Michaele Schönwitz . . . 
Eruditorum Examini submittit . . . 1665. 
Die XXV. Januar. U. ott. — 11. Exerci-
tatio Gnostologica De Abstractione, Quam 
. . . Praeside... Caspari Schön . . sistit 
Johann-David Urich . . . U. ott, 1665. — 
12. Disputatio Physica qua Qualitates 
Occultas in Academia Wittebergensi ad 
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Examen publicum revocat Praeses M. 
Caspar Schön. . . Respondente Bernhardo 
Barnslorff . . . Anno 1665... XXI. Junii 
U. ott. — 13. Disquisitionem Metaphysi-
cam De Caussarum Caussalitate Seu 
Formali Ratione . . . Praeses M. Caspar 
Schön.. . Respondente Henrico Rideman 
. . . U. ott, 1665. — 14. EucpYjfua Qua 
Recens Creatum senatum Praenobilem 
Dn. Judicem Civicum Dictatorem Gravis-
simum Ceterosq. Viros Generosos Am-
plissimos Et Consultissimos Dn. Senatores 
Regiae Liberaeque Civitatis Eperies Dum 
fasces Reipublicae Patriae, ritu solemni, 
Publice in Templo Parochiali, post deli-
berationem privatam, in Curia factam, 
unanimi omnium suffragio, consensuq. 
oblatos, caperent Anno . . . 1666. Mens. 
Januar, gratulabundus prosequi voluit 
Frag. al. M. Caspar Schön. U. ott. (Latin 
költemény).— 15. Disquisitio Pneumatica 
Prima De Intelligentiarum Operationibus 
Quam Praeses M. Caspar Schön . . . 1666. 
publice ventilandam submittit. U. ott. — 

16. Positionum Theologicarum Decas I. 
De Theologia in genere. Respondente 
Paulo Schimrack. Leutschoviae, 1668. — 
17. Positionum Theologicarum Decas II. 
De Theologiae Principio seu Scriptura 
Sacra Quam . . . Sub Praesidio . . . Casp. 
Schön. . . Respondens Georgius Buchholtz 
. . . suscepit . . . 1668. U. ott. — 18. 
Positionum Theologicarum Decas III. De 
Deo Ejusque Attributis, Quam in Lyceo... 
Schemniciensis disputabunt publice Anno 
quo CaetVs orthodoXYs teMpLo egebat 
(1670) die 7. Februarii. Praeses M. Caspar 
Schön, Rector Primar. & Respondens 
Andreas Lipko. Posonii. —19. Positionum 
Theologicarum Decas IV. De Sacro-Sancta 
Trinitate, Respondente Johanne Strompff. 
U. ott, 1670. — 20. Sciagraphia Examinis 
publici in Lyceo . . . quam Schemnicium 
vocant, in Publica & Solenni Panegyri 
institutiendi. Anno . . . 1670.. . Directore 
Casparo Schön. U. ott. — 21. C. Salustii 
Crispi Catalina Qualem Quolibetinpopulo 

videas quocunque sub axe, attestante 
Juvenal. Satyr. 14. In . . , Lycei Schem-
niciani... 1670. Die 13. Octobris Juventutis 
nostrae excolendae gratia ad Scenam 
productus Praeside M. Caspare Schön. . . 
U. ott. — Üdvözlő verseket í r t : Poprádi 
Adamus, Physicam Disputationem . . . 
Wittenberg, 1660., Brewer, Johannes, De 
Vita Hominis . . . U. ott, 1661. (magyar 
vers), Möller, Daniel Guilelmus, Disputatio 
Metaphysica... U. ott, 1662., Roth, Mel-
chior, Exegeseos... U. ott, 1663., Lutzius, 
Ludovicus, Disputatio Theologica . . . U. 
ott, 1665. Schön, Casparus, Exercitatio 
Gnossologica . . . U. ott, 1665. (Üdvözlő 
verset írt a felelőhöz) és Czack, David, 
Disputatio Pub l ica . . . U. ott, 1666. cz. 
munkákba. 

Horányi, Memoria III . 227.1. — Klein, N a c h -
r ichten II. 71. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. 
Könyvtár II., III. 1. rész. 

Schön József, igazgató-tanító, szül. 
1846. máj. 3. Sziliben (Somogym.); ta-
nítói oklevelét 1866-ban nyerte Nagy-
Kőrösön ; több helyt tanított; 1874 óta 
Bpesten és 1899. júniusban igazgatónak 
választották. — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1870. Hogyan törhetr.ők meg 
a nép nagy részében az iskola iránt 
uralkodó közönyösséget ? 1872. Az össz-
pontosításról, 1874. Népiskolai fogalom-
értelmezések gyakorlati példákban); az 
Ethnologische Mittheilungenben (1896. 
Gebräuche ungarischer Juden); a M. 
Paedagogiában (1900. Művészet a nép-
iskolában) ; a M. Nyelvőrben (1903. A 
népiskolai magyar nyelvtan); a Nem-
zeti Nőnevelésben (1892. Comenius em-
lékezete). — Munkái: 1. Paedagogus és 
szaktudós. Bpest, 1879. — 2. Módszeres 
nyelvtani példatár számos feladványok-
kal. Mondattani alapon a II—IV. osztály 
számára. U. ott, 1881. Három rész. (Füh-
rer Ignáczczal együtt). — 3. Bibliai tör-
ténet izraelita népiskolák számára. Győr, 
1883. Két rész. (Mártonnál együtt). — 
4. Zsidó hittan a szentírás elbeszélései 
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kapcsán az őshéber eredeti szöveg alap-
ján legjelesebb értelmezők és fordítások 
egybevetésével. Bpest, 1885. Három könyv. 
(Csukási Fülöppel együtt. 2. jav. és bőv. 
kiadás 1888., 3. jav. és bőv. kiadás 1895. 
U. ott). — 5. A zsidók története a bibliai 
korszak befejezésétől a legújabb korig, 
különös tekintettel a zsidók történetére 
Magyarországon, irodalmi szemelvények-
kel. Dr. Kayserling M. «Handbuch der 
israelitischen Geschichte» cz. könyve . . . 
nyomán a középiskolák felsőbb osztályai, 
tanítóképzőintézetek és családok számára. 
U. ott, 1886. Két könyv. — 6. Kis 
biblia a zsidó ifjúság számára. Az ős-
héber eredeti szöveg nyomán... U. ott, 
1886. Két könyv. — 7. Magyar nem-
zeti Olvasókönyv a népiskolák II—VI. 
oszt. számára. U. ott, 1889., 1890., 1896. 
Öt füzet. (Trajtler Károlylyal együtt). — 
8. A miniszteri tanterv a népiskolai gya-
korlat szempontjából. U. ott, 1895. — 
9. A tanítás művészete. U. ott, 1899. 
(Különnyomat a Nemzeti Nőnevelésből). 
— 10. A szocializmus ismertetése. U. ott, 
1899. — 11. Gyakorlati családi nevelés. 
U. ott, 1901. — 12. Magyar ABC és 
olvasókönyv. Az elemi népiskolák I. osz-
tálya számára. (Bevezető rész a Magyar 
nemzeti Olvasókönyvekhez. Az irott rész 
szövegét előírta Vajda Pál. U. ott, 1904. 
Göőz Józseffel együtt). — 13. Magyar 
ABC és olvasókönyv a népiskolák II. 
oszt. számára. U. ott, 1906. (2. kiadás. 
Trajtler Károlylyal együtt). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 
1901., 1903. — Pallas Nagy Lexikona. B p e s t , 
1904. II. Pó t l ékköte t 575. 1. — Corvina 1906. 
20. sz . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schönauer Endre, cziszterczi-rendi 
szerzetes, főgymnasiumi tanár, szül. 1813. 
nov. 15. Rédén (Veszprémm.); 1830. okt. 
5. a rendbe lépett; pappá szentelték 
1837. júl. 23.; segédlelkész volt 1 8 3 7 -
1838. Herczegfalván, 1838—39. gymna-
siumi tanár Székesfejérvárt, 1839—42. 
Egerben, 1842-1843. Székesfejérvárt, 

1843—49. Pécsett, 1849—50. Egerben, 
1850—54. Székesfejérvárt, 1854-től po-
lányi lelkész, egyúttal 1859-től ugyanott 
a rendi jószágok kormányzója. Meghalt 
1865. febr. 8. — Czikke a zircz-cziszterczi 
rend székesfejérvári Evkönyvében (1854. 
Észrevételek a latin szókötés körében). 

A hazai cziszterczi-rend Emlékkönyve. B p e s t , 
1896. 371. 1. 

Schönaug József L., orvosdoktor, 
ó-budai származású. — Munkái : 1. 
Empfindung bey der Stiftung einer Pri-
vatschule in Altofen, an . . . Herrn J. L. 
Boscovitz, den edlen Stifter derselben. 
Pesth, 1831. (Költemény). •— 2. Dissertatio 
inauguralis phys.-medica de idiosomnam-
bulismo. Vindobonae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l i ogr . 

Schönbach József, a kánonjog dok-
tora, róm. kath. plébános, szül. 1784-ben; 
a bölcseletet és a theologia I. évét 1803-
tól Nagyszombatban, azontúl Bécsben 
végezte. Fölszenteltetett 1808. Káplán 
volt több helyt. 1819. jan. 16. adminis-
trator lett Pest-Belvárosban, febr. 18. Pest-
Lipótvárosban. 1822. plébános lett Pest-
Józsefvárosban. 1840. aug. 4. lemondott 
javadalmáról. A pesti egyetem jogi ka-
rának bekebelezett tagja volt. Mint nyug-
díjas meghalt 1852. aug. 6. Kis-Marton-
ban. — Munkája: Rev. ac Clar. DD. 
Aloysio Battháni de Eadem . . . Dum 
Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis 
Canonicum ac una gen. Semin. R. Pes-
tani Rectorem renunciaretur Obtulit in 
grati animi Tesseram . . . die 1. Nov. 
1820. Pestini. 

Petrik, B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, E g y -
házi irók Csarnoka 469. 1. 

Schönbauer József Antal, orvosdoktor, 
egyetemi tanár, szül. 1757-ben Reichen-
bergben (Csehország). Középiskoláit és a 
bölcseletet végezve, az orvosi tudomá-
nyokat tanulta és orvosdoktori oklevelet 
nyert. 1789-ben neveztetett ki a pesti 
egyetemhez az állattan és ásványtan 
tanárává és mint ilyen működött halá« 
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Iáig. 1790—91., 1795. és 1800. mint he-
lyettes a különös természetrajzt és gyógy-
tani is előadta. 1794—95. és 1802—1803. 
dékán, 1799—1800. pedig rector volt. 
Meghalt 1807. decz. 27. Pesten. — Mun-
kái : 1. Theses de Abortu. Yiennae, 1778. 
— 2. Geschichte der schädlichen Kolum-
batzer Mücken im Banat als ein Beytrag 
zur Naturgeschichte von Ungarn. Wien, 
1795. (Kivonata a Tudományos Gyűjte-
ményben 1839. I.) — 3. Conspectus or-
nithologiae Hungáriáé sive enumeratio 
avium, quas in Regno Hungáriáé obser-
vavit et secundum systema Linnaei di-
gessit. Budae. 1795. — 4. Neue analy-
tische Methode die Mineralien und ihre 
Bestandtheile richtig zu bestimmen. Ein 
Leitfaden zur Selbstübung und zum 
Selbstunterricht in der Mineralogie, Ofen, 
1805. és Wien, 1809. Két rész. (A II. 
részt fia Schönbauer Vincze dolgozta és 
adta ki.) — 5. Determinations- und Wer-
ner's Mineralsystem. Leipzig, 1809. Két 
táblával. 

Hazai Tudósítások 1807. I I . 52. SZ., 1808. 
I. 36. sz . — N. Annalen der Literatur, W i e n . 
1808. In te l l i genzb la t t 151. 1. — Fejér, His-
tória A c a d e m i a e 163. 1. — Pauler Tivadar, 
Egyetemünk rectorai és cancellárjai Pest, 
1856. 19. 1. és Budapesti egyetem története 
I . k . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Poggendorj, 
Biogr.-liter. Handwörterbuch. II. 829. lap. 
— Hőgyes Endre E m l é k k ö n y v e . Bpest , 189G. 
143. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 974. 1. 

Schönbauer József.\ orvosdoktor, pesti 
származású, hol gyakorló-orvos volt. — 
Munkája: Dissertatio inaug. sistens 
euthanasiam. Pestini, 1820. 

Bugát-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 
sora 1840-re. Pest, 67. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Schönbauer József, orvosdoktor, váczi 
(Pestm.) származású; 1838-ban a pesti 
egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. 
— Munkája: Orvosi értekezés az ebdüh-
ről. Buda, 1838. (Latin czímmel is.) 

Rupp, Beszéd 160. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Schönbauer Mihály Lajos, orvos-
doktor, gyakorló-orvos volt Pozsonyban 
1840-ben. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica sistens generalem et brevem 
tractatum de anomaliis menstruorum. 
Yindobonae, 1831. 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e u d N é v -
sora 1840-re. 79. 1. — Szinnyei Könyvészete . 

Schönbauer Vincze, orvosdoktor, Sch. 
József egyetemi tanár fia, 1805-től a 
váczi siketnémák intézetének rajztanára, 
szül. 1780. ápr. 11.; a jenai mineralo-
giai társaság tagja. Meghalt 1830. máj. 
27. Váczon 50 éves korában. — Mun-
kái : 1. Minerae metallorum Hungáriáé 
et Transilvaniae quas descripsit, et earun-
dem nomina, diagnoses, partes consti-
tutivas; loca natalia; matrices; ac usum 
ordine systematico exposuit. Partes 2. 
Pesthini, 1806—1810. (A II. kötet ezen 
czímmel is: Descriptio salium, inílamma-
bilium carbonum terrarum ac lapidum.) 
— 2. Icones, et descriptiones partim ra-
riorum, partim vetustissimarum avium 
Hungáriáé. Fasciculus primus. U. ott, 
1806. — 3. Kurze Anleitung zum Lesen 
und Schreiben für angehende Lehrlinge, 
wodurch ihnen selbiges in 2 Monaten 
auf eine sehr leichte Art beigebracht wer-
den kann. Waitzen, 1811. — 4. Verzeich-
niss der ausgesuchtesten und schönsten 
Nelken oder Grasblumen-Sorten; sammt 
einer kurzen Abhandlung von der Pflan-
zung derselben. U. ott, év n. — 5. Catalog 
von 350 der mannigfaltigsten Ranunkel-
Sorten. U. ott, év n. — 6. Verzeichniss 
von besonders auserlesenen Nelken-
Sorten. Hely és év n. 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1830. I . 42. 
SZ. — Ver. Ofner-Pester Zeitung 1830. 32. SZ. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l i ogr . 

Schönberger András. — Munkája: 
Denkbuch des grossen Brandes in Baja 
1840. am 1. Mai. Nebst der gerichtlich-
statistischen Uebersicht der Stadt Baja ; 
wie auch das Namens-Verzeichniss der 

18. iv sajtó alá adatott 1907. június 12, 
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wohlthätigen Spender. Pest, 1841. Az 
égést ábrázoló kőnyomattal. 

Petrik Bibl iogr. 

Schönberger Ferencz, bölcseleti dok-
tor, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, 
szül. 1754. nov. 25. Pozsonyban; miután 
Bécsben a humaniorákat bevégezte, 1768. 
okt. a piarista-rendbe lépett; 1777-től 
fogva Bécsben és Kremsben a rend gym-
nasiumának minden osztályában tanított. 
1798-ban a bécsi szent Anna gymna-
siumban a humaniórák felső osztályának 
tanára volt; 1802. hasonló minőségben 
az akadémiai gymnasiumba helyezték. 
1808. az alsó-ausztriai gymnasiumok kor-
mányzója és aligazgatója, 1816-ban pedig 
a cs. és kir. convictus igazgatója volt. 
Meghalt 1820. jan. 20. Bécsben. — Mun-
kája : Gedächtnissverse de generibus, de 
praeteritis et supinis. Wien, 1819. (A 
«Quaemaribus»-t foglalja magában.) — 
Többi 13 munkáját, melyek mind Bécsben 
jelentek meg, felsorolják : Petrik és Wurz-
bach. — Arczképe: rézmetszet Eiszner 
Józseftől. 

Oesierreichische i\ational-Encyklopădie.~Wieil, 

1835. IV. 575. 1. — Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n 
XXXI. 127. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Schönbichler Károly. — Munkája: 
Der kleine Toisir-Tisch zur schnelleren, 
leichteren und zuverlässigeren Klafter-
rechnung für alle, besonders aber für 
Jene, welche ohne Kenntniss der Deci-
malbrüche, die Multiplicationen, Divi-
sionen, Quadrat- und K ubik-wurzelrech -
nungen, welche bei den Verausmassen 
kleiner Baulichkeiten vorkommen, ver-
richten wollen. Pressburg, 1852. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schönborn Jenő Ervin gróf, cs. kir. 
val. b. titkos tanácsos, asztalnok, arany 
gyapjas vitéz sat. Schönborn Anselm 
Ferencz gról és Montfort Mária Terézia 
grófnő íia, szül. 1727. jan. 27.; kitűnő 
nevelésben részesült; a családi birtokot 
tetemesen növelte ; megvásárolta a nagy 
munkácsi uradalmat, melyet VI. Károly 

d . S z i n n y e i .T.. Magyar írók XII. 

császártól, mint a Rákóczy fejedelem el-
kobzott birtokát, nagybátyja Sch. Rudolf 
Ferencz gróf 1726-ban kapta adomány-
ként ; ezen birtokot, mint koronauradal-
mat ugyan a kir. fiscus 1788-ban vissza-
követelte és elfoglalta, azonban az 1791. 
magyar országgyűlés a grófi családnak 
ítélte és reá kebelezte. Sch. Munkácson 
több hasznos intézkedést tett, így harisnya-
szövőgyárat és méntelepet alapított; 1782. 
a Latorcza folyón saját költségén 110 öl 
hosszú és 6 öl széles hidat építtetett. 
Meghalt 1801. júl. 25. — Munkája : Ad 
excelsos proceres et inclytos status et 
ordines humillima instantia . . . pro resti-
tuendo dominio Munkács, & loco illius 
alio bono camerali aequi valenti s. co-
ronae substituendo. (Posonii. 1790.). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g családai X. 98., 
99. 1. — Wurzbach, Biogr . L e x i k o n XXXI. 
130. 1. — Magyar Aemze t ség i Zsebkönyv. I . r é s z . 
Főrangú családok 1. Bpest, 1888. 208. 1. — 
Petrik Bibl iogr. 

Schönböck J. József,\ orvosdoktor. — 
Munkája : Dissertatio medica inauguralis 
de melancholia. Vindobonae, 1826. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schönleld Áron, bölcseleti doktor. — 
Munkája : A zsidó vallásbölcsészek szent-
írásmagyarázata Maimuni után. I. rész. 
Lévi B. Gersón. Pozsony, 1904. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schönfeld Baruch, izraelita tanító, 
szül. 1778. Szeniczen (Nyitram.); tanító 
volt Magyarország és Morvaország több 
helyén. Meghalt 1852. decz. 29. Buda-
pesten. — Munkái: 1. Zaror Perahim. 
Bécs, 1814. (Prózában és versben). — 
2. Mussar Haskel. Prága, 1831. (Ethikai 
kézikönyv zsidó ifjak számára). — 3. 
Shalme Todah. Hamburg, 1840. — 4. 
Anaf. Ez Abot. Buda, 1841. (Költemé-
nyek). — 5. Minhah Belulah. Bécs, 1850. 
(Prózai és verses gyűjtemény). 

The Jewish Encyclopedia N e w - Y o r k , 1905. 
XI. 108. 1. 

Schönfeld Farkas, tanító Nagyvára-
don. — Munkái: 1. Magyarország föld-

19 
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ra jza és története. Nagyvárad, 1871. — 
2. Magyar nyelvtan. Népiskolák számára. 
U. ott, 1872. (Ism. Néptanítók Lapja 1871. 
706. 1.) 

Kiss Áron, A m. népiskolai tanítás törté-
nete. Bpest, 1881. 314. 1. — Petrik Könyvé-
szete. 

Schönfeld Ignácz, tanító Temesvárt, 
pozsonyi származású. — Munkája : Fest-
Gedicht. Bey der Installation Sr. Hoch-
geb. Herrn Paul v. Gyürky, als Ober-
Gespanns-Administrator in der Löbl. 
Krassovaer Gespannschaft am 15. July 
1 8 3 9 . . . in Lúgos. Temesvár. 

Petrik Bibliogr. 

Schönfeld János, Lőcsén. — Munkája: 
Kunstprobe. Ein Original-Lustspiel in 1 
Aufzuge. Auf Kosten des Verfassers. Leut-
schau, 1814. 

Petrik Bibliogr. 

Schönfeld Lipót orvosdoktor, szül. 
1807-ben Váriban (Békésm.); 1840 -től 
Aradon gyakorlóorvos volt. — Az aradi 
Alföld munkatársa volt. — Munkái : 1. 
Dissertatio inaug. medica de angina 
membranacea. Vindobonae, 1836. — 2. 
Áron Chorin, oder Religion und Reform. 
Rede, gehalten in Arad 1874. in den 
Lloyd-Localitäten. Arad, 1879. — 3. 
Eine Gauserie als Beitrag zur Geschichte 
des isr. Tempelbaues in Arad, gehalten 
anlässlich der Jubiläum-Feier zur 50-ten 
Jahreswende der Grundsteinlegung zum 
Tempelbau. U. ot t , . . . 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 10. lap. — Olah Gyula, 
Egészségügyi személyzet Magyarországban. 
Bpest, 1876. 12. 1. — Szinnyei Könyvészete. 
— I.akatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
83. 1. 

Schönfeld W.. "izraelita hitközségi 
jegyző Budán. — Munkái: 1. Israel. Ge-
brüder . . . Ofen, 1858. (Zsidó betűkkel.) 
— 2. Der Notar oder die Geschäfts-
führung in der israelitischen Kultus-
Gemeinde. Pest, 1866. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schönheit Rubin, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Németújvárt (Vasm.). — Szá-
mos német czikket írt, a Zeitschrift für 
Natur- unb Heil-Kundeba (1853—1860). 

Szinnyei Repertóriuma III, 1312—1313. h . 
(hol a czikkek czimei felsorolvák). 

Schönherr Ferencz, ügyvéd, a pesti 
egyetemi könyvtár kezelő-tisztje; 1837-től 
egyetemi pénztári ellenőr 1843-ig. — 
Czikkei a Tudományos Gyűjteményben 
(1834. IV. Kereskedési és művészeti egye-
sületek, 1835. V. Valami a fényűzésről.). 

Schematismus Incliti Regni Hungáriáé II. 
. SĽhematismus Literarius 1828 — 1843. — Fi-

gyelő I . 1876. 310. , 313. 1 

Schönherr Gyula, ál lamtudományok 
doktora, múzeumi igazgató őr, a m. tud. 
Akadémia levelező tagja, született 1864. 
szept. 26. Nagybányán, hol atyja városi 
kapitány volt. Tanult a budapesti egye-
tem jogi karán és a bécsi cs. kir. törté-
neti intézetben. 1889. jún . 30. a m. n . 
múzeumnál könyvtári gyakornoknak ne-
veztetett ki, 1893. segéd, 1894. márcz. 31. 
segédőr (levéltárnok) let t ; 1900. márcz: 
27-én őri czímet és jelleget kapott és 
utóbb igazgató őrré neveztetett ki. 1896. 
máj . 15. a m. tudom. Akadémia levelező 
tagjának választot ta; rendes tagja az 
Akadémia történeti bizottságának is. 1902. 
jún. a budapesti egyetemen magántanári 
képesítést nyert. 1892 óta a magyar 
heraldikai társaság jegyzője, a múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelőségé-
nek előadó-ti tkára; a múzeumok és 
könyvtárak országos tanácsának tagja, a 
magy. történelmi társulat választmányi 
tagja. 1889—1890. Rómában a vatikáni 
levéltárban dolgozott: buvárlatainak ered-
ménye a Monumenta Vaticana (Mátyás 
király levelezése a római pápákkal cz. 
kötete), melyet Fraknói Vilmossal együtt 
szerkesztett. A következő években Olasz-
ország és Németország nevezetesebb 
könyv- és levéltáraiban eszközölt kuta-
tásokat. A Forster-Scitovszky jutalmat 
(római kutatásokra) az Akadémia 1898-



581 Schönherr 582 

ban neki ítélte oda. Mint író a ma-
gyar politikai történetíráson kívül főleg 
a czímertannal és családtörténettel, a 
középkori magyar bibliographiával és a 
levéltári források ismertetésével foglal-
kozott. Figyelemre méltók a XV. századi 
czímeres levelekre irányuló kutatásai. 
1903. a m. tudom. Akadémiában egy 
eddig ismeretlen codexet mutatott be, 
melyet Rómában a Casanate-könyvtárban 
fedezett fel; a codex latin orvosi munka, 
melyben a növények képei magyar fel-
irattal is el vannak látva. 1906 végén 
idegrendszere megrendült; decz. 13-án 
édesanyja, valamint barátai elhelyezték 
a beteg tudóst egy budapesti sanatorium-
ban. 1907. ápr. egészsége jobbra fordul-
tával Nagybányára költözött édes anyjá-
hoz. -— Czikkei : A Margitsziget gyógy-
fürdő és üdülőhely cz. munkában (1885. 
A Margitsziget gyógyfürdő és üdülőhely, 
névtelenül; ugyanez németül is a német 
kiadásban); a Nagybánya és,Vidékében 
(1886. 14—18. sz. Megyei Múzeum-egye-
sület, 51. sz. Vincze mester, egy nagy-
bányai plébános a XV. századból, 1887. 
36—38. Nagybánya nyilvános könyv-
tárairól, 46. Nagybánya régi műemlékei, 
52. A legrégibb nagybányai könyvkiadó, 

1888. 40. Ünnepnapok és könyvism.-, 
1889. 14—17. Nagybánya közjogi hely-
zete a mohácsi vész előtt, 32. A magyar 
történelmi társulat Nagybányán, 33., 34. 
Nagybánya művelt közönségéhez, 1891. 
18. Nagybánya czímere, 1902. aug. 10. 
Jankó János, nekr.); a Történelmi Tár-
ban (1888. Nádasdy Ferencz országbiró 
végrendelete, 1898. A fiipesti Szécsiek 
hagyatéki pöre és oklevél-közlések); a 
Turulban (1888.1. Lajos ismeretlen gyűrű-
pecsétje, A Mérey-család czímerlevele 
1474-ből, Bihar vármegye levéltárában 
őrzött czímeres nemeslevelek, 1889. A 
gróf Berénvi-család czímerlevele 1431-
ből, Ritka pecsétkölcsönzési eset a XVI. 
századból, Sopron vármegye története, 
Felsőbánya régi pecsétje. Czímeres nemes 

levelek a máramarosi levéltárakban, 1890. 
Okmányok a Melczer-család levéltárából, 
A nagybessenyői Bessenyei-család törté-
nete, Nagybányai czímeres levelek, A 
Ciliéi grófok fejedelemsége, 1891. II. 
Ulászló korabeli czímeres levelek, Gosz-
tonyi János püspök származásához, Az 
Igali-család czímeres levele, Czímeres 
nemeslevelek Szabolcs vármegye levél-
tárában és könyvism., 1892. A somkereki 
Erdélyi-család 1415. évi czímereslevele 
és nemzedékrendje, Magyar heraldikai 
emlékek külföldi czímeres könyvekben, 
1894. A Garázda-nemzetség czímerlevele, 
Pyber Benedek czímeres levele 1476-ból, 
Nagy Imre, nekr., Barwy Simon czímeres 
levele 1417-ből, A Bakunm-család állító-
lagos magyar származása, 1895. A László-
karchai Török-család czímerlevele 1418-
ból, Az Eresztvényi-család czímeres 
levele 1414-ből, 1896. A Kölkedi-család 
czímeres levele 1429-ből, Melczer István, 
nekr., 1897. A Báznai-család czímeres 
levele 1434-ből, 1898. Nagylucsei Orbán 
czímerlevele 1480-ból, 1898. Krisztus 
kínszenvedésének rendje, Egy Mátyás-
korabeli magyar nemesi társaság emléke. 
Nagy Iván, nekr., 1902. Tinódi Sebestyén 
czímeres nemeslevele, 1906. Nagybánya 
középkori pecsétei, Jelentések a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai társaság 1899— 
1906. működéséről, nyolcz közlés, vegyes 
közlemények, apróságok és könyvismer-
tetések) ; a M. Könyv-Szemlében (1888. 
Egy XVII. századi magyar könyvnyom-
tató emlékezete, 1889. Instrumenta litte-
raria Bavariam concernentia in archivo 
Bibi. Musaei Nationalis Hungarici exis-
tentia, Könyvek Váradi Ötvös Pál hagya-
tékában, 1890. Ismeretlen Mátyás-korabeli 
levelezőkönyv Darmstadtban, Adatok a 
hazai középkori könyvtárak történetéhez, 
1891. Mátyás király leveleskönyve a gróf 
Khuen - Héderváry - család könyvtárában, 
Bonfini másolójának czímeres levele, 
1892—93. M. Könyv-Szemle új folyama, 
A boroszlói levéltári lelet magyar vonat-
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kozásai, 1894. A berlini udvari könyvtár 
szakrendszere, A thorni Corvin-codex-
ről, A Schlägli magyar szójegyzék, 
1895. A Hunyadi-levéltár ügye, Ki volt 
Farinola Dávid? 1896. A milanói Cor-
vin-codexekről, Melczer István, nekr., 
A magyar nemzeti Múzeum könyv-
tára az ezredéves országos kiállításon, 
1899. A velenczei Szent-Márk könyvtár-
ból, 1900. Vidéki könyvtáraink 1899-ben, 
A hazai legkisebb nyomtatvány: Kate-
chismus. Leutschau, 1686. 1902. A vidéki 
könyvtárak 1901-ben, A bécsi udvari 
könyvtár miniatűr kiállítása, 1904. Az 
1903. évi római történelmi congressus-
ról, Vidéki könyvtáraink 1903-ban, 1905. 
Vidéki könyvtáraink 1904-ben); a Száza-
dokban (1889. Kirándulási füzet. Jelentés 
a M. Tört. Társulat nagybányai bizott-
ságának működéséről, 1891. Zsigmond 
király és Velencze összeköttetései törté-
netéhez, 1902. Jegyzetek Zsigmond király 
és az egyházszakadás történetéhez és 
könyvismertetések); az Archaeologiai Ér-
tesítőben (1889. Történelmi kiállítás Nagy-
bányán); a Vatikáni Magyar Okirattárban 
(I. sorozat VI. kötet. Mátyás király leve-
lezése a római pápákkal. Előszó); a 
Vasárnapi Újságban (1891. Kovács La-
jos, életrajza és irodalmi működése, 
1892. II. Lipót, I. Ferencz és V. Ferdi-
nánd királyok koronázása, 1894. Nagy-
bánya története); az Athenaeum Kézi 
Lexikonában (1892—93. Történelmi czik-
kek); a Nagybánya és környéke cz. mun-
kában (1894. Nagybánya a múltban); 
az Akadémiai Értesítőben (1896. Mátyás 
király mint levélíró, 1901. Jelentés az 
1900-iki római tanulmányútról); a M. 
Szalonban (1898. A történelem és a levél-
tárak) ; az osztrák-magyar monarchia 
írásban és képben cz. munkában (XVII. k. 
Nagybánya és vidéke); a Nagybánya és 
vidéke Emlékkönyvében (1899. Nagy-
bánya és vidéke); a Magyarország tör-
ténelmi emlékei az ezredéves országos 
kiállításon cz. munkában (II. rész 1903. 

Városi életünk emlékei, Czéhemlékeink 
a XVII. és XVIII. századból); az Útmu-
tató a nagybányai városi múzeum gyűj-
teményében cz. munkában (1904. A 
nagybányai városi múzeum); a M. N. 
Múzeum könyvtárának Czímjegyzékében 
(II. Czímeres nemeslevelek. írta Áldásy 
Antal. 1904. A M. N. Múzeum levéltá-
rának nemesi iratai, Előszó); a Buda-
pesti Hírlapban (1906. 336. sz. Művészi 
séták); a Magyarország Műemlékei Jegy-
zékében (1906. Korvin János síremléke 
Lepoglaván, Oklevél-közlések : Az Anjou-
kori Okmánytár V. (1887), a gróf Zichy-
család Okmánytára V. és VI. (1888 és 
1894), a Hazai Okmánytár VIII. (1891), 
a gróf Teleki-család Oklevéltára I. és II. 
(1895), a M. Könyv-Szemle és a Törté-
nelmi Tár évfolyamaiban. — Munkái : 
1. Thököly Imre és Wesselényi Pál mint 
vetélytársak. Bpest, 1885. (Különnyomat 
a Századokból). — 2. Nagybánya régi 
pecséteiről. U. ott, 1886. (Különny. a 
Turulból). — 3. A bécsi udvari kamara 
levéltárának magyar vonatkozású ok-
levelei. A levéltári igazgatóság megbízá-
sából. U. ott, 1887. (K. ny. a Történelmi 
Tárból). — 4. Egy magyar államférfi a 
XVI. században. U. ott, 1891. (K. ny. a 
Vasárnapi Újságból). — 5. Olaszországi 
történelmi kutatások. Jelentés 1890. ta-
nulmányutamról. U. ott, 1892. (K. ny. 
a Századokból). — 6. A nagybányai 
Szent-István-templom maradványai. U. 
ott, 1892. (K. ny. az Archaeologiai Érte-
sítőből). — 7. Hunyadi Corvin János. 
1473—1504. U. ott, 1894. (A m. törté-
neti társulattól a Bay Ilona-féle jutalom-
mal koszorúzott pályamű. M. Történeti 
Életrajzok. X. évf.). — 8. Az Anjou-ház 
és örökösei. U. ott, 1895. (Zsigmond és 
Albert kora, a Magyar nemzet története 
III. k. 2. fele). — 9. Nápolyi László 
trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. 
Akadémiai székfoglaló. U. ott, 1897. 
(Értekezések a tört tud. köréből XVII. 4. 
Kivonata az Akad. Értesítőben). — 10. 
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A nagybányai városi múzeum. Nagy-
bánya, 1899. — 11. Magyarország 1301-
ben. U. ott, 1902. (Különny. a Budapesti 
Szemléből). — 12. A Magyar Nemzeti 
Múzeum levéltára. U. ott, 1902. (K. ny. 
A M. N. Múzeum múltja és jelene cz. 
jubileumi Emlékkönyvből). — 13. A kö-
zépkori intézmények bomlása és a renais-
sance. U. ott, 1904. (Csuday Jenővel 
együtt. A Nagy Képes Világtörténet. 
Szerk. Marczali Henrik VI. k. 5. rész.) 
— 14. Jelentés a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Főfelügyelőségének 1903., 
1904. és 1906. évi állapotáról. U. ott, 
1904—1907. Három füzet. — 15. A római 
Casanate-könyvtár Corvin-kódexe és an-
nak magyar glosszái. (Különnyomat a 
M. Könyv-Szemle 1904. évfolyamából). 
U. ott, 1905. — 16. A múzeumok és 
könyvtárak országos szövetsége 1904. 
okt. 29-én Temesvárt tartott közgyűlésé-
nek és okt. 30. Verseczen tartott ülésé-
nek Jegyzőkönyve. U. ott, 1906. (A mú-
zeumok és könyvtárak országos taná-
csának IV. Jelentésének melléklete). 
— Szerkesztette Budapesten : a Magyar 
Könyv-Szemlét 1892—1901., a Turul Ma-
gyar Heraldikai és Geneologiai Társaság 
Évkönyvét 1897—1906-ig (Varjú Elemér-
rel együtt), a Magyar Történelmi Élet-
rajzokat 1899—1903., a Magyar Minerva, 
A magyarországi múzeumok és könyv-
tárak Emlékkönyve I., II. és III. évf. 
1901., 1902. és 1904. Mint segédszer-
kesztő résztvett a Magyar Nemzet Tör-
ténete I—X.kötete szerkesztésében (1895— 
1898.). — Álnevei és jegyei: Décsénvi 
Gyula nevet használt czikkeinél és mun-
káinál nagyobbrészt 1885-től 1892-ig. 
Sch. Gy. (Turulban és M. Könyv-Szemlé-
ben), - r r . , J. R., D. és Gy. (Turul, M. 
Könyv-Szemle, Nagybánya és Vidéke), 
Dr. D. Gy. (Vasárnapi Újság) és D. D. 
Archaeol. Értesítő). 

Vasárnapi Újság 1895. 3G. SZ. a r c z k . — A 
Magyar Nemzeti Múzeum. B p e s t , 1896. 80. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 977. 1., X V I I I . 553. , 
II. P ó t l é k k ö t e t 1904. 575. lap. — Petrik, M 

K ö n y v é s z e t 1886-1907 . — Budafesti Hirlap 
1907. 99. sz. 

Sehönherr Károly, orvosdoktor, pécsi 
(Baranyam.) származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de haemoptysi. 
Vindobonae, 1836. 

Szinnyei I v ö n y v e s z e t e . 

Schönhut Vilmos, a faipar-iskola igaz-
gatója Nagy-Szebenben. — Munkája: 
Die Spielwarenindustrie mit Bezug auf 
das heimische Gewerbe. Vortrag gehal-
ten im Bürger- und Gewerbevereine am 
21. Januar 1889. Herrmannstadt, 1889. 

A m- n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schönowsky Béla (schönwiseni lovag) 
cs. és kir. ezredes, szül. 1826. nov. 17. 
Troppauban ; a bécsújhelyi katonai aka-
démiát elvégezve, mint hadnagy 1845-ben 
a cs. és kir. 56. gyalogezredhez osztatott 
be. 1848-ban főhadnagygyá, 1854-ben 
századossá neveztetett ki és 1860-ban a 
20. gyalogezredhez helyeztetett át. 1864-
ben mexikói szolgálatba lépett át, a hol 
1865. őrnagy lett és több kitünte-
tésben részesült. De már 1867-ben mint 
százados visszalépett a hadseregbe és 
ismét a 20. gyalogezredbe osztatott be. 
1867-ben a mexikói szolgálatban szerzett 
érdemeiért a katonai érdemkereszttel tün-
tették ki. 1868. őrnagygyá neveztetett ki 
a 15. gyalogezredhez, 1873. a 77. gyalog-
ezredhez helyeztetett át és itten 1874. 
alezredes lett. 1876. tartalékparancsnokká 
a 15. gyalogezredhez, 1877. ezredessé és 
1878. a 9. gyalogezred parancsnokává 
neveztetett ki, ennek parancsnokságát 
azonban nem vette át, mert időközben 
a perzsa hadsereg újjászervezésére küldött 
tiszti bizottság főnöke lett. Ennek megbíza-
tásában szerzett érdemeiért a perzsa nap-
s oroszlánrend nagykeresztjét kapta. 1880. 
visszatért Perzsiából, 1882. nyugalomba 
vonult és 1891. Marburg mellett Jello-
wetzben meghalt. — A Ludovika Aka-
démia Közlönyének levelező tagja volt. 
— Munkája : Egy gyalogszázad parancs-
noka tevékenységének fejtegetése. Bpest. 
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1877. (A Ludovika Akadémia 1877. aug. 
füzete. A bécsi cs. katonai tudom.-egylet 
által az 1876. évre kitűzött második 
pályadíjat kapta.) 

Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 690. 1. é s 
a m. n. muzeumi könyvtár példányáról. 

Schönwald Alfréd, hírlapíró, született 
1835. április 16. Budapesten. — Mária 
Antoinette cz. drámát s Ein alter Diplomat 
czímű vígjátékot írta (utóbbit a Wiener 
Stadttheaterben előadták); kiadta az 
Oesterreichs Kaiserhaus cz. díszmunkát 
és főszerkesztője volt a Wertheimer, 
Wiener Geschäftsbericht cz. szaklapnak; 
a Hamburger Balladen-Kranz cz. mun-
kája Hamburgban, Das goldene Buch 
des Judenthums pedig saját kiadásában 
Bécsben jelent meg. 

Eisenberg, Ludwig. D a s g e i s t i g e Wien . W i e n , 
1893. I. 502. 1. 

Schönwald Károly. — Munkája : Juda 
ibn Tibbon terminológiája vallásbölcsé-
szeti művek fordításában. Első rész. 
Bpest, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schönwald Vilmos, orvosdoktor, ma-
gyar születésű bécsi orvos. — Munkája: 
Mein Testament von Alexius Benedek. 
Wien, 1899. (Benedek Elek Testamentum 
cz. munkájának fordítása.) 

Nemzet 1899. 42. sz . és a m. n. m ú z e u m i 
könyvtár példányáról. 

Schönvitzky Bertalan, bölcseleti dok-
tor, kir. főgymnasiumi tanár. szül. 1859. 
jan. 6. Szent-Istvánon (Sárosmegye); a 
gymnasiumot Kassán, az egyetemi tanul-
mányokat Budapesten végezte. Közép-
iskolákra nyert tanári képesítést 1883-ban 
a történelemből és magyarból Buda-
pesten. Doktorátusa van (1884) a magyar 
diplomatikából, történelemből és magyar-
ból. 1883-ban Lipthay Antal báró fiához 
Frigyeshez nevelőül került Lovrinba 
(Torontálm.). 1884. szept. 19. a pozsonyi 
főgymnasiumhoz helyettes tanárnak, 1890. 
ugyanott rendes tanárnak nevezték ki. A 
pozsonyi kereskedelmi akadémiában, mint 

bejáró, 1895-től a földrajzot tanította. 
1897. szept. 1-én a temesvári állami fő-
gymnasiumhoz helyezték át mint igaz-
gatót. Pozsonyban «Középiskola» czímű 
szakfolyóiratában, mint a tanári kör tit-
kára főképen az egységes középiskola 
eszméje, a tanárok helyzetének javítása 
és a tanáregyesület szervezetének re-
formja érdekében küzdött. Mint a Toldy-
körnek választmányi tagja és főjegyzője, 
a magyarság és a magyar közművelődés 
terjesztése terén nagy tevékenységet fej-
tett ki. A temesvári körnek és a szabad 
lyceumnak elnöke. — Tanügyi czikkeket 
írt az Orsz. Középiskolai Tanáregylet 
Közlönyébe, a Középiskolába és az Egyet. 
Közoktatási Szemlébe ; társadalmiakat a 
helyi lapokba. Czikke a Budapesti Hír-
lapban (1883. 101. sz. Cornides Lajos, 
nekr.); a Sárosmegyei Közlönyben (1885. 
jan. 5. Egy új regény, bírálat). — Mun-
kái : 1. II. Sylvester bullája. Temesvár, 
1884. — 2. Egy elhanyagolt tudomány-
szak és a pozsonyi városi levéltár. Po-
zsony, 1886. — 3. A diplomatika és a 
nők. U. ott, 1886. — 4. A pozsonyi 
Klarissza-apáczák története. Adatok a 
pozsonyi gymnasium történetéhez. U. ott, 
1886. (Különny. a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasium Értesítőjéből.) — 5. Az 
egységes középiskola törvényéhez. U. ott, 
1893. — 6. A pozsonyi kir. kath. főgym-
nasium története. Hazánk ezeréves fenn-
állásának emlékére. U. ott, 1896. — 
Szerkesztette a Középiskola czímű havi 
szaklapot 1893. febr. 15-től 1894. szept. 
15-ig Pozsonyban és a pozsonyi Toldv-
kör millennaris ünnepségeinek Emlék-
lapjait, Pozsony, 1896. — Jegye : —y. —n. 
(a Budapesti Hírlapban 1883.) 

Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k és 
tanára ik . Bpest , 1896. 68. 1. — A pozsonyi kir. 
kath. főgymnasium Értesítője 1896. 394. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 553. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. 
Schönwisner István, bölcseleti doktor, 

egyetemi tanár és könyvtárnok, szül. 
i 1738. decz. 15. Eperjesen (Sárosm.) 
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1756. nov. 3. lépett a Jézus-társaság rend-
jébe. Miután felsőbb tanulmányait Nagy-
szombatban bevégezte, Bécsben a rend 
növendékeinek és a Theresianum tanulói-
nak több évig praefektusa volt. A rend 
feloszlatása (1773) után 1778-ban böl-
cseleti doktorrá avatták és 1777. ápr. 7. 
a budai egyetemi könyvtár másodőre, 
1780-ban az egyetemen a régészet tanára 
lett ; 1782-ben dékánná, 1795-ben egye-
temi rectorrá választották; 1802. pedig 
irodalmi érdemeinek elismeréseül ter-
movai apáttá és nagyváradi kanonokká 
neveztetett ki, a bölcseleti karnak pedig 
seniora és 1794-től az egyetemi könyvtár 
igazgatója volt. Miután qiég megünne-
pelte Pesten áldozó papságának félszá-
zados jubileumát, Nagyváradra költözött, 
a hol három héttel azután 1818. szept. 
26. meghalt. Az egyetemen Schvvandtner 
Márton tanár tartott fölötte 1820. emlék-
beszédet. — Czikkei a Windisch-féle Unga-
risches és Neuungrisches Magazinban 
(III. 1. 1783. Abhandlung über einige 
römische Meilensäulen, welche bei dem 
Dorfe Promontorium entdecket worden, 
3. Versuch einer Auflösung der unter der 
siebenten Nummer im ersten Stücke des 
dritten Bandes dieses Magazins aufge-
worfenen Preisfrage, rézm., IV. 1. 1791— 
1792. Einige zu Nagy-Reötze befindliche 
Alterthümer, Neues ung. Magazin I. Das 
Chapische adeliche Diplom); a Schedius, 
Zeitschrift von und für Ungernben (I. 
3. 1802. Ueber die ungrischen Blech-
münzen) ; laiin ódája van az : Odae ho-
noribus Mariae Theresiae . . . Tyrnaviae, 
1679. cz. munkában. — Munkái: 1. De 
ruderibus Laconici Caldariique romani 
et nonnullis aliis monumentis in solo 
Budensi partim hoc primum anno 1778. 
repertis, partim nondum vulgatis über 
unicus. Budae, 3 rézm. táblával. (Ism. 
M. Könyvház III. 1783.) — 2. Commen-
tarius geographicus In romanorum iter 
per Pannoniae ripam a Tauruno in Gallias 
ad leg. XXX. usque, ut illud in Antonini 

itinerario postremis Wesselingi curis edito 
describitur, commentarius geographicus, 
occasione repertarum columellarum mil-
liarium concinnatus. Pars prior. A Tau-
runo Lauriacum. Accedit in fine partis 
alterius sylloge nonnullorum inscripti-
onum Pannoniae, hucusque ineditarum 
cum notis et animadversionibus. U. ott, 
1780. (Ism. M. Könyvház I. 1783.) — 
3. Itineris Tauruno ad leg. XXX. et 
commentarii geographici pars II. Sive 
Lauriaco ad leg. XXX. Accedunt selecţi 
lapides literati Pannoniae romanae, speci-
atim qui ad eiusdem ripam reperti sunt. 
Cum explicatione et animadversionibus. 
U. ott, 1781. — 4. Ode in laudem balnei 
Sarisapiensis, Quadriburgium dicti, hono-
ribus Dni Antonii L. B. Sándor de Szlav-
nicza dicata. U. ott, 1783. (Ism. M. Könyv-
ház I. 1783., Sándor István, M. Könyves-
ház IX. 1808. 130.1.) — 5. Antiquitatum 
et históriáé Sabariensis ab origine usque 
ad praesens tempus libri novem. Pestini, 
1791. 21 rézm. táblával. — 6. Adventul 
principum Josephi archiducis, et regni 
Hungáriáé palatini, et Alexandrae Pav-
lovnae principis caesareae. Budae, 1800. 
— 7. Notitia Hungaricae rei numariae 
ab origine ad praesens tempus. U. ott, 
1801. XIX rézm. tábl. (Ism. M. Könyv-
ház XIX. 1800. 190. 1.; Annalen der 
Literatur 1804. 54., 55. sz.) — 8. Cata-
logus numorum Hungáriáé & Transil-
vaniae instituti naţionali Szécsenyiani. 
Pestini, 1810. Három rész. (lsm. Annalen 
der Literatur 1812. III. 76. sz.) — 9. 
Appendix ad catalogum numorum Hun-
gáriáé et Transilvaniae instituti naţionali 
Széchényiani. U. ott, 1810. — 10. Com-
pendium antiquitatum graecarum. Ad 
usum primae humanitatis scholae in 
regiis per Hungáriám adnexasque pro-
vincias gymnasiis. Budae, 1814., 1815., 
1818., 1820., 1821. — 11. Compendium 
antiquitatum romanarum. Ad usum se-
cundae humanitatis scholae in regiis per 
Hungáriám adnexasque provincias gym-
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nasiis. U. ott, 1825. — Kézirati munkái : 
Adversaria. 1818. (Incipit anno 1785. Az 
egyetemi könyvtár történetére vonatkozó 
jegyzetek), ívrét; Collectanea historica 
universitatis regiae scientiarum Hunga-
ricae, ívrét 209 levél. (Az egyelemi könyv-
tár történetére vonatkozó oklevelek, jegy-
zetek) ; Inventări um musei antiquitatum 
ac rerum rariorum, itemque numophy-
lacii (in bibliotheca regia scientiarum 
universitatis) conscriptum Budae... mense 
Nov. a. 1780. continuatum usque ad a. 
1817. ívrét 363 lap ; Nummi consulares 
sive familiarum Romanarum argentei et 
aénei, ívré t ; Compendium Eckhelianae 
doctrinae numorum veterum, 4rét 163 és 
66 lap. Catalogus numorum, qui sunt in 
Musaeo illustrissimi domini Andreae 
Semsey de eadem . . . Conscriptus anno 
1803. 4rét 62 levét. — Nevét Schönwis-
nernek, Schönviesnernek és Schoenvis-
nernek is írják. — Jegye: St. Sch. (az 
Ungr. Magazinban). 

Göttingischer Gelehrter Anzeiger 1779., 1785., 
1792. — Magyar Könyvház, V I I . 1795. 287. 1. — 
Katona, HiStoria-Criticâ XLI. 630. 1. — Er-
neuerte vaterländische Blätter. W i e n , 1818. 
Intelligenzblatt 60. sz., 1819. 240. 1. és 1820. 
34. SZ. — Tudományos Gyűjtemény 1817. I V . 
141., 1818. X I . 124. 1. — Magyar Kurir 1818. 
II . 32. SZ. — Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 
1818. 51. 1. — Pressburger Zeitung 1818. 51. , 
1820. 39. sz . — Fejér, H i s tór ia A c a d e m i a e . 
Budae , 1835. 186. 1. — National-Encyclopädie 
W i e n , 1836. I V . 581. 1. — Pauler Tivadar, A 
budapesti egyetem rectorai és cancellárjai 
Pest, 1856. 19. 1. és A budapesti egyetem 
tör ténete . Bpest , 1880. — stoeger, Scr ip tores 
319. l a p . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik 
B i b l i o g r . — M. Sión 1892. 390. 1. — Irodalom-
történeti Közlemények V I . 1896. 430. 1. — De 
Backer-Sommervogel, Bi b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . 
VII. 857. 1. 

Schönviesner Nep. János, orvosdok-
tor, palotai (Veszprémm.) származású. — 
Munkái: 1. Orvostudori értekezés a forró 
idegnyavalyák kórhatározásáról. Pest, 
1842. (Latin czímmel is.) — 2. Az ön-
fertőzés (onania) ismertető jeleire, okaira, 
következéseire és utóbajainak orvoslá-

sára figyelmezteti a szülőket, nevelőket 
és tanítókat. Pápa, 1843. 

Kupp, Beszéd 163 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Schopf Ágoston. L. Mérei. 
Schöpílin Aladár, hírlapíró, született 

1872. okt. 4. Manigán (Nyitramegye); a 
gymnasiumot a pozsonyi ág. ev. lyceum-
ban 1890-ben végezte, azután theologiát 
tanult a pozsonyi evang. akadémián, 
melynek végeztével a budapesti egyetem 
bölcseleti karának hallgatója lett 1897-
ben. Már Pozsonyban foglalkozott hírlap-
írással s két évig a Nyugatmagyarországi 
Hiradó belmunkatársa volt. 1892-bcn 
jelent meg első verse a Vasárnapi Újság-
ban ; e lapnak 1894 óta rendes munka-
társa, 1898 óta pedig belmunkatársa; 
számos verset, novellát írt e lapba, újabb 
időben azonban főleg irodalmi és kritikai 
czikkek írásával foglalkozik és a Vasár-
napi Újság irodalmi rovatát vezeti. — 
Czikkei a Vasárnapi Újságban (1901. 
Viktoria angol királynő, 1902. Hugo 
Viktor, 1904. Báró Eötvös József, Pákh 
Albert, 1905. Bacsányi János, Lévay Jó-
zsef, Toldy Ferencz, A fővárosi múzeum, 
1907. Tóth Béla stb.); a Budapesti Hír-
lapban (1902. 4. szám. Bajza József). — 
Munkái (melyek részben előbb a Vasár-
napi Újságban jelentek meg): 1. Julien 
Gordon, Rezeda kisasszony. Elbeszélés, 
angolból ford. Bpest, 1902. — 2. Elfrida 
és egyéb amerikai elbeszélések, angolból 
ford. U. ott, 1903. — 3. Anthony Hope, 
Peggy a kotnyeles, ford. U. ott, 1904. — 4. 
Hamlin Garland, Sötét zsarnokság, angol-
ból ford. U. ott, 1905. — 5. Amerikai 
elbeszélők. (Bret Harte, Mark Twain, 
Stockton) angolból ford. U. ott, 1905. 
(Magyar Könyvtár 247.) — 6. Wilde 
Oszkár, Dorian Gray arczképe, angolból 
ford. U. ott, 1907. — 7. Wharton Edith, 
A vidámság háza. Regény. Angolból 
ford. U. ott, 1907. (Vasárnapi Újságban. 
Sajtó alatt.) 

Önéletrajzi adatok. 
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Schöpflin Géza, főgymnasiumi tanár, 
Sch. Gyula uradalmi tiszttartó és Greguss 
Hermina fia, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1876. decz. 11. Manigán (Nyitram.); 
a gymnasiumot a pozsonyi ág. evang. 
lyceumban végezte és itt tett 1896-ban 
érettségi vizsgálatot. 1896—1900-ig a 
budapesti egyetem bölcseleti karának 
hallgatója volt, a hol középiskolai tanári 
oklevelet nyert. 1900—1901-ben szol-
gálta le Pozsonyban önkéntesi évét. 1901-
ben a vallás- és közoktatásügyi minister 
kinevezte az eperjesi ev. kollégium fő-
gymnasiumához előbb helyettes, majd 
rendes tanárnak a magyar és latin tan-
székre. Az eperjesi Széchenyi-kör magyar 
irodalmi osztályának jegyzője. — írt 
költeményeket, melyek Szombatos Géza 
név alatt az Ország-Világban (1902), a 
Magyar Szalonban (1903—05), a Vasár-
napi Újságban (1906), az Evangelikus 
Családi Lapban és az Eperjesi Lapokban 
jelentek meg, mely utóbbi lapnak munka-
társa. Az 1886. eperjesi tűzvész huszadik 
évfordulója alkalmából tartott ünnepi 
előadáshoz «A nagy tűzvész Eperjesen» 
cz. prológot írt. (Előadatott az eperjesi 
városi színházban 1907. márcz. 9. és 10. 
Megjelent az Ország-Világ 1907. évfolya-
mában.) 

Az eperjesi ev. főiskola Értesítője 1905. 13. 
lap és önéletrajzi adatok. 

Schopp János, főszolgabíró Szerda-
helyi (Nagyszebenmegye). — Munkái: 1. 
Ratgeber in Steuerangelegenheiten. Ge-
meinverständliche Darstellung der für 
den Bauern- und Bürgerstand wichtigsten 
Steuergattungen. Hermannstadt, 1903. — 
2. Die Gewährleistnng beim Viehkauf. 
U. ott, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schramko Pál, ág. ev. lelkész, Sch. 
Márton és Vizes-Réti Ilona fia. született 
1743. február 13. Nagy-Rőczén; tanult 
Nagy-Szlaboson, Rotkón és Sajó-Gömörön, 
hol a magyar nyelvet sajátította e l ; 
1759-ben nevelő volt Barcza István fiá-

nál, egyszersmind tanító Nemes-Dömöl-
kön; innét Késmárkra ment, hol Kar-
lovszky János tanította; azután tanító 
volt Kun-Tapolczán ; a bécsi egyetemen 
természettant és mathematikát tanult ; 
majd Nagy-Palugyán (Liptóm.) rector 
lett; itt 1773-ban lelkészszé választották; 
majd Német-Lipcsére ment papnak. II. 
József császár alatt részt vett az 1791. 
pesti zsinaton. 1795. Klenóczra ment 
lelkésznek, hol 1800-ig szolgált; ekkor, 
minthogy szélütés érte, nyugalomba vo-
nult fiához.. Meghalt 1830. febr. 15-én 
Klenóczon. — Czikkei a Solennia-ban 
(V. 1814. Dem Andenken des Edlen Herrn 
Georg v. Fejes, VIII. 1816. Wytah ze 
slowensko-rečkého nowo-zákonyhó slo-
ware, XI. 1820. Biographia Joannis Kor-
csek, XX. 1828. és XXII. 1831. Uiber die 
im Dorfe Klenótz befindlichen Bibeln, 
Paralipomena historico-literaria, h. e. 
memoria hungarorum scriptorum in P. 
Wallaszky Conspectu . . . desideratorum, 
XXII. 1831. Curriculum vitae Samuelis 
Kollár); az Aehrenleseben (1827. 24., 25. 
sz. Über die Abkunft der Ungarn). — 
Munkái: 1. Života y Smrti požehnana 
Památka, kterau Urozené nékdy a pobožné 
Matrone, Katarine Potoczky, když L. R. 
1778. dne 6. Prasynce s swétem, y s 
Swymi práve kresťanský se rozžehnala; 
Na doswédčeni swé lásky Manžel gegi 
werny . . . n Známych y a Neznámych 
naslechugicim Psánim vzbuzuge. Hely n. 
(Halotti beszéd.) — 2. Lidj Zenicy Pŕj-
hoda Gegiž Rozmlauwánj když Wýborne 
Učenj a Wažný mládenec Pán Michal 
Semian, sskoly Ew. Pressowské dobré 
zaslaužilý a bedliwy Pan Con Rector s 
Poctiwau a cnostmi krestanskými ozdo-
benau Pannau Terezyi Clementis, do 
stawu S. Manželskeho wstupowal-wys-
lyssel a predložil . . . Leta Pane, w 
kterem SeMian Terezyi zablra do sskoLI 
Abl poznaWati a Co nezná poWoLI. 
Hely és év n. (Esketési beszéd.) — 3. 
Beh Ziwota Slawné Pométi Neygasnégssi 
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a Neymilostiwegši nekdy Panj Marye 
Theresye Uherské, Ceské, Welike Krá-
lowny: pri Pohrebnj Gegj Král Gasnosti 
Památce a Cirkwi Ew, Art. Velko-
Paluzské na den 1781 Nového Léta 
držená w obecném Cyrkevnjm Shromaž-
dénj preöiteny. Hely n. (Gyászbeszéd 
Mária Terézia királynő halálára.) — 4. 
Požehnaná Památka W. Ur. Pana Kubi-
nyi Gašpara de Felsö-Kubin et Nagy-
Olaszy . . . Pri smutné pohŕebnj pŕyleží-
tosti dne 7. Brezna, L. P. 1790., w 
kterém OzDoba sWe BoDInl Gasspar 
oDebraL . . . Gasspára naŕlkeg w Chráme 
Art. Welko Poluzském pŕečtená y slozená 
skrze . . . Beszterczebánya, 179o. (Halotti 
beszéd Kubinyi Gáspár felett.), 

Bartholomaeides, ComitatUS Göinör 429. 1. 
— Solennia Memoriae Anniversariae Bib-
liothecae Kis-Hontanae XXII. 52—66. 1. (Kol-
benheyer Mihály.) —Petrik Bibliogr. IV. 84. 1. 

Schranz János, ág. ev. lelkész, szül. 
1830. jau. 8. Drumolyban (Vasm.); közép-
iskolai tanulmányait Kővágóőrsön és 
Sopronban, a theologiát ugyanott és a 
baseli egyetemen 1852—54. végezte. Haza-
térve, segédtanár lett a soproni ág. hitv. 
ev. lyceumban; innét Eperjesre ment 
theologiai tanárnak, hol a dogmatikát 
és a héber nyelvet adta elő. Itt 1859— 
68-ig működött mint tanár és második 
lelkész. 1868—73-ig a lőcsei evang. gyü-
lekezetnek lelkésze volt. 1873. nov. 15. 
óta a pesti ág. hitv. ev. németajkú egy-
háznak lelkésze. — Német költeménye 
van a soproni ág. ev. gymnasium 1858. 
Értesítőjében az intézet háromszázados 
jubileumára ; a pesti német ev. egyház 
évi Értesítőjében évek óta írta a beve-
zető részt. Több költeményt is írt a vas-
megyei hiencz-tájszólásban. — Munkái: 
1. Rede zum Jahresschlüsse 1865 in der 
evang. Gemeinde zu Eperjes. Eperjes, 
1866. — 2. Antrittspredigt gehalten in 
Eperjes 1867. U. ott. — 3. Antrittspre-
digt in Lőcse, 15. Nov. 1868. Leutschau. 
— 4. Gedächtnissrede über Carl Maday, 

Superintendent des Theiser Distrikts 1871. 
U, ott. — 5. Die Salbung des Herrn. Fest-
predigt gehalten bei Gelegenheit des 
Hilfvereins-Gottesdienstes in Budapest 
am 7. Nov. 1875. Bpest, 1875. — 6. Durch 
Nacht zum Licht. Festpredigt anläss-
lich des 100 jähr. Jubileums der Pester 
evang. Gemeinde A. C. U. ott, 1887. — 
7. Ein Tag des Herrn. Milleniums-Fest-
predigt, gehalten am 10. Mai 1896 vor 
der evang. Gemeinde A. C. in Budapest, 
U. ott, 1896. 

Doleschall E. A., Das erste Jahrhundert aus 
dem Leben einer haupstftdtişchen Gemeinde. 
Bpest, 1887. és Önéletrajzi adatok. 

Schranz Mihály, tanító és a soproni 
kézügyességi iskola igazgatója. — Mun-
kái : 1. Fibel vorzüglich nach der analy-
tisch-synt. Lesemethode. XII. Auflage 
Unter Mitwirkung von M. Schranz heraus-
gegeben von Georg Jausz. Oedenburg 
(1889.) szöveg-képekkel. — 2. A kéz-
ügyességi oktatás Svédországban. Irta 
és a soproni kaszinóban 1892. nov. 27. 
előadta. Bpest, 1892. (Különnyomat a 
Néptanítók Lapjából. Németül is meg-
jelent Sopronban 1893.) — 3. A kéz-
ügyességi oktatás. Fejlődés története, 
jelenlegi állapota és czéljai. Kiadja a 
soproni házi-iparegyesület. Sopron, 1893. 
(Bünker Baynarddal együtt.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schraud Ferencz, bölcseleti és orvos-
doktor, egyetemi tanár és országos fő-
orvos; szül. 1761. május 14. Pesten; 
szülei korán elhalván, Konradi Norbert 
piarista-tanár nevelte; középiskolai ta-
nulmányait Debreczenben, Kolozsvárt és 
Váczon végezte és 19 éves korában 
Pesten bölcseletdoktori oklevelet nyer t ; 
iskolai tanulmányai mellett az angol, 
franczia és olasz nyelveket is elsajátí-
totta. Czindery Antallal utazott a magyar 
tengerparton és Velenczében; Olasz-
országból Bécsbe tért vissza; itt van 
Swietennel, az udvari könyvtár igazga-
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tójával megismerkedve, ennek rábeszé-
lésére az orvosi tanulmányokra adta 
magát és miután előzőleg a természet-
tant és vegytant tanulta,' a lembergi 
egyetemen 1786-ban az orvosi tudomá-
nyokat elvégezte s Bécsbe visszatérve, 
még Quarin és Stoll előadásait hallgatta, 
azután orvosdoktorrá avatták. Bécsből 
Szegedre ment, hol gyakorló-or TOS volt 
és 1790. Csongrád- és Csanádmegye fő-
orvosa lett. 1794-ben a pesti egyetemhez 
az elméleti orvostan és államorvostan 
tanárává nevezték ki. 1794-ben a syr-
miai pestis kitörésekor kiváló szolgála-
tokat tett a járvány behurczolása ellen 
és ezért a magyar nemességgel jutal-
mazták meg; később pedig a bukovinai 
járvány idejében teljesített hasonló szol-
gálatokért a királyi tanácsosi czímet 
kapta ; 1799—1802. tanévekben a dékáni 
hivatalt vezette. 1802-ben országos fő-
orvossá neveztetvén ki, tanári állásától 
megvált. Schraud az 1803. délmagyar-
országi scorbut-járvány és a dalmatiai 
és istriai sárgaláz elfojtása, továbbá a 
kuruzslás megszüntetése, a seborvosi 
intézmény rendezése és a tehénhimlő-
beoltás behozatala körül is nagyon tevé-
keny és áldásos működést fejtett ki. 
1806-ban typhusjárvány lepte vidékre lett 
a kormánytól kiküldve, Vasvárott maga is 
megkapta a betegséget és márcz. 18. meg-
halt Kismartonban. — Munkái: 1. Opus-
cula rem physicam et chemicam atti-
nentia, Diss. I. De natura aerum inílam-
mabilium et vitalium. II. De lucis et 
materiae electricae similitudine. III. De 
origine caloris in tritis corporibus. IV. 
De meteoro quodam singulari, et non-
nullis consectariis theoriam aurorae bo-
realis attinentibus. Leopoli, 1785. — 2. 
Tentamen theoriae generalis febrium, 
edidit dum medicam apud Szegedinenses 
provinciám capesseret. Pestini, év n. — 
3. Abhandlung von der Verbindung der 
Lustseuche mit dem Scharbocke und 
derselben Heilungsart. Wien, 1791. — 

4. Beobachtungen aus der Arzneikunde. 
U. ott, 1792. — 5. Primae lineae studii 
medici, Quas auditorum suorum com-
modo duxit, Pestini, 1794. — 6. Apho-
rismi de politia medica. Auditorum com-
modo concinnavit. U. ott, 1795. — 7. 
De febribus tontamina duo. Vienna, 
1797. — 8. De febribus periodum ha-
bentibus ohservationeş novae. U. ott, 
1797. — 9. De forensibus judicum 
et medicorum relationibus. In vicem 
introductionis ad medicinám forensem 
disserit. Pestini, 1797. — 10. Ge-
schichte der Pest in Sirmien in den Jahren 
1795 und 1796. Nebst einem Anhange, 
welcher die Geschichte der Pest in Ost-
galizien, Vorschriften der Pestpolizei und 
Ideen über die Ausrottung einiger an-
steckenden Krankheiten enthält. U. ott, 
1801. Két kötet. Térképpel és egy tábla 
rajzzal. — 11. História pestis Szirmien-
sis annorum 1795 et 1796. Jussu regio 
scripsit . . . Tomi III. Budae, 1802. Há-
rom kötet. 10 tábla rajzzal. — 12. Ele-
menta medicinae forensis. Pesthini, 1802. 
— 13. De eo quod est in morbis epide-
mium. Dum protomedici Hungari munus 
capesseret disserit. U. ott, 1802. — 14. 
Georgio Stahly chir. doct. et univers. 
Hung. prof. VII. kal. Novembris mortuo 
parentat. U. ott, 1803. — 15. Nachrich-
ten vom Scharbock, welcher im Jahre 
1803 in mehreren Gespannschaften von 
Ungarn beobachtet wurde, nebst Beiträgen 
zur Geschichte des brandigen Ausschla-
ges, welcher in Ungarn Pokolvar genannt 
wird. U. ott, 1804. és Bécs 1805. Két 
táblázattal. — 16. De aqua soteria ther-
marum Budensium, quae caesareae di-
cuntur. Budae, 1804. — 17. Vorschriften 
der inländischen Polizey gegen die Pest 
und das gelbe Fieber aufgestellt v o n . . . 
Mit zwei Tabellen. Wien, 1805. — Ki-
adta : História haemorrhoidorum . . . 
Operis posthumi editionem procuravit. . 
Vindobonae, 1794—95. Három kötet 
(Trnka Venczel munkája) ; História pestis 
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Transsilvaniae an. 1771. Opus posthumum 
... edidit et praefatus est... Budae, 1799. 
egy tábl. (Chenot Ádám munkája.) 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
Cent. II. Dec. 1. 2. 508. 1. — V. Kurír 1806. 
I . 23. SZ. — Hazai Tudósítások 1 8 0 6 . 1 . , 13. s z . 

— Alig. Literatur-Zeitung W i e n 1806. 14. s z . 
Intelligenzblatt 80. sz. — Annalen der Lite-
ratur und Kunst 1804. 81. SZ. — Neue Annalen 
der Literatur 1807. Intell igenzblatt 64. 1. — 
Kölesy és Melczer, Nemzeti Plutarkus. Pest, 
1816. I I I . 2 4 0 — 2 5 3 . l a p . — Katona, H i s t ó r i a 
C r i t i c a X L I . 631. l a p . — Oesterr. National-
Encyclopaedie I V . 584. l a p . — Fejér, H i s t ó r i a 
Academiae 164. 1. — Szinnyei Könyvészete . 
— Pauler Tivadar, A budapesti egyetem tör-
ténete. Budapest, 1880. — Petrik Bibliogr. — 
Högyes Endre Emlékkönyvé 144. 1. Fény-
nyom. arczk. 

Schreckius Wolfgangus, Jézus-társa-
sági áldozópap és tanár. — Munkái: 1. 
Theses de puro et expresso Dei verbo, 
tam scriptis, quam viva voce tradito & 
pari utriusq. autoritate, necessitate, utili-
tate, ac fine. Ad disputandum publice 
propositae, cum Claudiopoli in Transyl-
vania nouum Gymnasium Societatis lesu 
aperiretur Anno D. 1581. Defendentur a 
Joanne Pvschio societatis Jesu, Praeside 
Wolfgango Schreckio, Theologo eiusdem 
Societatis lesu. Claudiopoli. — 2. Adver-
sus authores Iuliani vocant Pseudocalen-
darii Varadini impressi pro Anno 1585. 
Carmen: In quo adversariorum de Gre-
goriano Calendario perversum iudicium, 
quod illi suo Calendario assueruat, con-
futatur. Simul etiam uera causa ac ratio 
datur ob quam omnino necessarium fuit 
Calendarum mutationem fieri. (Claudi-
opoli, 1585.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 43., 
51. lap. 

Schreckleb Ferencz, szinész. — Mun-
kája : Theatralisches Abschieds-Geschenk 
. . . den Theater-Gönnern gewidmet. 
Leutschau, év n. 

Petrik Bibliogr. 

Schreder Izabella. — Munkája: Ezer 
év után. Felolvastatott az állami elemi 

nagyvárosi iskola ünnepélyén 1904. máj. 
2-án. Szolnok. (Költemény.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schreiber Bernát, a pozsonyi orthodox-
izraelita hitközség főrabbija ; harminczöt 
évig viselte a főrabbinusi tisztet. A po-
zsonyi rabbik a XVIII. század vége (1785.) 
óta egytől-egyig a. Schreiber (Szofer) csa-
lád tagjai közül kerülnek ki. (A tisztség 
most is a meghalt rabbi fiára száll.) 
Meghalt 1906. decz. 2. Majna-Frankfurt-
ban, az odavaló sanatóriumban 67 éves 
korában. — Két zsidó betűkkel írt 
munkáját sorolja föl Lippe hely és 
év n. ,, 

Lippe, Ch. D., Bibliographisches Lexikon 
Wien, I. 1881. 436., III. 328. 1. 

Schreiber Frigyes, m. kir. miniszteri 
tanácsos, szül. 1826. decz. 14. Nagy-
szebenben ; az ottani gymnasium elvég-
zése után az új szász jogi akadémiára 
iratkozott be. 1846-ban a nagyszebeni 
városi tanácshoz, 1847-ben pedig az 
erdélyi főkormányszékhez lépett be tisz-
teletbeli fogalmazó gyakornoknak. 1849 
végén atyja, kit az osztrák törvényeknek 
Erdélyben leendő behozatala tárgyában 
a bécsi igazságügyi minisztériumba hív-
tak meg előadónak és bizalmi férfiúnak, 
magával vitte őt Bécsbe. 1851-ben a 
legfőbb törvényszék magyar-erdélyi osz-
tályához fogalmazói minőségben nevez-
tetett ki. Időközben a birói vizsgát is 
letévén, az erdélyi főkormányszéknél 
titkári álláfat nyert. 1869-ben a belügy-
minisztériumba osztatott be és 1880-ban 
osztálytanácsos lett. Ö felsége által ké-
sőbb a III. osztályú vaskorona-renddel 
tüntettetett ki és 1889-ben miniszteri ta-
nácsosi czímmel nyugdíjba lépett. Az 
1869 — 71. magyar országgyűlésen a 
szász-sebesi, majd a medgyesi kerület 
részéről a képviselőház tagja volt. Az 
1887. országgyűlés folyamán a szent-
ágotai kerület képviselete megüresedvén, 
a kerület választói neki ajánlották fel a 
mandátumot, melyet ő elfogadván, az 
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országgyűlésen a szabadelvű-párt tagja-
ként foglalt helyet. Az 1892. választások 
alkalmával a nagyszebeni mandátumot 
vállalta el, melyet 1896-ban ismét reá 
ruháztak. 1898-ban képviselői állásáról 
lemondott és nyugalomba vonult Nagy-
szebenbe. — Czikkeket írt az 50-es 
években a bel- és külföldi lapokba; ké-
sőbb a Pisko által szerkesztett Gerichts-
hallenak állandó munkatársa volt ; midőn 
Erdélybe visszatért, a Siebenb. deutsches 
Wocbenblattba írt, melybe már Pestről 
küldött tudósításokat; itt közölte 1871-
ben : Ofen zur Zeit der Anjous und seine 
Beziehungen zu Hermannstadt cz. érte-
kezését ; midőn ezen lap átváltozott 
Siebenb. d. Tagblattá, ennek is munka-
társa volt és az 1. számában közölte: 
Honvéd und Bachhuszár cz. czikkét; 
képviselősége alatt pedig hetenként kül-
dött a lapba tudósítást a budapesti kép-
viselőházból. Képviselőházi beszédei a 
Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
Budapest, 1902. 305. lap. — Trausch-Schuller, 
Schriftsteller Lexikon IV. 387., 551. 1. 

Schreiber István H. — Munkái: 1. 
Unterhaltungen für die elegante Welt. 
Pressburg, 1840. Két kötet. — 2. Die 
Einleitung zur Emancipation, oder Äusse-
rungen der innigsten Theilnahme und 
freundschaftliche Bemerkungen eines 
französischen Staatsbürgers mosaischer 
Confession an seine Glaubensbrüder den 
israelitischen Notablen Ungarns. Aus dem 
Französischen übersetzt. Pest, 18 i l . 

Petrik Bibliogr. 

Schreiber János György, a bécsi egye-
tem hallgatója, modori (Pozsonym.) szár-
mazású. Munkái: 1. Palatinatus Regni 
Hungáriáé Restauratus ; Nec Non Excel-
lentissimo Comi t i . . . Paulo Esterhasi. . . 
Consiliario Intimo . . . Comit. Sempron. 
Supremo Comiti . . . Felicibus Auspiciis 
Electo Inclyti Regni Palatino, Judici 
Cuman. &c. Collatus. Quo Nomine Etiam 
Suae Excellentiae Addictissimus Applau-

sum I v i t . . . Anno qVo paCeM Internls 
Depressa tVrbls bono sVb paLatlno 
sVspIrat hVngarla. Viennae (1681). — 
2. Deseriptio liberae ac regiae civitatis 
Hungáriáé inferioris Modor adumbrata 
& concinnata . . . anno 1819. Zittaviae. 

Szabó-H eile brant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 2 
rész 199. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schreiber László, theologiai doktor, 
apát-kanonok, szül. 1828. jan. 10. Zsol-
nán ; középiskoláit Egerben és a pozsonyi 
Emericanumban, a bölcseletieket pedig 
Nagyszombatban végezte ; theologiai kép-
zettségét'a pesti központi papnevelőben 
és a bécsi Augustinaeumban nyerte. 
1851. jan. 19. fölszenteltetett és Scitovszky 
prímás-érsek udvarába került mint iktató. 
Később levéltárnok és szertartó lett, 
1854 második felében Simor jános akkori 
győri püspök mint titkárt vette ma-
gához, 1857. főszentszéki jegyző lett. 
1858-ban győri székesegyházi és püspöki 
oldalkanonok volt. Később szekszárdi cz. 
apát lett. Meghalt 1862. okt. 25. — 
Czikkei a pesti növendékpapság Munká-
lataiban (1847. Történeti visszapillantás 
a Remete sz. Pál szerzetére, 1848. Töre-
dékgondolatok a semináriumok törté-
netéből); a Religio és Nevelésben (1847. II. 
A lélek hallhatatlansága s a pokolbeli 
büntetések örökkévalóságáról, 1848. II 
Katholikus irányú politikai hirlap, 1849. 
I. A bojt kérdése) ; a Danielik Emlék-
könyvében (Pest, 1852. II. könyvism.). 

— Munkái: 1. A kereszténység ered-
ményei. Francziából ford. Pest, 1850. 
(Kiadja a jó s olcsó könyvkiadó-társulat). 
— 2. Theses ex universa Theologia, 
quas in Caes. Regia . . . Universitate 
Vindobonensi pro optinendo Doctoris in 
SS. Theologia gradu academico publico 
defendendas suscepit . . . Die 6. Nov. 
1851. Vindobonae. 

,11. Sión 1863. 76. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — 
Zelliger Alajos, Egyház i írók Csarnoka 469.1. 

Schreiber Márton, izraelita tanító 
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B.-Csabán. — Munkája: Bibliai történet 
izr. népiskolák számára. Losoncz 1887. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schreiber Mór, izr. vallástanító a 
komáromi községi iskolánál. — Munkája: 
Vallás- és erkölcstan az izr. ifjúság szá-
mára. Bpest, 1886. (3 jav. és bőv. kiadás. 
Komárom, 1897). 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 
Schreiber Mór, orvosdoktor, gyakorló-

orvos Szabadkán (Bács-Bodrogm.); orvosi 
oklevelét 1890-ben Bécsben nyerte. — 
Munkája : A trachoma. (Egyiptomi szem-
betegség.) A trachoma tüneteinek, gyógy-
kezelésének és meggátlásának ismertetése. 
Szabadka, 1895. 

ľ esti Alfréd, Magyarország orvosainak 
Névkönyve . Bpest, 1899. 191. lap. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. 

Schreiber Mózes, fő-rabbi Pozsonyban. 
— Munkája: Dank-Predigt nach über-
standener Choleragefahr, gehalten in 
hebräischer Sprache. In's Deutsche über-
setzt von Moses Eisner. Pressburg, 1832. 

Allg. illustr. Juden-Zeitung 1860. 11. s z á m , 
arczk. — Petrik Bibliogr. 

Schreiber Simon, polgármester, előbb 
városi ügyész, majd tanácsos, rendőr-
főnök, szolgabíró és 1830-tól haláláig 
polgármester volt Nagy-Szebenben, hol 
1836. szept. 1. meghalt 76 éves korában. 
— Munkái: 1. Das im Prozess stehende 
Samuel Freiherr v. Bruckenthaľsche 
Testament nebst den darüber gefällten 
Rechtssprüchen. (Nagyszeben, 1805. Ma-
gyarul is megjelent). — 2. Abbildung der 
in den sächsischen Ortschaften bestehen-
den Viehbrandzeichen . . . U. ott, 1826. 
— 3. Gerichts-Ordnung für die Kreis-
gerichte in der sächsischen Nation. U. 
ott, 1848. 

Traush, Schriftsteller-Lexikon. III. 226. 1- és 
gyászjelentés . 

Schreiber Simon, rabbi, Sch. Moses 
főrabbi-író fia, szül. J82l-ben Pozsony-
ban ; 1842-ben rabbi volt Izraelita-Nagy-
Mártonban (Mattersdorf, Sopronm.). 1860-

ban meghívták Krakkóba, hol a galicziai 
orthodox zsidóság vezére volt, 1879-ben 
megválasztották az osztrák parlamentbe, 
1880-ban alapította a Mahazike ha-Dat 
zsidó folyóiratot, mely jelenleg is fenn-
áll Lembergben, hol 1883. márcz. 25. 
meghalt. 

The Jewish Encyclopedia. N e w - Y o r k , 1905. 
XI. I l l , 1. 

Schreibcr Viktor, m. kir. pénzügy-
minisztériumi osztálytanácsos ; 1898-ban 
kapta a III. osztályú vaskorona-rendet. 
— Munkái: 1. Az ipari termelést köz-
vetlenül érintő fogyasztási adók kézi-
könyve. Bpest, 1900. (Lehrer Péterrel 
együtt.) — 2. A szeszadó iránt érvény-
ben levő törvények és rendeletek gyűj-
teménye. Bpest, 1903. (Molnár Imrével 
együtt.) 

m. Könyvészet 1903. — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1886—1900. 

Schreibers Károly, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Bécsben és természetrajzi 
tanársegéd az ottani egyetemen 1806-ig, 
azután a bécsi cs. kir. udvari természet-
rajzi gyűjtemény igazgatója, szül. 1775. 
aug. 15. Pozsonyban, meghalt 185'?. máj. 
24. Bécsben. — Munkái: 1. Versuch 
einer Conchylienkenntniss nach Linné's 
System. Wien, 1793. Két kötet. — 2. 
Nachrichten von den kaiserlichen Natur-
forschern in Brasilien. Brünn, 1818—20. 
Két füzet. — Többi munkái, úgy szintén 
czikkei felsorolvák Szinnyei Könyvésze-
tében. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Természettudományi 
Közlöny 1871. 494. 1. 

Schreier Lajos, orvosdoktor, szülész-
és szemészmester, vasuti-orvos Nagy-
Kanizsán (Zalam.), szül. 1835-ben; orvos-
doktori oklevelet 1860-ban nyert Bécs-
ben. — Czikkei a Med.-Chir. Presseben 
(1866. Drei Fälle von Herniotomie, 1869. 
Ein Fall von Diphtheritis mit consecu-
tiver Embolie und linkseitiger Hemiphle-
gie); az Orvosi Hetilapban (1867. Egy 
nyakon levő tömlős daganat kiirtása). 
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Oláh Gyula, E g é s z s é g ü g y i személyzet Ma-
gyarországban. Budapest , 1876. 381. lap. 

Schreier Norbert, theologiai doktor, 
kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, 
szül. 1744. ápr. 29. Belovitzon (Morva-
ország) ; 1767. okt. 11. Kecskeméten lé-
pett a rendbe, a hol két évig növendék-
pap volt és a második évben tanított is. 
A bölcseleti és theologiai tanulmányokat 
Nyitrán sajátította el. Alapos ismeretei 
és zenei tudása miatt kedvelt egyéniség 
volt; Gusztinyi János nyitrai püspök 
udvarába hívta és házi káplánjának tette 
meg, miután 1773-ban áldozópappá szen-
telték ; tizenegy évig voit a püspök mel-
lett, ekkor rendje Kolozsvárra helyezte, 
a hol az akadémián hat évig tanította a 
bölcseletet. Midőn a theologiai doktora-
tust letette, ismét Nyitrára küldték, hol 
1794—96-ig a keleti nyelvek és szent-
írás tanára volt; ekkor Selmeczbányára 
küldték elöljárói, a hol rektor és igaz-
gató volt 1803-ig ; ekkor Nyitrára került 
és ismét theologiai tanár volt 1809-ig. 
Erdemei elismeréseül assistenssé is tették. 
Elete vége felé a háborús körülmények 
miatt a rendházat elhagyni volt kény-
telen ; egy ideig a Ferenczrendieknél 
húzódott meg, majd Berényi Zsigmond 
grófnál vonta meg magát, míg végre 
Nyérre ment Sipeky özvegy úrnőhöz, a 
hol 1811. okt. 24. meghalt. — Munkái: 
1. De sensu communi dissertatio logico-
metaphysica. Viennae. 1778. — 2. Car-
men, quo Rev. Dno Joanni Bapt. Brész-
tyenszky de Eadem, hactenus cathedralis 
ecclesiae Nittriensis canonico, promotio-
nem ad canonicatum actualem gratula-
tum veteranus cultor . . . anno 1797. 
mense Julio. Tyrnaviae. — 3. Carmen, 
quod, dum Excell. ac. Illustr. Dn. Jose-
phus e Comitibus Csáky de Keresztszegh, 
perpetuus terrae Scepusiensis etc. solenni 
ritu supremum comitem provinciáé Nitt-
riensis inauguraret dnum comitem Jose-
phum Erdődi de Monyorókerék montis 
Claudii et comitatus Varasdinensis per-

petuum comitem, antea inclyti comitatus 
Posegani supremum comitem, Nitriae 
18. kalendas Februarii anno 1798. Posonii. 
— 4. Praecepta Salomonis ad Juventu-
tem. . . 1802. Hangjegyekkel. (A szegedi 
rendházban). — 5. Carmen, Exc. ac Rev. 
Dno Francisco Xav. Fuchs, hactenus 
episcopo Nitriensi, dum ad capessendas 
dignitates archiepiscopi Agriensis, et 
supremi, ac perpetui comitis ii. comita-
tuum Hevesiensis etc. Nitria discederet, 
oblatum anno 1804. Tyrnaviae. — 6. 
Methodica grammaticae hebraeae insti-
tutio. Quam in usum auditorum theolo-
giae conscripsit. Pesthini, 1804. — 7. 
Cantilena de abolito sub Josepho II. im-
peratore et jam jam collapso claustro 
Camaldulensium in Monte Zobor . . . — 
Több zenedarabja kéziratban (a kecske-
méti rendház könyvtárában). 

Jlorányi, Scriptores Piai um Scholarum I I . 
646. 1. — Szőllősy Karoly, A szerzetes rendek. 
A r a d . 1878, I I . 108. 1. — Csősz Imre, A k e -
gyesrendiek Nyi trán 515. I. — Petrik B ib l iogr . 
— Rulla. Liber Suffragioruin (Kézirat a 
bpesti rendházban) és N é m e t Iváioly kecs-
kemét i tanár sz ives közlese 

Schreiner Ferencz Károly, prémontrei 
rendi kanonok és tanár, szül. 1866. 
nov. 6. Német-Szent-Mihályon (Vasm.), 
1888. szept. 2. lépett a csornai prémontrei 
rendbe, 1899-ben nyert tanári oklevelet 
a németből és tatinból; főgymnasiumi 
tanár volt Szombathelyen, 1902-ben Csor-
nára rendelte főnöke házgondnoknak. — 
Czikke a szombathelyi főgymnasium 
Értesítőjében (1900. P. Ovidius Naso 
Tristia c. művének 10 elegiája. Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1901.). 

A csornai premontrei rendi kanonokok Név-
tára. C s o r n a , 1892. 52. 1. — Vajda Emil NéV' 
k ö n y v e . 218. 1. — A szombathelyi kir. kath. 
főgymnasium Értesítője. 1903. 81. 1. 

Schreiner Gusztáv Ferencz (lovag), 
egyetemi tanár, szül. 1793. aug. 6. Po-
zsonyban, hol atyja Sch. Ferencz a város 
külső tanácsának tagja volt ; Sch. a gym-
nasiumot Pozsonyban és Trencsénben 
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végezte és három évig a pozsonyi Eme-
ricanumban a classikusokat tanulmá-
nyozta ; ezután Károly Ambrus herczeg-
primás a papi fölszentelés alsó fokoza-
tában részesítetette. A háborús körül-
mények miatt theologiai tanulmányait 
Nagyszombatban az 1809—1810. téli 
félévben megszakítani volt kénytelen és 
elöljárói a bécsi Pazmaneumba küldték ; 
Sch. azonban a bécsi szent István pap-
nevelőbe vétette fel magát és egy évig 
az egyetemen hallgatta a theologiát; azon-
ban 1811—1813-ig a jog- és államtudo-
mányokra adta magát. Tanulmányainak 
végeztével nevelő volt és egyszersmind 
1817. jún. 1-től helyettes tanár ; 1818. 
decz. 29. az olmützi lyceumhoz nevezték 
ki az ausztriai államjog és statisztika 
tanárának, hol 1824-ben igazgató lett, 
egyszersmind 1822-től hét évig a könyv-
tár igazgatója is volt. 1824. júl. 19. a 
gráczi egyetem tanárának nevezték ki, 
mely állását 1872. április 1. bekövetkezett 
haláláig töltötte be .—Munkái : 1 . Grätz, 
Ein naturhistorisch-topographisch-statis-
tisches Gemälde dieser Stadt und ihrer 
Umgebungen. Im Vereine mit Dr. A. v. 
Muchar, Dr. F. Ungar, Dr. Ch. Weiglein. 
Mit vielen Stahlstichen, einem Plane der 
Stadt und einer geognostischen Karte der 
Umgebungen. Grätz, 1843. — 2. Ueber die 
einzig richtige Schreibweise der Stadt 
Graetz. U. ott, 1844. 

Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XXXI. 287. 1. — 
Petrik B ib l iogr . 

Schreiner Márton, bölcseleti doktor, 
izraelita theologus, szül. 1863. júl. 8. 
Nagyváradon ; ugyanott végezte a közép-
iskolát. 1881-ben Budapestre jött, a hol 
a rabbiképző-intézetben izraelita theolo-
giát. az egyetemen pedig bölcseletet és 
sémi philologiát hallgatott. 1886. bölcse-
let-doktori, 1887. rabbi oklevelet nyert. 
1887—90. Csurgón (Somogym.) mint 
rabbi működött, azután 1893-ig a buda-
pesti országos izraelita tanítóképző-inté-
zetben, 1894 óta pedig a berlini Lehr-

anstalt für die Wissenschaft des Juden-
thums-ban a bibliatudományok, a vallás-
philosophia és az izraeliták történetének 
tanára. — Czikkeket írt a következő 
folyóiratokba: Egyetemes Philologiai Köz-
löny (1884. A talmudi tudomány törté-
netéről, 1885. Könyvism.), Magyar Zsidó 
Szemle (1888. Arab bölcs mondások a 
zsidó irodalomban), Zeitschrift der Deut-
schen morgenländischen Gesellschaft 
(1894. Die apologetische Schrift des Sa-
lomo ben Adret gegen einen Muhamme-
daner) ; Revue des Etudes Juives, Monat-
schrift für Geschichte und Wissenschaft 
des Judenthums (a melyekben különö-
sen az izraelita és muhammedán vallás-
és irodalomtörténettel foglalkozik); a 
Pallas Nagy Lexikonába az izraelita bib-
liai és archaeologiai czikkeket írta. — 
Munkái: 1. Adalékok a bibliai szöveg 
kiejtésének történetéhez. Bpest, 1885. 
(Ism. Egyetemes Philol. Közlöny 1886.) 

— 2. Prédikácziók. Csurgó, 1887. — 
3. Az iszlám vallásos mozgalmai az első 
négy században. Bpest, 1889. (Értekezé-
sek a nyelv- és széptud. köréből XV. 1.) 
— 4. Zur Geschichte des Asäritenthums. 
Leyden, 1890. — 5. Le Kitabai-muhad-
hâra wa-1-mudhâkara de Moise Ibn-Ezra 
et ses sources. Paris, 1892. — 6. Bibliai 
szemelvények. Bpest, 1891—93. Két kö-
tet. — 7. Der Kalâm in der jüdischen 
Literatur. Berlin, 1895. — 8. Contribu-
tions a ľhistoire des Juifs en Egypte . . . 
1896. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
lexikona X I V . 980. 1. — The Jewish Encyclo-
pedia. N e w - Y o r k , 1905. X I . 112. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. 

Schreiner Theophil, orvosdoktor, po-
zsonyi származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de pneumonor-
rhagia. Vindobonae, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schrempi József, kántortanító Pécsett 
(Baranyam.) — Munkái: 1. Crkveni ob-
rednich za učitelja i orguljasa. Pécs. 

19. iv sajtó alá adatotr. 1907. jún, 17. 
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1887. (Szertartási könyv). — 2. Szer-
tartási könyv kántortanítók részére. U. 
ott, 1903. (Magyar és latin szöveg, hang-
jegyekkel.) — 3. A temetési szertartások 
könyve ü. ott, 1903—1905. (Latin szöveg.) 

M. Könyvészet 1905. és a m. n. múzeumi 
k ö n y v t á r példányairól . 

Schreter Dávid — Munkája: Aufruf 
an die Bewohner Zipsens zur willigen 
Aufnahme der Schutzpocken. Leutschau, 
1804. (Borheck Ágosttal együtt). 

Petrik Bibliogr. 

Schretter Károly, bölcseleti és theolo-
giai doktor, Jézus-társasági áldozópap és 
egyetemi tanár, szül. 1644. feb. 14. Kör-
möczbányán nemes családból; miután 
a nagyszombati egyetemen 1661-ben a 
bölcselet első;koszorúját (baccalaureatust), 
1662-ben pedig a doktorságot elnyerte, 
azon év okt. 31. a Jézus-társaságba lépett 
és a theologiai doktori fokozatot is meg-
szerezte, a bölcseleti tudományokat, ne-
vezetesen a természettant Nagyszombat-
ban (1677—1678.) és Bécsben, összesen 
hat, a kánoni jogot a nagyszombati egye-
temen több évig tanította ; ugyanott a 
finevelő-intézetnek,Győrött, Lőcsén, Besz-
terczebányán pedig a szerzet társházának 
igazgatója volt. 1684-ben ez utóbbi vá-
rosokban Tököly követőitől fogságba ejte-
tett és Kassára vitetett. 1704-ben Nagy-
szombatból, e városnak a Rákóczyak által 
elfoglalása után, száműzetett. Visszatér-
vén hazájába 1717. júl. 20. Győrött meg-
halt. — Munkája: Concordia Canonica 
juris ecclesiastici civilis et Hungarici. De 
Testamentis, & Immunitate Ecclesiastica 
Desumpta Ex Lib. III. Decretalium. Tit. 
25. 26. 49. Quam In . . . Universitate 
Tyrnaviensi publice propugnandam sus-
cepit . . . Joannes Samko . . . Praeside 
R. P. Carolo Schretter . . . Die XXVIII. 
Mensis Julii M.DC.XCVIII. Tyrnaviae. 

Stoeger, Scriptores 323. 1. — M. Akadémiai 
Értesítő. Philos . OSzt. IV. 1864. 27. 1. — Pauler 
Tivadar, Adalékok a hazai j o g t u d o m á n y tör-
ténetéhez . Bpest , 1878. 36. 1. és A budapest i 

Id. Szinnyei J . . Magyar írók XII, 

e g y e t e m történtté . 29 lap. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 529. lap. — De Backer-
Sommervogel, Bibl iothéque - Bibl iogr. VII . 
924. h . 

Schreyer Jakab, jogi doktor, ügyvéd 
Budapesten, szül. 1847. febr. 7. Ugrán 
(Biharm.); tanult Nagyváradon és Deb-
reczenben ; jogi tanulmányait Pesten és 
Bécsben, hol 1870-ben jogi doktor lett, 
végezte. 1872-ben Pesten ügyvédi okle-
velet nyert. Szilágyi Dezső volt igazság-
ügyminiszter megbízásából 1893-ban tör-
vényjavaslatot készített a csődtörvény 
módosításáról, a fizetésbeszüntetésről és 
csődönkívüli egyezségről, végül a fizetés -
képtelen adós vagyonát érintő jogcselek-
mények csődönkívüli megtámadásáról. 
A magyar kereskedelmi csarnok titkára 
és a budapesti hitelezői védegylet ügyésze; 
a hírlapírói nyugdíjintézetben a saját 
alapítványának képviselője. 1896-ban a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta. 
— Czikkei a Jogtudományi Közlönyben 
(1879. A perköltségekről, Kötelezettség 
nélküli forgatmány saját rendeletre szóló 
váltóknál, 1880. könyvism., 1881. A per-
rendnovella, 1900. A kereskedelmi tör-
vény revisiója, 1903. A kereskedelmi 
üzletek átruházása); a M. Igazságügybe 
és a közgazdasági szaklapokba is írt 
czikkeket. — Munkái: 1. A perorvoslatok 
teljes rendszere, tekintettel úgy az írás-
beli, mint a szóbeli eljárásra és össze-
függésben a bírósági szervezettel. A m. 
tudom. Akadémia által a, Sztrokay-ala-
pítványból kitűzött 100 arany jutalom-
mal kitüntetett pályamű. Bpest, 1879. 
(Olcsó kiadás. U. ott, 1881.). — 2. A pol-
gári törvénykezési rendtartás (közönsé-
ges polgári keresk. váltó- és végrehajtási 
eljárás). A kapcsolatos törvényekre és 
rendeletekre való utalással és tekintettel 
a magyar kir. Curia mint legfőbb ítélő-
szék és semmítőszék fontosabb elvi jelen-
tőségű határozataira, az 1868. LIV. t.-cz. 
érvényben hagyott szakaszai és az 1881. 
LIX. és 1881. LX. t.-czikkek alapján. 

20 
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U. ott, 1881. (A legújabb rendeletekkel 
és törvényekkel böv. 2. kiadás. U. ott, 
1882. 3. kiadás. U. ott, 1888. Két kötet). 
— 3. Függelék a polgári törvénykezési 
rendtartáshoz. U. ott, 1881. (2. kiadás, 
ü. ott, 1882.) — 4. 25 év a magyar ke-
reskedelmi csarnok történetéből 1870— 
1895. U. ott, 1895. — 5. A kereskedelmi 
törvény reviziója. U. ott, 1900. (M. Jo-
gászegylet értekezések 178., többekkel 
együtt). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 554. 1. — Ország-Világ 1900. 
11. SZ. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1902. 29. SZ. 
a r c z k . — The Jewish Encyclopedia. N e w - Y o r k , 
1905. X I . 112. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886—1900. B p e s t , 1907. 

Schrob Lőrincz. — Munkája : Trauer-
gedanken über den seeligen Hintritt Jo-
seph des II. Ofen, 1790. Rézm. táblával 

Petrik B i b l i o g r . 

Schroff Hermann, hírlapíró, előbb 
zsidó volt, majd áttért a katholikus val-
lásra, legutóbb pedig lutheránus lett. 
Badenből, honnét királysértésért kiuta-
sították, került Magyarországba, később 
Brassóba, hol átvette a Kronstädter 
Zeitung szerkesztését; ekkor a szász 
izgatók vezére volt és a legféktelenebbül 
izgatott lapjában. 1902. okt. 12. az ügyész-
ség letartóztatta és Brassóból Marosvásár-
belyre kisérték. Sch. letartóztatásának 
oka : a lapjában az elitélt Kramer, Korn 
és Hirsch pangermán izgatók dicsőíté-
sére megjelent .czikkei. 

Politikai Újdonságok 1902. 42. SZ. 

Schrott József, zágrábi nagyprépost. 
Meghalt 1857. szept. — Munkái : 1. Ad 
calendas Novembris 1822. Croatia Trans-
Savana et litorali hungarico benignitate 
aug. Francisci I. sub auspicio Exc. ac 
111. Dni comitis Josephi Mailáth de Szék-
hely qua plenipotentiati commissarii 
aulici s. regni Hungáriáé coronae reuni-
tis. Zagrabiae. (Költemény). — 2. Oratio 
funebris qua invictiss. et gloriosiss. olim 
Austriae imperátori et Hungáriáé regi 

apóst. Francisco I. inter exequias in 
cathedrali ecclesia Zagrabiensi die XII. 
Maji anni 1835. solemni ritu celebratas 
coram statibus & ordinibus regni Croa-
tiae parentavit. U. ott. 

Hölgyfutár 1857. 215. — Petrik B i b l i o g r . 

Schröck Ferencz L. Somhegyi. 

Schröder Béla. — Munkája : A hazug-
ságok városa. Társadalmi és politikai 
erkölcsrajz. Bpest, 1906. 

Corvina 1906. 29. s z . 

Schröder József zala-keszthelyi nö-
vendék gyógyszerész, utóbb (1846) gyógy-
szerész Kaposvárott (Somogym.) — Mun-
kája : A tiszta tömény kénsavról (acidum 
sulphuricum concentratum purum) és a 
borkősavas hamagról (tartras kali). Pest, 
1830. (Gyógyszeres Értekezések 1830-ból. 
Kindja Schuster János tanár X. sz.) 

M. orvosok és természetvizsgálók Munkálatai. 
VI. P é c s , 1846. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schröder József, orvosdoktor, szom-
bathelyi (Vasm.) származású. — Mun-
kája : Victus sanitati consentaneus. Spe-
cimen inaug. medico-politicum. Budae r 

(1840.) 
Rupp, B e s z é d 161. 1. — Szinnyei K ö n y v é -

s z e t e . 

Schröder Károly, német színész. — 
Munkája: Theater-Journal der königl. 
Freistadt Pressburg zum neuen Jahre 
1826. Pressburg. 1826. 

Petrik B i b l i o g r . 

Schröder Károly, állami főreáliskolai 
igazgató, szül. 1840. okt. 5. Tolnán pol-
gári szülőktől; első oktatását szülőváro-
sában nyerte ; a főreáliskoiának Budapes-
ten elvégzése után Bécsbe ment a poly-
technikumra. hol három évet töltött; 
azután pedig az utolsó évre a prágai 
műegyetemre iratkozott be és ott végezte 
el a teljes polytechnikumi tanfolyamot. 
Ekkor bővebb tapasztalatok és ismeretek 
szerzése végett beutazta Angol-, Franczia-
és Németországot, sőt Párisban két évig 
tartózkodott. Képzett építészmérnök volt, 
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sőt már oklevelet is nyert, midőn a ta-
nítás és nevelés terére lépett. A m. kir. 
helytartótanács 1864. okt. 16. nevezte ki 
a körmöczbányai főreáliskolához, azután 
a budapesti II. ker. áll. főreáliskolában 
tanított. Nemsokára ismét Körmöcz-
bányára helyezték át és azóta szakadat-
lanul ott működött. Mint a körmöcz-
bányai magyar-egyesület elnöke, annak 
közgyűlésein több lelkes megnyitó beszé-
det mondott, felolvasó estélyein pedig 
gyakran értekezett. A körmöczbányai 
főreáliskola terve az ő közreműködésével 
jött létre. 1870. okt. 3. a király a kör-
möczbányai főreáliskola igazgatójává ne-
vezte ki. Társadalmi téren buzgó tevé-
kenységet fejtett ki ; számos egyesület 
felállításában közreműködött. Erdemeiért 
a város díszpolgárai közé iktatta. 1889. 
okt. 25. tanárságának 25 éves jubileuma 
(okt. 16.) alkalmából a tanári testület 
nevére szóló alapítványt tett. Meghalt 
1895. szept. 21. Körmöczbányán.—Czikkei 
a Tanodai Lapokban (1867. A porosz kö-
zépisolákról, A franczia középiskolákról); 
a körmöczbányai főreáliskola Értesítőjé-
ben (1868. A körmöczbányai reáliskola 
rövid .története 1862—68-ig, 1874. Az 
új főreáltanoda épületének leírása, 1875. 
Az áll. főreálisk. új épületének ünnepélyes 
megnyitása, A természettudományok sze-
repe a középiskolában, megnyitó beszéd, 
1877. Tápintézetének alapszabályai, 1881. 
A körmöczbányai főreáliskola 25 éves 
története 1856—1881., 1895. A körmöcz-
bányai főreáliskola 1856—1896. törté-
nete) ; az Orsz. Tanáregyesület Közlö-
nyében (1869. A rajzoktatásaközépiskolá-
ban, A távlatgép és könyvism.,1878. könyv-
ism., 1880. Az érettségi vizsga reformjá-
hoz) ; az Ungarischer, Lloydban (1870. 
Munkásházakról, Dynamitpróbák a sza-
badban). — Munkái: 1. Vezérfonal a mér-
tani szabadkézi rajz tanításánál. Közép-
tanodák alsó oszt. számára. Pest, 1870. 
10 kőny. táblával és 3 fametszettel. (2. 
kiadás. U. ott, 1872.. 3. k. Bpest, 1878., 

4. k. U. ott, 1884. Németül: Pest, 1872.) 
— 2. Mértani szerkesztéstan. Függelékül 
a földméréstan és helyszínrajzolás elemei. 
A reáltanodák IV. és V. oszt. számára 
és magánhasználatra. 12 kőnyomatú táb-
lával (1 színes és 38 fametszettel). Bpest, 
1878. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.) — 
3. A körmöczbányai középiskolák tör-
ténete. U. ott, 1881. (Hlatky Józseffel 
együtt.) — 4. Pótfüzet a mértani rajz 
vezérfonalához. U. ott, 1885. és 1888. 
Négy kőnyomatú táblával. — 5. Emlék-
beszéd Campione Sándor felett. U. ott, 
1891. — 6. A körmöczbányai népiskola 
története a XVI. századtól a jelenkorig. 
U. ott, 1905. Képpel. (Hlatky Józseffel 
együtt). — 7. A körmöczbányai főreál-
iskola Értesítője. 1871—1895. Huszonöt 
évfolyam. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstetn 
K ö n y v é s z e t e . — Petrik Könyvésze te és M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. — A körmöczbányai 
m. kir. áll. főreál iskola Értesítője 1890. 
(Bel laagh Aladár), 1896. és gyász je lentés . 

Schrödl József, ág. ev. lyceumi tanár 
Pozsonyban 1898 óta, hol a latin nyel-
vet, irodalmat és történelmet tanítja, 
szül. 1865-ben Balfon (Sopronm.); 1885-
ben nyert tanári oklevelet. — Czikke a 
soproni Lähne-féle gymnasium Értesítő-
ben (1891. Eszterházy Pál nádor ifjú-
sága). — Munkái: 1 . A magyarhoni 
protestantizmus hatása a magyar nem-
zeti szellem fejlődésére. A Luther-Társa-
ság által a milenniumi pályadíjjal kitün-
tetett pályamunka. Bpest, 1898. (A 
Luther-Társaság kiadványai XXIX.). — 
2. Pozsony első protestánsai. Történelmi 
kép Pozsony múltjából. Pozsony, 1903. 

M. Könyvészet 1903. — Petrik. ,11. Könyvészet 
1886 -1900. — Kalmár Elek, Tanári N é v k ö n y v . 
Lőcse , 1907. 151. 1. 

Schröer Gottfried Tóbiás (álnéven : 
Oeser Keresztély), ev. lyceumi tanár, tan-
felügyelő, majd iskolaügyi tanácsos, szül. 
1791. jún. 14. Pozsonyban, hol atyja 
könyvkötő-mester volt. Miután atyja há-

20* 
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zánál bőséges alkalma volt könyvek olva-
sására, már gyermekkorában felébredt 
benne a tudományok iránt való szere-
tet. Tanulmányait szülővárosában az ág. 
ev. lyceumban végezte, mely idő alatt 
két évet Győrött is töltött a magyar 
nyelv megtanulása végett. Már tanuló 
korában kiváló költői tehetséget muta-
tott és nagy szeretettel foglalkozott kisebb 
tanulók oktatásával, mire egyébiránt a 
szükség is vitte. 1816-ban Haliéba ment, 
hol theologiai és philologiai tudományo-
kat hallgatott. De csak egy évig volt itt, 
mert betegeskedése miatt haza kellett 
jönnie. 1817-ben a pozsonyi lyceumnál 
az első grammatikai osztály tanítója 
lett; 1818-ban az újonnan alakított ev. 
leányiskola főtanítójává és a lyceumban 
a német nyelv és irodalom rendkívüli 
tanárává választatott meg. 1823-ban a 
lyceumban subrectorrá választották és 
mint ilyen a syntaxisták osztályát taní-
totta. 1833-ban az elhunyt Grósz János 
helyére a rhetonka és történelem taná-
ra lett és ezt az állását 184'J-ig viselte. 
Ekkor a bécsi kormány az általa szer-
vezett pozsonyi kerületi iskolatanácsba 
es. kir. iskolatanácsosnak nevezte ki, de 
ezen állásában alig működött félévig. 
Meghalt 1850. máj. 2. Pozsonyban. — 
Két színműve jelent meg gyűjteményes 
munkákban: Reingefegt, Lustspiel. (Le-
brun, Almanach dramatischer Spiele. 
Hamburg. 1828); Der Bär, Lustspiel 
(Holtei, Jahrbuch deutscher Bühnenspiele 
1830.) — Munkái: 1. Blumenlese aus den 
vorzüglichsten Werken deutscher Schritt-
steiler. Pressburg, 1820. (2. kiadás. U. ott, 
1826.). — 2. Kurzgefasste deutsche 
Sprachlehre für Schulen . . . U. ott, 1821. 
(2. kiadás 1825., 3. k. 1836. U. ott). — 
3. Kurzer Abriss der Erdbeschreibung. 
Ein Leitfaden zum Privatunterricht. U. 
ott, 1824. (2. bőv. kiadás 1828., 3. bőv. 
k. 1832., 4. bőv. k. 1839., 5. bőv. k. 
1847. U. ott). — 4. Lectiones latinae in 
usum scholarum. U. ott, 1826. — 5. 

Orationes selectae ex historicis latinis. 
U. ott, 1827. — 6. Kurze Geschichte 
der deutschen Poesie und Prosa. Ein 
Leitfaden zu Vorlesungen und zum Pri-
vatunterricht. U. ott, 1828. — 7. Abriss 
der Geschichte von Ungarn. Ein Lehr-
und Lesebuch für die vaterländische Ju-
gend. U. ott, 1829. (2. kiadás. U. ott, 
1841). — 8. Syntaxis latina regulis per-
spicuis ac concinnis comprehensa, captui 
potissimum juventutis accommodata. Ap-
pendix continet exempla germanica latine 
reddenda et prosodiam latinam. U. ott, 
1829. — 9. TJeber Erziehung und Unter-
richt in Ungarn in Briefen an den Grafen 
St. Széchenyi von Pius Desiderius. Leip-
zig, 1833. — 10. Compendium históriáé 
antiquae, imprimis graecorum et roma-
norum tironibus conscriptum. Pressburg, 
1836. — 11. Die guten Mädchen, oder 
der Pfarrer von Lindenheim und seine 
Kinder, wie sie es treiben das Jahr hin-
durch, um recht gut und verständig zu 
werden und eine glückliche Jugend zu 
leben. Ein Lesebuch für Mädchen von 
12—15 Jahren, mit eingestreuten Novel-
len, Schauspielen und Gedichten. Leip-
zig, 1838. — 12. Die Religionsbeschwer-
den der Protestanten in Ungarn, wie sie 
vom Reichstage im J. 1833 verhandelt 
worden. U. ott, 1838. (Elias Tibiscanus 
álnévvel). — 13. Weihgeschenk für Frauen 
und Jungfrauen. Briefe über aesthetische 
Bildung weiblicher Jugend. U. ott, 1838. 
(2. bőv. kiadás 1840., 3. bőv. k. 1846. 
hat aczélm., 4. k. Briefe an eine Jung-
frau cz. Hat aczélm., két arczk. és fa-
metszetekkel a szövegben. 1852., 5. bőv. 
k. A. W. Grube által 1856., 6. bőv. k. 
1859. 12. k. 1870. 22. k. 1880. U. ott. Ma-
gyarul : Samarjay Károly által szabadon 
átdolgozva: Az aesthetika főtárgyai cz. 
Komárom, 1853.). — 14. Pallas Athene 
und die kleinen Griechen. Erstes Lese-
buch für Knaben, die einst wackere 
Männer werden sollen. Nebst einem neuen 
Wörterspiele auf kleinen Tafeln zur Ein-
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Übung der deutschen Satzlehre. U. ott, 
1839. — 15. Wörterspiel zur leichtern 
Einübung der deutschen Satzlehre in Er-
zählungen aus der Mythologie. U. ott, 
1839. — 16. Leben und Thaten Emerich 
Tököly's und seiner Streitgenossen. His-
torisches Drama von A. Z. U. ott, 1839. 
— 17. Die heilige Dorothea. Dichtung 
und Wahrheit aus dem Kirchenleben 
in Ungarn. U. ott, 1889. (Névtelenül.). 
— 18. De studio antiquitatis rite 
instituendo, Oratio die 3a non. Sept. 
1838. habita qua munus publicum aus-
picatus est. Posonii, 1839. — 19. Lese-
buch für die deutsche Jugend. Eine Samm-
lung von Erzählungen, Beschreibungen 
und Gedichten, zu Deklamations-, Ver-
standes- und Sprach-Übungen, besonders 
aber zur Erweckung eines poetischen 
Sinnes. U. ott, 1839. — 20. Weltgeschichte 
für Töchterschulen und zum Privatun-
terricht. Mit besonderer Beziehung auf das 
weibliche Geschlecht. Leipzig, 1841—42. 
Három rész (2. átnézett kiadás 3 aczélm. 
1843., 3. jav. k. Chr. Gotth. Neudecker 
által 1848., 4. átdolg. kiadás Georg Weber 
által 1854. U. ott.). — 21. Kurzer Leit-
faden der allgemeinen Weltgeschichte 
für Töchterschulen und zum Privatunter-
richt. Mit besonderer Beziehung auf das 
weibliche Geschlecht. U. ott, 1842. (2. 
átnézett kiadás 1844., 3. jav. k. Neu-
decker Chr. Gotth. által 1850. 4. jav. k. 
1850., 5. átdolg. k. 1858. U. ott.) — 22. 
Isagoge in eruditionem aestheticam. Po-
sonii, 1842. — 23. Archaeologia graeco-
rum et romanorum. U. ott, 1843. — 24. 
Deutsches Lesebuch für die weibliche 
Jugend und zum Schul- und Privat-
gebrauch. 1. u. 2. Curs. Leipzig, 1844. 

— 25. Geschichte der deutschen Poesie 
in leichtfasslichen Umrissen für die rei-
fere Jugend beiderlei Geschlechts. U. ott, 
1844. Két rész (2. átdolg. kiadás. J. W. 
Schäfer által. Goethe és Schiller arczk. 
U. ott, 1859.). — 26. Der Vogel-heerd. 
Dramatisches Gemälde aus Luther's häus-

lichem Leben. Ein Geschenk für Frau 
und Kinder. Halle, 1845. — 27. Krebse 
und derartiges Ungeziefer. Ein Fastnachts-
spiel. Von Theodoricus Schernberg dem 
Jüngeren. Sunderburg—Magdeburg, 1845. 
— 28. Kurzer Abriss der allgemeinen 
Weltgeschichte für Schulen und zum 
Privatunterricht. 2. revidirte Auflage. 
Leipzig, 1846. — 29. Theestunden in Lin-
denhain. Eine Sammlung von Gedichten, 
Novellen und Schauspielen. U. ott, 1846. 
Két kötet. — 30. Geschichte der Deut-
schen dem Volke erzählt. Bearbeitet un-
ter Mitwirkung von C. Nacke. U. ott, 
1847. Rézm. - 31. TUeî'Ageschenk für 
Jünglinge. Eine Vorschule zur aesthe-
tischen Bildung. Breslau, 1849. — 32. 
HauschroniJc eines deutschen Schul-
meisters in Ungarn. Leipzig, 1853. (Deut-
sches Leben, Herausg. von Heinr. Pröhle.) 

Neue Freie Presse 1869. 1649. SZ., 1651. s z . 
— Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n XII . 18. 1. 
(Oeser). — Petrik B ib l iogr . — Allgemeine 
Deutsche Biographie. L e i p z i g , 1891. X X X I I . 
551. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 982. 1. 
— Markusovszky Sámuel, A p o z s o n y i ág. h i t v . 
evang. lýceum története. Pozsony, 1896. 
656. 1. 

Schröer Gottfried Tóbiásné (Lang-
wieser Terézia), előbbinek neje, szül. 
1805. máj . 9. Pozsonyban, 1823-ban ment 
férjhez és 1885. jan. 27. meghalt Bécs-
ben. — Munkái: 1. Briefe und'Blätter von 
Frau Therese. Herausgegeben von Karl 
von Holtei. Hamburg. 186. — 2. Für 
Euch, Ihr Jungen Frauen und Mütter ! 
Briefe an eine Freundin von Therese 
Oeser. U. ott, 186. — 3. Im Brautkranz. 
Briefe an eine junge Verlobte mit einem 
Capitel über die Ehe, als Morgengabe 
für Bräute. U. ott, 1870. (Therese név-
vel.) — 4. Uber praktische Kindererzie-
hung, U. ott, 1873. (2. kiadás.) 

Wurzbach, Biogr . L e x i k o n . XXI. 24. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V - 982. 1. 

Schröer Károly Gyula, bölcseleti dok-
tor, főreáliskolai tanár, előbbieknek fia 
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szül. 1825. jan. 11. Pozsonyban ; a gym-
nasiumot és bölcseleti tanulmányait az 
ottani evang. lyceumban végezte ; azután 
külföldre ment és 1843—1846-ig a lipcsei, 
hallei és berlini egyetemeken bölcseleti 
ésphilologiai előadásokat hallgatott. Visz-
szatérve szülővárosába, 1847-től 1849-ig 
atyját helyettesítette a lyceumban. 1849-
ben ő fogalmazta Haynaunak Pozsony-
ban kelt proclamatióit. 1852-ben kinevez-
ték a pozsonyi főreáliskolához a német 
irodalom tanárának, hol 1861-ig működött. 
Miután az 1860. oktoberi diploma után 
az iskola magyarosításának ellentmondott, 
nem tarthatta meg állását. Ekkor Bécsbe 
költözött és 1861. nov. 2. az ottani evang. 
iskolák igazgatójának választották ; ezen 
állását azonban 1865-ben elvi ellentétek 
miatt elhagyni kényszerült, mire 1866. jún. 
a polytechnikai intézethez nevezték ki 
magántanárnak és 1867. nov. 27. rend-
kívüli, később rendes tanárnak, 1870— 
1873-ig tagja volt az alsó-ausztriai tar-
tomány iskolatanácsának. Meghalt 190u. 
decz. 16. Bécsben. — Czikkei a pozsonyi 
főreáliskola Programmjában (különyomat-
ban is : 1852. Überden Lehrstoff für den 
deutschen Sprachunterricht, 1853. Vom 
Rechte, die bestehende Orthographie zu 
ändern, 1854. Erstes Heft eines deut-
schen Lesebuches für die oberen Classen 
von Mittelschulen, 1855. Abenteuer eines 
ungarischen Schulmannes mit Goethe, 
Schiller und Wieland, Beitrag zur deut-
schen Mythologie und Sittenkunde aus 
dem Volksleben der Deutschen in Ungarn. 
Vorschlag zur Einigung in den Grund-
sätzen der Rechtschreibung, 1857. Ein 
Bruchstück des Gedichtes «Luarin», 1858. 
Nachtrag zu den deutschen Weihnacht-
spielen aus Ungern, 1859. Lateinisch-
deutsches Vocabular von MCCCCXX.); 
a Weimarisches Jahrbuchban (III. 1855. 
Ein Weihnachtspiel aus Ungern. Nach der 
Handschrift der Sternspiel - Bruderschaft 
zu Kremnitz, IV. 1856. Ein Paradeis-
spiel aus Ober-Ufer in Ungern); a Zeit-

schrift für deutsche Mythologieban (Göt-
tingen, II. 1855, Aus dem Volksleben in 
Pressburg und der Umgegend, Volks- und 
Kinderlieder, Mythische Gestalten im 
Pressburger Volksglauben); a bécsi 
Sitzungsberichteben, különnyomatban is 
(philos.-hist. Cl. 1857—1858. Beitrag zu 
einem Wörterbuche der deutschen Mund-
arten des ungrischen Berglandes I. und 
II., 1859, Nachtrag az előbbihez, 1863. 
Versuch einer Darstellung der deutschen 
Mundarten des ungrischen Berglandes 
mit Sprachproben und Erläuterungen, 
1864. Die Laute der deutschen Mundarten 
des ungrischen Berglandes, 1867. Die 
Dichtungen Heinrich's von Mügeln nach 
den Handschriften besprochen, 1868. és 
1870. Ein Austlug nach Gottschee. Beitrag 
zur Erforschung der Gottscheewer Mund-
art) ; a Die deutschen Mundartenben 
(Nördlingen, 1858. Pressburger Sprach-
proben nach dem Leben aufgezeichnet, 
1859. Heanzen Mundart, Sprachliche Er-
läuterungen zu einer Sprachprobe aus 
Beneshäu in der Neutraer Gespanschaft 
in Ungern, Uebertragung einer finnischen 
Rune in die Gottschee'r Mundart); a 
Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst u. 
öffentl. Leben, Beil. d.Wiener Ztgban (1865. 
Die Zips in engerer Linie, 1867. 5—7. 
sz. Die Deutschen im ungr. Bergland.); 
a Germaniaban (Wien, 1867. Todtentanz-
sprüche, 1868. Der Tod als Jäger, Zu 
Heinrich von Mogelin, Zamolxis, 1869. 
Das Fortleben der Kudrunsage, 1871. 
Bruchstücke des jüngeren Titurel, 1872. 
Zur Heldensage, Zum Fortleben der 
Gudrunsage, Standbilder Attila's und 
Kriemhildens és könyvism.); a Germa-
nische Studienben (Wien, 1875. Meister-
singer in Oesterreich); az Archiv für das 
Studium der neueren Sprachen und Lite-
raturenben (Braunschweig, 1872. Alphart's 
Tod in erneuerter Gestalt, a Reclam 
Universal-Bibliothek 546. füzetében is 
megjelent) ; írt még a következő hírla-
pokba és folyóiratokba: Zeitschrift für 
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Österreich. Gymnasien, Leipziger Zeitung, 
Presse, Neue Freie Presse, Westermann's 
Monatshefte, Deutsche Zeitung, több 
pesti, pozsonyi és bécsi hirlapba. — Mun-
k á i : 1. Geschichte der deutschen Litera-
tur, Ein Lehr- und Lesebuch für Schule 
und Haus. Pest, 1853. — 2. Gedichte. Wien, 
1856. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1862.) — 3. 
Deutsche Weihnachtspiele aus Ungarn, 
geschildert und mitgetheilt . . . Mit Un-
terstützung der kais. Akademie der Wiss. 
gedruckt. U. ott, 1858. (és 1862. U. ott). 
— 4. Nachtrag zu den Weihnachtspielen 
aus Ungarn.'Pressburg, 1858. — 5. Fest-
spiel zur Schillerfeier 1859. U. ott, 1859. 
— 6. Auswahl deutscher Gedichte für die 
dritte Classe der Realschule. Wien, 1864. 
— 7. Zum Unterricht in der Kalligraphie. 
Ausgabe für Lehrer. U. ott, 1864. (Aus-
gabe für Schüler. U. ott, 1864.) — 8. 
Goethe's äussere Erscheinung. U. ott, 
1873. — 9. Ein Haus und seine Be-
wohner aus Geidel (Gajdel) in der 
Neitraer Gespannschaft Ungarns, einem 
der sogenannten deutschen Händörfer 
des ungarischen Berglandes. Aufgestellt 
auf der Wiener Weltausstellung 1873. 
Pressburg, 1873. és Bécs, 1874. Hat famet-
szettel. — 10. Die deutsche Dichtung 
des XIX. Jahrhunderts in ihren bedeu-
tendsten Erscheinungen. Populäre Vor-
lesungen. Leipzig, 1875. — 11. Goethes 
«Faust» mit Einleitung und fortlaufen-
dem Commentar. Wien, 1881. Két kötet. 
— 12. Goethe's «Faust» auf dem Burg-
theater. U. ott, 1883. — 13. Goethe's 
Drama. . . . . (Hat kötetben.) — 15. 
Goethe und die Liebe. Wien, 1889. — 
Szerkesztője és kiadója volt a 90-es 
években a Chronik des Wiener Goethe-
Vereines-nek és társkiadója a Goethe 
munkái weimari kiadásának. 

Wurzbach, Biogr. Lex ikon XXXI. 348. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Eisenberg ludtvig, D a s 
geist ige Wien. Wien, 1893. I. 505. 1. — Po-
zsonyi főreáliskola Értesítője 1895. — Pallas 
Nagy lexikona X I V . 982. 1., I I . P ó t k ö t e t 
1904. 577. 1. 

Schröter Garina, községi tanítónő és 
idegen nyelvek oktatója Temesvárt. — 
Munkája: Die Schulsparcassen vom 
Standpunkte der Pädagogik und National-
ökonomie. Bpest, 1877. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schröter Erasmus, rajztanító a kassai 
nemzeti iskolában. — Munkája: Male-
rische Ansichten von Ungarn. Kaschau, 
1798. (Programm, latin és német szöveg.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schröter Sámuel, danczigi tanuló, 
rozsnyói származású. — Munkája: Dis-
putatio III. Publica praeliminaris in 
Auream Ad Ebraeos Epištolám Qua De 
Lingua Orientali, Occasione, Scopo, Ar-
gumenta, Partibus, Methodo, ac de Praes-
tantia ejusdem disquiritur. In Illustri 
Athenaeo Gedanensi, Praeside, Abraham 
Calovio . . . . Respondente . . . . Ad 
diem 8. Április An M. DC. XL1X. . . . 
Dantisci. — Üdvözlő verse v a n : Par-
schitius, Nicolaus, Conclusionum Medi-
corum . . . . Regiomonti, 1652. cz. mun-
kában. 

Szabó-He lie brant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 
1. 522., 548. 1. 

Schuber Mátyás, állami főreáliskolai 
tanár, szül. 1861-ben Borbolyán (Sop-
ronm.); 1886-ban nyert tanári oklevelet 
a magyar és német nyelvből; azóta 
tanár, előbb a rozsnyói ág. ev. főgym-
nasiumban, jelenleg Budapesten a VI. 
ker. állami főreáliskolában. — Czikkei 
az Egyet. Philol. Közlönyben (1883., 
1896. könyvism.); a rozsnyói ág. ev. 
főgymnasium Értesítőjében (1886. Mat-
thisson hatása Berzsenyire, 1890. Tró-

usok és figurák, ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1891., 1892. A költészet szerepe 
a középiskolai nevelésben, ism. Egyet. 
Philol. Közlöny); a Közoktatásügyi Szem-
ében (1890. A görög nyelvről). — Munkái: 
1. Német nyelvtan. Olvasó- és gyakorló-
könyv a középiskolák használatára. Bpest, 
1897. és 1899. Két kötet. (Ism. Egyet. 
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Philol. Közlöny 1898., Hivatalos Közlöny 
1898—99.). — 2. Német és magyar iskolai 
szótár. Irta Tipray János, teljesen át-
dolgozta... Német-magyar rész. 3. kiadás. 
U. ott, 1900. — 3. Némel nyelvtani táb-
lázatok. Közép-, polgári- és szakiskolák 
számára. U. ott, 1904. 

.»/. Könyvészet 1904. — Petrik, M. K ö n y v é -
sze t 1886—1900. — Kalmár Elek, Középiskola i 
tanári N é v k ö n y v . Lőcse, 1907. 225. 1. 

Schubert Frigyes Vilmos, ág. ev. 
gymnasiumi igazgató, szül. J 813. okt. 
6. Baumerstrodeban (Poroszország); ta-
nult Naumburgban és Halléban 1847-ben 
Felső-Lövőn evang. segédlelkész, 1850— 
1860-ig az ottani tanintézetek, azután a 
lőcsei ág. ev. gymnasium igazgatója volt; 
később iskolai tanácsos Teschenben. — 
Programmértekezései a felső-lövői reál-
gymnasium Programmjában (1852. liber 
den Unterricht in der Geographie, 1853. 
Bericht über die gegenwärtige Einrich-
tung und Verfassung der Schulanstalten 
zu Ober-Schützen, 1854. Anschauungs-
unterricht in der Geometrie, 1857. Baro-
metrische Höhenmessungen in der Um-
gegend von Oberschützen, 1858. Ver-
zeichniss der Gefäss-Pflanzen, welche in 
der Umgegend Oberschützens gefunden 
wurden); a lőcsei ág. ev. gymnasium 
Programmjában (1861. és 1862. Über 
den Unterricht in der Geschichte, 1864. 
Untersuchungen über die Leistungen 
eines Bourdonschen Metallbarometers, 
1867. Geographie u. Geschichte im Gym-
nasium.). — Munkái: 1. Általános föld-
ismeret alapvonalai a gymnasiumok és 
reáliskolák számára. Ford. Kaufmann 
Vilmos. Pest, 1861. — 2. Die Heimath... 
U. ott, 1864. — 3. ABC und Lesebuch . . . 

Ebenspanger J á n o s s z i v e s köz lése és a 
m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányairól . 

Schubert János András, ág. ev. lel-
kész, soproni származású, fia volt Sch. 
János soproni papnak és unokája Sch. 
Pál soproni lelkésznek; miután a hazá-
ban középiskoláit elvégezte, az altdorü 

egyetemre ment, hol bölcseleti és theo-
logiai tanulmányokat hallgatott. — Mun-
kája: Disputatio Philosophico-Theologica 
Photinianis Opposita De Natura Et Es-
sentia Luminiş Naturae Sive Rectae Ra-
tionis Et A Lumine Revelationis Diffe-
rentia, Quam Sub Praesidio . . . .* Joh. 
Pauli Felwinger, . . . Publ. Eruditorum 
Examini Subjicit 1662. Altdorphi. 

Czviltinger, S p e c i m e n 335. 1. — Haranyi 
Memoria III. 227. 1. — Szabó-Hellebrant, B é g i 
M. K ö n y v t á r III. 1. rész . 666. 1. — Figyelő 
XVIII. 227. 1. 

Schubert János, orvosdoktor, schöl-
lesnei (Csehország) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de tussi 
convulsiva. Budae, 1832. 

Rupf, Beszéd 156. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete . 

Schubert János Liebegott. — Mun-
kája : Sr. Hochivohlgebornen dem Herrn 
Obristwachtmeister Joseph von Sendesch, 
überreicht bey Eröffnung dessen in Patak 
errichteten Officin . . . . den 31. July 
1807. Patak. (Fleischer, Fr. Aug.-al 
együtt. Költemény.) 

Petrik Bibl iogr . 

Schubert Lajos, orvosdoktor, iglói 
(Szepesm.) származású. — Munkája: 
Physiographia avium. Dissertatio inaug. 
Budae, 1841. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schubert Pál, ág. ev. lelkész Sopron-
ban, iglaui (Morvaország) származású. 
Mindjárt Sopronba érkezésekor 1623-ban 
a latin iskoláknál új osztály lőn föl-
állítva, melyben ő tanított 100 frt évi 
fizetésért; egyszersmind az iskola felett 
az igazgatóság is reá volt ruházva; 1626 
végén azonban megvált az iskola igaz-
gatóságától és csak lelkészi állását tartotta 
meg. Meghalt 1649. decz. 13. Sopron-
ban. — Munkája : Christi.-Leich-Predigt 
über . . . Barbara Schmelzerin. Gehalten 
am 3. Dec. 1634. in Oedenburg. Regens-
burg, 1634. — Német gyászverse van 
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hangjegyekkel a Lagus Jakab halálára 
kiadott munkában (Lőcse, 1650). 

Müllner Mátyás, A soproni ev . fö tanoda 
története . Sopron, 1857. 29. 1. — Szabó llelle-
brant. Régi M. K ö n y v t á r II. 202., 203., III. 
1. rész 475. 1. 

Schubert Venczel. — Munkája: Ver-
giss es nicht, o Bösing! Traurige Ge-
schichte des Johann Szmetko, Trabanten 
der k. Freistadt Bösing . . . der daselbst 
wegen oft wiederholter Brand-Stiftung, 
am 14. Mai 1824 enthauptet wurde. Zum 
Andenken beschrieben und in Verse ge-
bracht. Pressburg. 

Petrik Bibl iogr. 

Schuch József\ polgári iskolai tanár 
Budapesten. — Czikkei a Természettudo-
mányi Közlönyben (1875. Mikor képző-
dik a fákban tömöttebb farész, őszszel-e 
vagy tavaszszal, Izgatólag hat-e a kámfor 
a növényekre is, A mag héjának befo-
lyása a csírázásra, 1876. Vízáthatlan 
magvak csírázása, 1897. A növények 
chlorózisának gyógyítása, 1898. A növé-
nyek chlorózisának oka és gyógyítása, 
A metszés mint a növényi chlorózis 
okozója sat.); a Polgári Iskolának is 
munkatársa. — Munkái: 1. Adatok a 
járulékos gyökerek fejlődéséhez. Bpest, 
1877. (Értekezések a term, tudom, köré-
ből VIII. 3.). — 2. Növénytan elemei 
polgári fiúiskolák számára. írta Both 
Samu. 3. kiadást átdolgozta . . . Bpest, 
1893. (4. jav. kiadás 149 ábrával. U. ott, 
1899.). — 3. Állat- és növénytan polgári 
és felsőbb leányiskolák számára. Irta 

Both Samu, átdolg U. ott, 1895. 150 
ábrával (2. kiadás). — 4. Növénytan. 
írta Kriesch János. 16. átdolg. kiadás 
1890. (18. átdolg. kiadás . . . 1899. U. ott). 
— 5. Növénytan. Polgári leány- és fel-
sőbb leányiskolák számára. 2. jav. kiadás. 
U. ott, 1900. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1901. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schuh Kristóf, ág. ev. lelkész Gálio-

son (Mosonm.). — Munkája : Altarrede... 
Pressburg, 1833. (Todtenfeier bei der 
Beerdigung des . . . Herrn Jacob Glatz . . . 
am 29. März 1833.). 

Petrik Bibl iogr. 

Schuhajda Lajos, ág. ev. lelkész, szül. 
1809 körül Selmeczen, magyar nemes 
családból (elődei 1701. aug. 12. I. Leo-
poldtól kapták a nemességet); miután 
szülővárosában középiskoláit bevégezte, 
külföldre ment és 1829-ben iratkozott be 
a jenai egyetemre. Hazájába visszatérve 
egy ideig mint diakónus szolgált, míg 
Apostagon lelkész lett; innét Czeglédre 
ment papnak; később lelkészi hivatalát 
a tanítóival cserélte fel és Selmeczbá-
nyára ment gymnasiumi tanárnak, hol 
az ékesszólástant, költészetet és theologiát 
tanította. Miután egy ideig magánzó volt, 
1856-ban ismét tanár lett és a gymna-
siumban a latin philologiát adta elő. 
Meghalt a 70-es években. — Munkái: 1. 
Der Magyarismus in Ungarn in recht-
licher, geschichtlicher und sprachlicher 
Hinsicht, mit Berichtigung der Vorurtheile, 
aus denen seine Anmassungen entsprin-
gen. Leipzig, 1834. — 2. Neue historisch-
kritische Ansicht über das asiatische 
Seyn und das erste europäische Thaten-
leben der Magyaren. Pesth, 1837. — 3. 
De virtutibus poeseos latinae. (A sel-
meczbányai gymnasium 1851. Programm-
jában). 

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 157. 
lap. — Petrik B ibl iogr . 

Schuhajda Mátyás, mérnök. — Mun-
kája : Mappa dioecesis Vaciensis per . . . 
comitatus Pest, Pilis et Solth artic. uni-
tos, item et Exteriorem Szolnok, Nogra-
diensem et Hontensem atque Cumaniam 
minorem extensae, ac in tres archidia-
conatus divisae. Pestini, 1812. 

Petrik, Bibl iogr. 

Schultz Ákos és István. L. Birányi. 

Schulcz Bódog. L. Bátori. 
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Schulcz Ferencz, műépítész és mű-
egyetemi tanár, szül. 1838. márcz. 22. 
Pécsett; középiskolai tanulmányait szülő-
városában elvégezvén, a bécsi műegye-
temre ment, majd pedig a bécsi akadé-
mia építészeti osztályába lépett át, mely-
nek legkiválóbb tanítványai közé tarto-
zott. 1865-ben a m. tudom. Akadémia 
Römer és Henszlmann társaságában 
Szatmár és Máramaros vármegyék régi-
ségeinek kutatására küldötte ki. Ekkor-
tájt készítette a szekszárdi és szinérvár-
aljai egyházak tervezetét is. Majd meg-
kapta a nagy császárdíjat (évi 1260 frt), 
hogy külföldi tanulmányutat tegyen. Uta-
zásaiból visszatérve a pesti műegyetem 
építészeti tanárává nevezték ki. 1868-ban 
a vajdahunyadi vár restaurálásával bíz-
ták meg. Ezzel egyidejűleg megbízták 
egy királyi vadászkastély építésével a 
mácsai erdőség egy regényes pontján s 
ezt 1870-ben be is fejezte. Meghalt 1870. 
okt. 21. Pesten. — Czikkei az Arch. 
Értesítőben (1869—70. Jelentése erdélyi 
útjáról, Két elitélt hazai emlék, Vajda-
Hunyad, és Könyvism.); a M. mérnök-
és építész-egylet közlönyében (1870. A 
vajda-hunyadi vár helyreállítása körül 
ez időpontig eszközölt munkálatokra vo-
natkozó hivatalos Jelentése). — Mun-
kája : Denkmäler der Baukunst in Ori-
ginalaufnahmen Leipzig, 1869. (Nagy 
illusztrált munka, mely egyidejűleg fran-
cziáúl is megjelent.) 

Ország Tükre 1864. 18. s z . , 1865. 12. s z . 
a r c z k . — Arch. Értesítő 1869. 306., 1871. 211., 
255. , 1870. 476., 565. 1. — 1870: Magyarország 
és a Nagyvilág 47. sz. arczk., Vasárnapi 
Újság 47. SZ. a r c z k . , Reform 310. SZ., Századok 
642. , 655. , 1869. 191. , 429., 749. 1. — Hazánk és 
a Külföld 1871. 1. sz. arczk. — Kay ser, Bücher-
Lexikon. Leipzig, 1872. XVII. 222. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 984. i . 

Schulcz József. — Munkája: A vajda-
hunyadi vár restaurálásának története. 
Különös tekintettel a történt károk és 
visszaélésekre. Pécs, 1876. (Ángyán 
Györgygyei együtt.) 

Kiszlingstein Könyvésze te . 

Schulek Bohuslav, hirlapíró, szer-
kesztő, szül. 1816. ápr. 20. Szobotiston 
(Nyitram.), hol atyja Sch. János ág. ev. 
lelkész volt; 12 éves koráig a helyi is-
kolát látogatta s a latin nyelvet tanulta; 
innét Pozsonyba ment az ev. lyceumba, 
tanulmányait folytatandó; itten Hodzsa, 
Húrban és Stúr Lajos társaságában a 
szláv ifjak egyesületének buzgó tagja 
volt; tót verseket írt és szavalt; a szláv 
rokonnyelveket tanulta. Kilencz évet töl-
tött Pozsonyban, mely idő alatt bölcse 
leti, jogi és theologiai ismereteit gyara-
pította. Midőn atyja betegeskedni kezdett, 
visszatért szülőhelyére és atyját helyet-
tesítette papi és tanítói hivatalában; 
ennek halála után Bródba (Slavonia) 
költözött test vérbátyjához Sch. Mihály-
hoz, ki ott orvos volt; ott 1838-ban 
megtanulta a horvát nyelvet és nyolcz 
havi tartózkodás után 1839 nyarán Zág-
rábba utazott, hol Zsupán Ferencz nyom-
dájába állott be szedőnek; éjjel olvasott 
és írt czikkeket az ottani Croatia cz. 
német lapnak. 1841-ben már horvátul 
kezdett írni s így ismerkedett meg Gaj 
Lajossal, ki saját nyomdájába vette fel 
nyomdavezetőnek; írt a Gaj által ki-
adott Národne Novine és Danica cz. 
lapokba s az utóbbinak 1843-tól 1846-ig 
szerkesztője is volt. Egyszersmind egy 
nagy könyvészeti munkán (Bibliographia 
illyrica) dolgozott, mely magában fog-
lalta az összes illyr könyvészetet. Ekkor 
szerkesztette s tulajdonképen írta a Bra-
nislaw politikai hírlapot, mely Belgrád-
ban jelent meg és melyben a magyarok 
ellen izgatott. 1846-ban Gajtól átvette a 
Národne Novine szerkesztését; ebben 
Kossuth Pesti Hírlapja ellen heves polé-
miát folytatott és a horvát népet a ma-
gyarok ellen folytonosan lázította; 1849. 
júl., midőn a lap hivatalos lappá ala-
kult át, megvált annak szerkesztésé-
től és megindította a szabadelvű-párt 
orgánumát Slovenskí jug (A déli szláv-
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ság) cz. folyóiratot; ennek azonban már 
a 4. füzetét hatóságilag lefoglalták és 
1850-ben végleg betiltották; ekkor febr. 
2. a zágrábi község tiszteletbeli polgárá-
nak választotta. Még ugyanazon évben 
kiadta a Jugoslavenske Novine (Délszláv 
Hirlap) cz. hirlapot; ezt is csakhamar 
lefoglalták. Visszatért tehát az írói pá-
lyára és számos iskolakönyvet nyoma-
tott ; czikkeket írt a Neven és Katolícki 
List horvát lapokba. Azonban mindinkább 
tapasztalta, hogy a hirlapírásból meg 
nem élhet, tehát kenyérkereset után né-
zett. Miután a jogot tanulta, 1857-ben 
ügyvédi irodában keresett foglalkozást; 
emellett folytatta a szerkesztést is; 1858-
ban átvette az elhanyagolt gazdasági 
lapot, melyet oly sikerrel szerkesztett, 
hogy a szláv gazdasági egyesület arany-
tollal tisztelte meg; részt vett a Pozor 
(Figyelő) politikai lap alapításában, melybe 
figyelmet keltő czikkeket írt és egy röp-
irata a horvát-szerb alkotmányról két 
hét alatt 2000 példányban kelt el. 1865-
ben megvált a gazdasági lap szerkesz-
tésétől és a Pozor szerkesztését folytatta, 
különösen arra törekedve, hogy a hor-
vátok ne menjenek be a Reichsrathba; 
azonban már 1866-ban megvált a lap 
szerkesztésétől és ismét könyvek Írásá-
val foglalkozott. Meghalt a 70-es évek-
ben. — Munkái: 1. Naputak za one, koji 
uče ditky čitati. Zágráb, 1850. (Beveze-
tés a gyermekeknek olvasásra tanítására.) 
— 2. Austr. državni ustav. U. ott, 1850. 
(Az ausztriai alkotmány.) — 3. Rečník 
némačko-hrvatski. U. ott, 1855—60. (Né-
met-horvát szótár.) — 4. Biljarstvo za 
vise gimnazije. Bécs, 1856—59. Két rész. 
(Az első horvát botanika), sat. 

Wiiribach, Biogr. Laxikon XXII. 1<U. 1. 

Schulek Frigyes, műegyetemi tanár, 
műépítész, a m. tud. Akadémia levelező 
tagja, szül. 1841. nov. 19. Pesten ; gyer-
mekéveiben szülőivel Orsovára került és 
ott kezdte meg iskoláit, majd Lőcsén, 
Debreczenben és 1857-től Pesten a reál-

iskolában folytatta. A tanévek közé 
esett szünidőket mint kőművestanoncz 
a kézmű gyakorlati megtanulásával töl-
tötte, a miről kőművessegédi oklevelet 
is szerzett. Akadémiai tanulmányait Bécs-
ben Van der Nüll tanár vezetése alatt 
kezdette görög és román építészeti styl-
tanulmányokkal, ezek mellett gyakorolta 
az aquarellfestést; rendszeresen látogatta 
a közkönyvtárakat és hallgatta a tudo-
mány egyetemen azokat az előadásokat, 
melyek a műtörténelem és aesthetika 
körébe vágtak. Az alakrajzolás czéljából 
eljárt az Akadémia festészeti osztályába 
is. Egyik kezdeményező és alapító tagja 
volt az 1862. Wiener Bauhütte cz. ön-
képzés czéljából alakított egyesületnek. 
Ugyanekkor Schmidt Frigyes tanár és 
építészeti főtanácsos mesteriskolájába lé-
pett, hol kizárólag a középkori építészet 
tanulmányozásával foglalkozott. Az 1864 
—65. tanév elején megkapta a három 
évre szóló évenkint 420 forintnyi magyar 
művészi ösztöndíjak egyikét. 1866. aug. 
Denzinger Ferencz regensburgi dómépítő-
mester felkérésére Regensburgba ment, 
bogy a nevezetes dom felmérését végezze 
és a helyreállításra szükséges tervek el-
készítésében közreműködjék. Bécsbe visz-
szatérve, mestere műtermében talált alkal-
mazást. Először Schulcz Ferencz honfi-
társával dolgozott. 1868 őszén Romániá-
ban tett nagyobb kirándulást, honnét 
hazakerülve, Pesten készült letelepedni, 
azonban egy év eltelte után ismét útra 
kelt, bejárta Felső- és Közép-Itália főbb 
városait s egy hónapig időzött Rómában, 
honnét 1870-ben tért haza s itt Steindl 
Imrének segédkezett a Lipót-utczai új 
városháza megépítésében. 1871. az orszá-
gos minta-rajziskola és rajztanári képző-
intézet tanárává nevezték ki, hol kezdet 
óta folyton működik. 1872. év tavaszán 
a műemlékek országos bizottságának 
építészévé tették. Ez állásában volt al-
kalma behatóan értekezni romladozó 
templomokról és pusztuló várakról. Ér-
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tekezései közül különösen kiemelendő a 
vajda-hunyadi várra vonatkozó, melyet 
1880-ban írt, mikor az országgyűlés ha-
tározata folytán a pénzügyminisztérium 
átadta a vár kezelését a kultuszminisz-
tériumnak és az átvétel végrehajtásával 
S. volt megbízva. Az adott alkalmat fel-
használva, alaposan átkutatta a várat 
és megírta annak műszaki monographiá-
ját, a mint azt a meglevő kövekből ki 
lehetett olvasni. E 40 ivre terjedő mun-
kálat pénz hiányában kiadatlanul maradt. 
1873. a pusztuló visegrádi vár megmaradt 
részeinek fentartásához s az arra alkalmas 
épületek kiegészítéséhez fogott. Ugyan-
ekkor kapta a megbízást, hogy a buda-
vári főegyház helyre állítására vonatkozó 
terveket készítsen. Maga készítette a 
rajzot vagy gyúrta a mintát és kegyelettel 
megtartott mindent, az újat úgy tudta a 
régi keretbe illeszteni, mintha az 600 év 
előtt készült volna. 1880—83. megépí-
tette a szegedi ref. templomot. Alap-
elveinek megokolását a nevezett templom 
leírásával és képeivel együtt nyilvános-
ságra hozta az Építő-Iparban. 1892—94. 
helyreállította a lőcsei városházat korai 
renaissance stylusban, pedig 1895—96. 
a szent Ferencz-rendű atyák pozsonyi 
tornyát. A magyar tudom. Akadémia 
1895. máj. 10. levelező tagjának válasz-
totta, a király pedig a milenniumi kitün-
tetések alkalmával (1896.) a királyi taná-
csosi czímet adományozta neki. Bírja a 
Ferencz József-rendet. A magyar kir. 
orsz. rajztanár vizsgáló bizottság tagja ; 
a műemlékek országos bizottságának tagja 
és építésze. 1907. máj. m. kir. udvari ta-
nácsos lett. — Munkája: A budavári 
főegyház környékének rendezése és Szent 
István király emlékének kérdése, Bpest, 
1894. (Ezt utóbb még a millenniumra 
való tekintetből a honfoglaló vezérek 
emlékével bővítette.) 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 984. 1. — Petrik 
M. Könyvészete 1886—1900. 

Schulek M. Gáspár, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész és theologiai tanár ; tanult 
Tübingenben, lelkész volt Tiszolczon és 
Nyíregyházán. Meghalt 1827. június 20. 
Pozsonyban. — xVJunkája: Von dem, 
Zusammenhange unserer öffentlichen 
Gottesverehrungen mit den grössten 
Gütern der Menschheit. Eine Kanzelrede 
zur Einweihung der evang. Kirche zu 
Miskolcz . . . gehalten am 15. Oct. 1820. 
Miskolcz. 

Iris 1828. 18. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 

Schulek János, ág. ev. lelkész, szül. 
1774. jún. 29. Rajeczen (Trencsénm.), 
hol atyja tanító volt ; szüleivel Árva-
megyébe költözött, azután nagybátyjá-
hoz Sch. Mátyás nagy-palugyai lel-
készhez, majd másik nagybátyjához Sch. 
Jánoshoz Kun-Tapolczára költözött, kiknél 
tanulását kezdte, utóbbinál a magyarnyel-
vet is megtanulta. Betegeskedése után 
1790. a debreczeni ref. kollégiumban, 
1792. Késmárkon folytatta tanulmányait, 
melyeknek befejezte után 1798 őszén Hib-
bén, majd 1801. Mossóczon nyert tanítói 
állást; utóbbi helyen tót könyvtárt alapí-
tott; itt tanítványa volt Kollár János a tót 
költő. 1805-ben przenoi (Morvaország) 
lelkésznek választották; onnét 1811. 
visszatért hazájába és Szobotiston volt 
lelkész haláláig. Meghalt 1837. decz. 7. 
Szeniczen (Nyitram.). — Munkái: í. La-
tinská grammatika k. dobrému slowenské 
mládéže slowenským gazykem. Besz-
terczebánya, 1801. — 2. Rozmlauivánj 
o O h n i . . . U. ott, 1804. (Beszélgetés a 
tűzről). — 3. První zacátkové učení 
krestanského evangelického. U. ott, 1807, 
(2. kiadás Szakolcza, 1815., 4. k. U. ott, 
1830., 5. k. Nagyszombat, 18iU. Első ok. 
tatás az evang. keresztény vallásban. 
Németre és magyarra is lefordították). — 
4. Katechismus náboženství krestansko 
evangelického pro vétši mládež sepsaný. 
Pozsony, 1817. (2. kiadás, Lemberg, 
1835., 8. k. Nagyszombat, 1841.). — 5. 
Kunst ž we zlato délati z niléka másla 
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vyvésti a vübec bohatším se státi. Sza-
kolcza, 1833. (Aranycsinálás művészete, 
tejből és vajból meggazdagodni.). — 6. 
Nábožná pŕemyšlováni o utrpení Ježíse 
Krista. U. ott, 1836. (Elmélkedés Jézus 
Krisztus életéről). — 7. Vodelékaŕ. Nagy-
szombat, 1838. (Vízgyógyász). 

Annalen der Literatur Wien, 1807. Intelli-
genzblatt 22. 1. — Neue Annalen der Litera-
tur 1808. II. Intellig. 32. SZ. — Wtirzbach, 
Biogr. Lexikon XXXII. 147. 1. — Petrik Bib-
liogr. III., IV. 
Schulek Sándor, orvosdoktor, gölniczi 

(Szepesm.) származású. — Munkái: 1. 
Analysis aquarum mineralium. Disser-
tatio inaug. medico-chemica. Budae, 
1842. — 2. Praeparata chemica, U. ott, 
1844. — 3. Vegytani készítmények. Ma-
gyarra fordította, némely készítmények-
kel és vegytani szótárral bővítette Dono-
gány Jakab orvosnövendék. Pest, 1851. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schulek Vilmos, orvos-sebészdoktor, 
szemész és szülészmester, egyetemi ta-
nár, a m. tudom. Akadémia rendes tagja, 
szül. 1843. ápr. 21. Pesten ; orvosi tanul-
mányait Bécsben és részben Pesten elvé-
gezvén, Bécsben nyert 1868. orvosi ok-
levelet. Egy évig külföldi tanulmányúton 
volt, fél évig Graefet hallgatta Berlinben, 
bejárta Utrechtet, Londont, Párist, Sváj-
czot, Németországot. 1867—72. Arit, a 
híres bécsi szemésztanár gyakornoka, majd 
segéde volt. 1872-ben Kolozsvárra hívták 
a szemészet tanárának, hol rector is volt, 
1874-ben pedig Budapestre nevezték ki 
az elméleti és gyakorlati szemészet ren-
des tanárává és a szemészeti klinika 
igazgatójává. 1889. máj. 3. a m. tudom. 
Akadémia levelező, 1902. máj. 9. rendes 
tagjának választotta; 1890—91. az egye-
tem rektor magnificusa volt, 1897. márcz. 
5. cz. miniszteri tanácsos lett; a budapesti 
kir. orvosegylet alapító és választmányi 
tagja, a m. orvosi könyvkiadó társulat 
alapító tagja és első alelnöke volt. 1888. 
okt. 30. klinikai könyvtárra 11,015 frt 
60 kr. alapítványt tett. Meghalt 1905. 

márcz. 13. Budapesten. — Czikkei a 
Szemészetben (1869—70. A fénytörési 
és alkalmazkodási rendellenességek tana, 
1871. Uj hordozható szemüvegtok, Uj 
műtétmód a befelé álló pillaszőrök ki-
fordítására, A széttérő kancsalság tünet-
és Oktana, 1872. Kórodai esetek, 1874. 
A Sphincterotomia pupillaris, 1875. A 
szarúgörbületi rövidlátásról, 1881. Pro-
gramm, melylyel az Orv. Hetilap Szemé-
szet cz. melléklete szerkesztését átvette, 
1882. Jó-e és szabad-e a természetes pupilla 
mellett önálló második pupillát készí-
teni ? A kétszemi látásról iridectonisált 
szemen támadt szóródásos képek alap-
ján, 1883. Észrevételek a «reductio bulbi» 
értéke felől támadt vitához, 1884. Hor-
dozható olcsó tok dioptriás próbaüve-
gekkel, 1885. Sérülés tönkre tette-e a 
látást? Villámkáprázásból származó meg-
vakulás kérdése, 1887. Ferdinand von 
Arit, Nekr., 1888. Megemlékezés Arit 
tanárról, 1894. A pterygium növéséről, 
Módosítás a röphártya műtevésében, 
Hályogmetszet-kisérletek, 1896. A glau-
coma gyógyítása pilocarpin cseppekkel, 
1899. Védőüvegek az ibolyántúli fény 
ellen, fényhatástani tanulmányok alap-
ján) ; az Acta Universit. Claudiopolit. 
(1873. Programmbeszéd 1873. okt. 12. 
mint rektori székfoglaló a kolozsvári 
egyetemen) ; az Ellenőr-, Nemzet- és 
Pester Lloydban (1881 tavaszán : Szüksé-
ges-e új szemészeti kóroda ?); Az Acta 
Universit. Budapestiensisben (1890. Egye-
temi feladatok. Rectori székfoglaló beszéd 
1890. szept. 21., 1891. Klinikai feladatok. 
Ünnepi beszéd a bp. kir. tud. egyetem 
alapító ünnepén 1891 máj. 13.), a Math, 
és term. Értesítőben (X. 5. 1892. A szürke 
hályog eltávolításának egy új módjáról, 
XI. 1. Műszerek szürke hályog operálá-
sára, 3. 4. Apotomia iridis, a szemcsillag 
kiszedése a forradásból, 6. 7. Erythropsia 
«vérfoltok» hómezőn és alkonyatban vö-
rös látás, XII. 10. 1894. Az erythropsia 
élettani meghatározása). Czikkei részben 
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a német szaklapokban is megjelentek. — 
Munkái : 1. A kolozsvári szemklinikáról 
1872—73. évi jelentése. Bpest, 1873. 
(Különny. az Orvosi Hetilapnak Köz-
egészségügy cz. mellékletéből). — 2. A 
nézésről munkálkodás közben. Két elő-
adás a természettudom, társulat estélyein 
1880. decz. 3. és 10. U. ott, 1881. Két 
ábrával. (Népszerű természettudom, elő-
adások 28.). — 3. Az egyetem története 
1890—91-ben. Beszéd, me ly lye l . . . az 
egyetem igazgatásáról lelépett. U. ott, 
1891. (Acta Universit. Budapestiensis). 
— 4. A szembogár szükítőnek kiszaba-
dítása. (Sphincterolisis anterior). U. ott, 
1892. (Értekezések a term. tud. köréből 
XXII. 3.). — 5. Hályog-operálás hor-
padtan csonkított lebenynyel. (Előadva a 
M. T. Akadémia III. oszt. 1894. okt. 22. 
ülésében). U. ott, 1895. (Különnyomat a 
Szemészetből). — 6. A budapesti ni. kir. 
tudom.-egyetemi szemklinika orvosi sze-
mélyzetének irodalmi működése az utolsó 
huszonöt év alatt. U. ott, 1895. — 7. 
Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde. 
Unter Mitwirkung von Fachgenossen 
herausgegeben von . . . Leipzig und Wien, 
1895., 1900., 1903. Három kötet. Rajz-
mellékletekkel. — 8. Műszerek és külö-
nösen tokfogó a Graefe szerint való 
hályogkitoláshoz. Bpest, 1898. (Különny. 
az Orvosi Hetilapból). — 9. Notes his-
toriques sur la clinique d'ophthalmologie 
de ľuniversité royale hongroise de Bu-
dapest depuis son origine jusqu'ä nos 
jours, 1801—1899. â ľoccasion de ľex-
position universelle de Paris en 1900. 
U. ott, 1899. — 10. Védőüvegek az ibo-
lyántúli fény ellen. Fényhatástani tanul-
mányok alapján. U. ott, 1900. Három 
táblával. — 11. Tanársegédeinek, segéd-
orvosainak és tanítványainak 342 mun-
kálata 46 szerzőtől 1903 áprilisig. U. ott, 
1903. — 12. A szempár közös működését 
bizonyító kísérletek. Akadémiai székfog-
laló értekezés. U. ott, 1904. (Különnyo-
mat a Szemészetből). — Szerkesztette 

1881-től az Orvosi Hetilap «Szemészet» 
cz. mellékletét. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — .)/. tudom. 
Akadémia Almanachja 1890. 158. 1.. 1904. 192. 
l a p . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 985. , X V I I I . 
555. 1. — Högyes Endre E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 
1896. 401. , 681. , 846.1 . — Vasárnapi Újság 1897. 
8. sz . arczk. , 1905. 12. sz. arczk. — Nemzet 
1897. 45. SZ. (Juba Adol f ) . — Szemészet 1895. 
3., 4. sz. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 18S6—1900. 

Schüler András, ág. ev. iskola-igaz-
gató, beszterczei származású, hol a tyja 
1689-ben mint evang. lelkész halt meg ; 
Sch. 1684-ben theologiát tanult Witten-
bergben ; ezen egyetemen 1688-ban 
magisteri fokot nyert és a besz-
terczei iskola igazgatója volt 1689-től 
1694-ig. — Munkái: 1. Akademisches 
Vale. Welches Bey glücklicher Abreise 
Der Wol-Ehren-Vesten . . . Hrn Johannes 
Klein . . . Und Herrn Naszwetter . . . Bey-
der von Nösen . . . So mit den angehen-
den 1687-sten Jahre von der Weltbe-
rühmten Universität Wittenberg in das 
geliebte Vaterland angetreten wurde, 
Aus schuldiger Freundschaft und Ehr-
erbietung anstimmen wolte. Wittenberg. 
— 2. Neu-Jahrs-Geschencke, Welches, 
Als Der Ehren-Veste . . . Thomas Frühm, 
Der Königlichen Stadt Nösen wohlver-
dienter Pro-Judex, in dem 84ten Jahre 
seines mit Ruhm erlangten Alters das 
1687-te Jahr mit Freuden erlebte . . . 
U. ott. — 3. Disputatio Theologica De 
Generali Salutis Oeconomia. Ex Tit. II. 
11., 12., 13. Quam Praeside . . . Joh. 
Deutschmanno . . . defendet. Anno 1688. 
Die VIII. Octob. Wittebergae. — 4. Prae-
side C. S. Schulzfleischio,. . . disputabit 
. . . Ad diem X. Octobr. U. ott, 1688. — 
5. De Susceptoribus, Ex História Eccle-
siastica . . . . disp utabunt Praeses M. 
Andreas Schulerus . . . Respondens Jo-
hannes Abrahami . . . Add. VIII. Octobr. 
Anno 1688. U. ott. — Gyászverset í r t : 
Die glücklich vollbrachte Beise . . . . 
Wittenberg, 1686. cz. munkába Greissing 
Kristóf halálára. 
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Trausch, Schriftsteller-Lexikon. III. 241 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 328.. 343., 344. 1. 

Schüler András, ág. ev. lelkész, bras-
sói származású; tanult 1687-től szülő-
városában, 1690-től Wittenbergben; 1703-
ban gymnasiumi tanár lett, 1706-ban 
lelkész Brassóban, hol 1712. decz. meg-
halt. — Munkája: Disputatio Pneuma* 
tica ex Theologia Naturali de Infinitate 
et Immensitate Essentiae divinae, prae-
side Abrah. Henr. Deutschmann. Witte-
bergae 1692, m. April. — Nevét Schul-
lernek, Schulerusnak és Schullerusnak 
is írta. 

Trausch Schriftsteller-Lexikon III. 243. 1. 
— Szabó-Helle hr ant. Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 328., 343., 344., 422. 1. 

Schuler Móricz, orvosdoktor, budai 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de evacuatione sanguinis. 
Budae, 1840. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schuler-Libloy Frigyes, egyetemi ta-
nár, szül. 1827. jan. 13. Nagy-Szeben-
ben, hol atyja kereskedő volt (kinek őse 
Schüler Orbán, máskép Libloy 1616. okt. 
12. II. Mátyás királytól kapott nemes-
séget) ; Sch. szülővárosában az ág. ev. 
gymnasiumban és a jogakadémián, ké-
sőbb a bécsi egyetemen tanult. Nagy-
szebenbe visszatérve, 1851-ben az ottani 
jogakadémián helyettes, majd rendes 
tanár lett ; egyszersmind az intézet 
könyvtárnoka is volt. 1863-ban a nagy-
szebeni tartomány-gyűlésre Szász-Régen 
képviselőnek választotta, hol mind a két 
ülés-szaknak (1863. júl. 15-től okt. 13-ig 
és 1864. máj. 23-tól okt. 29-ig) egyik 
legtevékenyebb tagja volt. Innét a bécsi 
Reichsrathba küldetett, hol 1865. júl. 28-ig 
szintén közreműködött; a szász nemzeti 
egyetem gyűlésein 1868. szept. 15-től 
decz. 31-ig a Medgyes széket képviselte. 
1869-ben Nagy-Szeben képviselőtestüle-
tébe választották; 1868-tól az ottani 
ipartestületnek elnöke és az erdélyi hon-

ismertető-társulatnak választmányi tagja 
volt; 1856-tól a nürnbergi germán mú-
zeumnak (melynek választmányi tagjáúl 
választották) az erdélyi központi ügy-
nökségét vezette. 1875-ben az újonnan 
alakult czernoviczi egyetemre hívták meg 
jogtanárnak, hol a német jogot és nép-
jogot adta elő, 1878—79. és 1890—91. 
egyetemi rektor, ötször pedig dékán 
volt. 1883-ban cs. kir. kormánytanácsos-
nak nevezték ki. 1895. aug. 7. udvari 
tanácsosi czímmel nyugalomba vonult 
és Nagy-Szebenbe, majd Bécsbe költö-
zött, hol 1900. nov. 8. meghalt. — Szá-
mos czikket írt a hazai s külföldi hír-
lapokba, folyóiratokba és naptárakba. — 
Munkái: 1. Erste Grundzüge der theore-
tischen Diplomatik. Hermannstadt, 1852. 
(Kőnyomat.) — 2. Statuta jurium mu-
nicipalium Saxonum in Transylvania. 
Das Eigen Landrecht der Sachsen, 
bearbeitet nach seiner legalen Ausbil-
dung als Grundriss für akademische 
Vorlesungen. U. ott, 1853. Három füzet. 
— 3. Siebenbürgische Rechtsgeschichte. 
Ein Leitfaden für die Vorlesungen über 
I.Geschichte der siebenbürgischenRechts-
quellen. II. Geschichte der siebenbür-
gischen Recht-Institute.]U. ott, 1854—56. 
Két kötet 7 füzetben. (2. bőv. kiadás. 
U. ott. 1868.) — 4. Kurzer Überblick der 
Literaturgeschichte Siebenbürgens von 
der ältesten Zeit bis zu Ende des vori-
gen Jahrhunderts. U. ott, 1857. (Előbb 
a Wiener Zeitung melléklapjában az 
Österr. Blätter für Literatur und Kunst 
1856. évf. jelent meg; onnét bőv. le-
nyom. közölve.) — 5. Taschen-Ausgabe 
der siebenbürgischen Landesgesetze. U. 
ott, 1861. és 1862. (Névtelen kiadás.) — 
6. Merkwürdige Municipal Konstitu-
tionen der Sekier und Sachsen. Zusam-
mengestellt und theilweise ins Deutsche 
übersetzt, sowie mit erklärenden Noten 
verseben. ü. ott, 1862. — 7. Deutsche 
Rechtsgeschichte. Mit drei historisch-poli-
tischen Karten. Wien, 1863. — 8. Heber 
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das Verhältniss der Klein- und Gross-
gewerbe mit Beziehung auf das Volks-
leben. Hermannstadt, 1869. — 9. Ueber 
Ausschreitungen im Güterverbrauche 
und deren Einfluss auf das Volks-
und Staatsleben. U. ott, 1869. — 10. 
Offener Brief über Gewerbe- und Ge-
nossenschaftswesen an die Herren Ge-
werbsmitglieder. U. ott, 1869. — 11. 
Das ungarische Staatsrecht. Ein Hand-
buch für Lehre und Beruf. Wien, 1870. 
— 1*2. Politische Oekonomie... Hermann-
stadt, 1871. — 13. Protestantisches 
Kirchenrechi vornemlich des der Evan-
gelischen Augsburger Bekenntnisses in 
Siebenbürgen. U. ott, 1871. — 14. Alt-
germanische Bilder und die Zeit Karls 
des Grossen . . . Berlin, 1873. — 15. 
Abriss der europäischen Staats- und 
Rechtsgeschichte. U. ott, 1873—74. — 
16. Der Socialismus und die Internatio-
nale nach ihren hervorragendsten Er-
scheinungen in Literatur und Leben. 
Leipzig, 1875. — 1?. Festvörtrag am 4. 
Oktober 1875, für die feierliche Eröffnung 
der k. k. Franz-Josefs-Universität in 
Czernowitz. Dritte Auflage. Czernowitz. 
— 18. Aus der Türken- und Jesuiten-
zeit vor und nach dem Jahre 1600. 
Historische Darstellungen, zumal Fürsten-
und Volksgeschichte in den Karpathen-
ländern. Berlin, 1876. — 19. Über 
die Entwicklung der staatsbürgerlichen 
Freiheit in Österreich. (Rektoratsrede). 
Czernowitz, 1878. (3. kiadás. U. ott, 1894.) 
— 20. Über ivichtige Rechtsschöpfungen 
der Neuzeit. (Rektoratsrede.) U. ott, ly04. 
— Kéziratban : Die ungarischen Rechts-
denkmäler 1876. (A m. tudom. Akadémiá-
hoz magyar fordításban beküldetett); 
Handbuch der (ungarischen) Finanzlehre. 

ľr ausch-Sc hu II er, Si'hrittsteüer-Lexikon III. 
229., 599 , IV. 390., 552. 1. — Szinnyei Reper-
tóriuma. Történelem I., II. kötet, III. Ter-
mészettudományok. — Petrik Bibliogr. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 985. 

Schulhof Géza (dombovári), jogi dok-
tor, ügyvéd, a pesti ügyvédi kamara 

tagja. — Munkái: 1. Az érvényben levő 
magyar büntető törvények gyűjteménye, 
a kapcsolatos törvények és rendeletek, 
valamint a bűnvádi eljárásra vonatkozó 
törvényes intézkedések szószerinti idézé-
sével és tekintettel a magyar kir. Curia, 
nemkülönben a magyar kir. belügy-
miniszter, mint harmadfokú biróság, elvi 
jelentőségű fontosabb határozataira. (Co-
dex juris criminalis hungarici.) Budapest, 
1884. Két kötet. — 2. A bűntettekről és 
vétségekről szóló magyar büntetőtövény-
könyv (1878. V. t.-cz.) és az uzsoráról 
és káros hitelügyletről szóló törvények 
(1883. évi XXV. t.-cz.) magyarázata, tekin-
tettel a vonatkozó egyéb törvények és ren-
deletekre s a magyar kir. Curia elvi jelen-
tőségű határozataira. U. ott, 1888. Három 
kötet. (Új czím-kiadás. U. ott, 1900.) — 

— 3. A munkásmozgalom keletkezése 
Magyarországon. Előszóval ellátta Mezőfi 
Vilmos. U. ott, 1895. — 4. A javor de-
fensionis elve és a kir. Curia. U. ott, 
1903. (Magyar jogászegyleti Értekezések 
XXVII.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M . 
Könyvészet 1886—1900. 

Schulhof Izsák, rabbi, szül. Prágában ;• 
mint Kóhen Ephraim híres budai rabbi-
nak veje Budán tartózkodott, melynek 
1683. és 1686. ostromait átélte. Buda 
visszavivásakor a királyi hadaknak foglya 
lett, ugyanekkor vesztette el nejét, kit 
megöltek és fiát, ki Győrött hunyt el a 
fogságban szenvedett kínoztatásai követ-
keztében. Meghalt 1733. jan. 19. Prágában. 
— Érdekes kortörténeti adatokban bővel-
kedő élményeit héberül versben és prózá-
ban megírta. Buda visszavívására vonat-
kozó költeményeit és prózai adatait 
magyar fordításban közli Kohn Sámuel 
(Héber kútforrások 131—136. lapok); 
életrajzát és prózai munkáját kiadta 
Kaufmann Dávid a következő czímmel: 
Die Erstürmung Ofens und ihre Vor-
geschichte nach dem Berichte Isak Schul-
hofs (1650—1732)(Megillath Ofen). Heraus-

20. ív sajtó alá adatott 1907. június 18. 
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gegeben und biographisch eingeleitet von 1  

Prof. Dr. Kaufmann. Trier, 1895. 
Pallas Nagy lexikona X I V . 986. 1. é s a m . 

n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Schulhof Jakab, orvosdoktor, pesti 
származású, gyakorló-orvos Pesten. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medico-
pharmacologica de camphora. Pesthini, 
1834. 

Súnnyei K ö n y v é s z e t e . 

Schulhof Jakab, orvosdoktor, gyakorló-
orvos Budapesten, szül. 1847-ben; orvosi 
oklevelet 1871-ben nyert Pesten. — 
Munkái: 1. Gyermekgyógyászat orvos-
növendékek és orvosok számára. írta 
Steiner János, magyarra ford. Bpest, 
1875. — 2. Fiatal nők útmutatója a ter-
hesség és gyermekágyban. A kisdedek 
ápolása. U. ott. 1877. (2. átdolg. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1890.). — 3. Gyakorlati 
orvostan. Különös tekintettel a kérboncz-
tanra és szövettanra. Irta C. F. Kunze, 
ford. U. ott, 1880. (M. Orvosi Könyv-
kiadó-Vállalat XXXVII.) — 4. Az orszá-
gos orvosszövetség. U. ott. 1898. (Külön-
nyomat a Gyógyászatból.) — 5. Az orvo-
sok szervezkedése, különös tekintettel a 
bajor orvosok szervezkedésére. írta Dresd-
ner Lajos. ford. U. ott, 1904. 

Oláh Gyula, E g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t Ma-
g y a r o r s z á g b a n . Bpes t , 1876. 91. 1. — fíisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M. K ö n y -
vészet 1886—1900. 

Schulhof Károly, bölcseleti és orvos-
doktor, budai származású, gyakorlóorvos 
Budán, a fő- és székváros legöregebb 
orvosa ; az 1848—49. szabadságharcz-
ban mint honvédfőorvos vett részt. Meg-
halt 1892. nov. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica exhibens generalia de 
morbis brutorum. Pestini, 1835. 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i orvosrend N é v -
sora 1840-re. Pest, 67. 1. — Rapp, Beszéd 
158. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Újság 1892. 48. sz . (Nekr.) 

Schulhof Lipót, csillagász, a m. tud. 
Akadémia levelező tagja, született 1847. 

Id . S z i n n y e i J . . Magyar írók XII. 

márczius 12. Baján (Bács-Bodroghm.); 
Bécsben és Párisban végezte tanulmá-
nyait ; azután egy ideig Bécsben volt 
alkalmazva a csillagvizsgálón; 1877 óta 
a párisi csillagászati observatórium se-
gédje és a «Bureau des longitudes»-nek 
rendes hivatalnoka; a m. tudom. Aka-
démia 1878. jún. 14. választotta levelező 
tagjává. Majdnem kizárólag üstökösök és 
bolygók pályaszámításával foglalkozik, 
melyek eredményeit a következő csilla-
gászati folyóiratokban és akadémiai kiad-
ványokban közölte, így az Astronomische 
Nachrichtenben (1869-től), a Wiener 
Sitzungsberichteben (1871), a Berliner 
Jahrbuch körleveleiben (Circuläre 1873-
tól), a párisi Comptes rendusban (1880-
tól) stb. 1878-ban a franczia akadémia 
csillagászati 4000 franknyi Vaillant-díját 
nyerte el azon nagyfontosságú munkála-
tokért, melyek segélyével a rég el-
veszett Magas, Camilla és Liberatrix 
bolygók új fölfedezése lehetséges volt. 
— Munkái: 1. Az 1870. IV. számú 
üstökös definitív pályaszámítása. Buda-
pest, 1874. (Értekezések a mathematikai 
tudományok köréből IV. 2.) — 2. Az 
1871. II. sz. üstökös definitív pályaszá-
mítása. U. ott, 1874. (Értekezések a 
mathematikai tudományok köréből IV. 
2.) — 3. Az 1873. VII. számú Coggia-
Winecke-féle üstökös pályaszámítása. U. 
ott, 1881. (Értekezések a mathem. tud. 
kör. XII. 11. sz.) 

Vasárnapi Újság 1878. 90. I. — Ellenőr 1878. 
184. s z . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Akadé-
miai Almanach 1880. 216., 1881. 337. 1., 1882. 
206. 1. (Munkálatai . ) — Patrik K ö n y v é s z e t e . 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 986. 1. 

Schulhof Vilmos, orvosdoktor és für-
dői főorvos, szül. 1874. jún. 10. Buda-
pesten, hol középiskoláit és egyetemi 
tanulmányait végezte s 1897-ben orvos-
doktori oklevelet nyert. Kórházi gyakor-
latait és később egyes szakmákban való 
kiképeztetését a budapesti és berlini 
kórházakban fejezte be ; miután több 

21 
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évig a budapesti általános munkás-pénz-
tár vízgyógyintézetében és a Szent-Lu-
kács-fürdőben volt alkalmazva, 1905. óta 
Keszthely-Héviz gyógyfürdó'n mint hiva-
talos fürdőorvos és az ottani szanató-
rium főorvosa működik. — Czikkei a 
Klinikai Füzetekben (1900. Thiocol-
Roche); az Orvosok Lapjában (1901. 
Mellhártya izzadmányok hydropathikus 
kezeléséről); a Budapesti Orvosi Újság: 
Fürdő- és Yizgyógyászat cz. melléklap-
jában (1903. A gyógyforrások némely 
természettan- vegytani sajátságairól, 1906. 
A légfürdőkről); az Orvosi Hetilapban 
(1906. jubileumi szám: A subacut és 
idült festőréses izületi lobok gyógy-
szeres kezelése); a Budapesti Orvosi 
Újságban (1907. Az ischias diagnosisának 
és gyógyításának mai állása) és a Szent-
Lukácsfürdő Közlönyében. — A Fürdő-
és vízgyógyintézet melléklap társszerkesz-
tője 1907-től fogva Bpesten. — Munkái : 
1. Gégészeti tapasztalatok. A budapesti 
ált. poliklinika orr-, torok- és gége osz-
tályáról. Bpest, 1899. Waldmann Fülöp-
pel együtt). — 2. Rhino-pharyngologiai 
tapasztalatok. U. ott, 1901. (Különny. a 
Gyógyászatból.) — 3. Ujabb gyógyszerek 
inventariuma. I—III. kiadás. U. ott, 
1905—1907. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — A m . 
n. múzeumi könyvtár példányáról és ön-
életrajzi adatok. 

Schulista János, gymnasiumi tanár és 
róm. kath. lelkész, szül. 1820. máj. 27. 
Szakolczán (Nyitram.); mint kegyesrendi 
pap a bölcseletet Váczon, a theologiát 
Nyitrán végezte; 1845. aug. 4. fölszen-
teltetett és 1858-ig gymnasiumi tanár 
volt Tatán, Léván és Nyitrán ; 1858-ban 
az esztergomi főegyházmegyébe felvétet-
vén, segédlelkész volt 11 hónapig Ó-
Barson, 1860. okt. 15-től pedig szkiczói 
adminisztrátor. Meghalt 1875. szept. 30. 
a karlsbadi (Csehország) fürdőn. — Mun-
kája : Ci ozaj majú biť beznáboženské 

školy zaprevedené ? Beszterczebánya, 
1869. (Váljon szükségesek-e a felekezet-
nélküli iskolák.) 

Némethy, Ludovicus, Series Parochiarum et 
Parochorum. Strigonii, 1894. 914. 1. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schüller Adolf György, bölcseleti dok-
tor, ág. ev. lelkész, szül. 1862. decz. 25. 
Segesvárt, hol 1880-ban végezte a gym-
nasiumot; 1880-tól 1884-ig a berni, 
müncheni, berlini és tübingeni egyete-
meken theologiát és történelmet tanult 
és az utóbbi belyen bölcseleti doktorrá 
avat ták; azután visszatért szülőföldére. 
1887-ben Szent-Ágotán népiskolai tanító, 
1889-ben igazgató lett. 1893. aug. 23-án 
Szász - Szent - Lászlón (Nagy-Küküllőm.) 
lelkésznek választották; 1898. aug. 18. 
óta pedig Nagy-Szőllősön pap. — Czikkei 
a Siebenb. Volksfreundben (1892. Aus 
stürmischen Tagen. Aufzeichnungen eines 
1848—1849. Landstürmlers); a Neuer 
Volkskalenderben (1892—93. Sächsisches 
Dorfleben in früherer Zeit); a Kalender 
des Siebenb. Volksfreundes, red. von. A. 
Schullerus und Fr. Teutsch (1898. Johan-
nes Honterus); az Archiv f. Landes-
kundeban (N. F. XXX. Das Laszier 
Kapitel); a Fr. Teutsch által kiadott: 
Bilder aus der vaterländischen Geschichte-
ben (I. Stefan I. 997—1038., Ladislaus I. 
1077-1095., Samuel von Bruckenthal 
1721—1803., II. Die Gräfen, Die land-
wir tschaf t l iche Entwicklung der Sachsen, 
Die Kerzer Abtei, Zunftleben, In der 
sächsischen Kirche vor der Beformation). 
— Munkái: 1. Aus der Vergangenheit 
der siebenb.-sächsischen Landwirthschaft. 
Hermannstadt, 1895. (Ism. Korr. f. Lkde 
XVIII., Siebenb. deutsches Tageblatt 
6645. sz.) — 2. Gross-Laszlen in Ver-
gangenheit und Gegenwart. Vortrag . . . 
U. ott, 1896. (Különnyomat. Ism. Korr. 
f. Lkde XIX.) — 3 .Neues Leben 1830— 
1848. Vortrag. (Hundert Jahre sächs. 
Kämpfe.) U. ott, 1896. — 4. Aus dem 
Leben der Gemeinde Grosz-Alisch. U. 
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ott, 1903. (Nementz Rudolf helyi jegyző-
vel együtt.) — 5. Joannes Höchsman 
(gest. am ;15. Febr. 1905. U. ott, 1905. 
(Különnyomat a Kirchliche Blätterbol.) 
— 6. Zur Konsumvereins - Bewegung. 
U. ott, 1905. (Különny. a L a n d w i r t -
schaftliche Blätterbol.) — 7. Julius 
Teutsch. Gedenkrede, gehalten auf dem 
18. Verbandstage der Raifeisengenossen-
schaften zu Hermannstadt. U. ott, év n. 

Trausch-Schüller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n IV. 
395. 1. 

Schuller Alajos, műegyetemi tanár, 
a m. tud. Akadémia rendes tagja, szül. 
1845. szept. 17. Pesten; tanulmányait u. ott 
a reáliskolában kezdte és 1863-tól Budán 
a műegyetemen végezte a mérnöki tan-
folyamot ; három évig a műegyetemen 
tanársegéd volt és ezen idő alatt letette 
a középiskolai tanári vizsgát. 1871-ben 
a heidelbergi egyetemre ment, hol Kirch-
hoff és Bunsen tanítványa, egy évig 
Kirchhoff tanársegéde volt. 1872. szept. 
24. óta a kir. József-műegyetemen a kísér-
leti természettan rendes tanára. A m. tud. 
Akadémia 1880. máj. 20. lev. taggá válasz-
totta, 1891. máj.8.lett rend. tag. — Czikkei 
a Poggendorf Annalenjében (1872. Über 
die Messung von Botationsgeschwindig-
keiten); a Természettudom. Közlönyben 
és Pótfüzeteiben (1873 óta száznál több 
czikk); a Carl Repertóriumában (XI. 
1874. Zwei Apparate zur objectiven Dar-
stellung der Lissajousschen Figuren); a 
Műegyetemi Lapokban (1876. A mérleg-
ről, 1877. Nyomásszabályozó világító gáz 
számára, Előadási kísérletek); a Berichte 
der chemischen Gesellschaftban (1877. 
Calorimetrische Untersuchungen); a Ma-
them. és Physikai Lapokban (IX. 1900. 
Az optikai gyűjtő és szóró szerkezetek 
helyes megkülömböztetéséről). — Mun-
kái : 1. A súly és hő állítólagos össze-
függéséről. Bpest, 1875. (Értekezések a 
term.-tud. köréből VI. 4.) — 4. A lég-
nyomás változásainak pontos meghatá-
rozásáról. U. ott, 1876. (Értekezések a 

term.-tudom, köréből VII. 3.) — 3. Hő-
mennyiségmérések. U. ott, 1878. Egy táb-
lával. (Wartha Vinczével együtt. Értek, 
a term.-tud. kör. VIII. 12.) — 4. A leve-
gőről és folyóssá tételéről. U. ott, 1880. 
16 ábrával. (Népszerű természettudomá-
nyi előadások 20.) — 5. Önműködő 
higany légszivattyú. U. ott, 1881. Egy 
rajzzal. (Értek, a term.-tud. kör. XI. 8.) 
— 6. A víznek képződési melegéről. U. 
ott, 1881. (Ért. a term.-tud. kör. XI. 17.) 
— 7. A hydrogen hyperoxid képződése 
égés közben. U. ott, 1881. (Ért. a term.-
tudom. kör. XI. 26.) — 8 . Theorie der 
Elektrolyse. U. ott, 1899. (Különny. a 
Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn-
ból.) — 9. A fémek potentialkülönbségé-
ről. U. ott, 1901. (Különny. a lMathem. 
és Természettud. Értesítőből.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1892. 8. SZ. 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 996. 

Schüller Albert, mérnök és a beszter-
czei kerület gazdasági egyletének jegy-
zője. — Munkái: 1. Unsere Schulen auf 
dem Honterus-Hofe. Kronstadt, 1904. — 
2. Eine landwirthschaftliche Studien-
reise. Bistritz, 1904. (Különnyomat a 
Bistritzer Zeitungból.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schuller András. L. Schuler. 
Schuller Frigyes, bölcseleti doktor, 

gymnasiumi tanár, szül. 1857. ápril 18. 
Kis-Csürön; 1876-ban végezte a nagy-
szebeni gymnasiumot; a következő három 
évben a tübingeni és lipcsei egyetemet 
látogatta theologiai, történelmi és föld-
rajzi tanulmányok végett. Lipcsében mint 
rendes hallgató Ropp báró és Arndt veze-
tése alatt a történelmi és Ziller veze-
tése alatt a paedagogiai semináriumokat 
látogatta. Visszatérve hazájába hivatalt 
vállalt a szász nemzetiségi és Nagy-Szeben 
városi levéltárnál és bővítette a Lipcsé-
ben szerzett paläographiai tanulmányát. 
1881-ben az elemi iskolánál alkalmazták 
és egyidejűleg a gymnasiumnál és reál-
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iskolánál helyettes tanári állást töltött 
be ; ezen állásban maradt a gymnasium-
hoz végleges rendes tanári állásra való 
meghivatásáig. 1896-ban a halle-witten-
bergi egyetemen, vizsgálat és értekezése 
alapján, bölcseleti doktorrá avatták. — 
Czikkeit felsorolja maga Schuller. — 
Munkái: 1. Grundzüge der Staatsver-
fassung Ungarns und der österr.-ung. 
Monarchie. Hermannstadt, 1885. — 2. 
Beiträge zur äusseren Geschichte der 
Erbgrafen der Sieben Stühle. U. ott, 1887. 
— 3. Verlauf mit Siebenbürgen für-
nemblich seyt König Johannis de Zapolia 
Zeit bis hieher (1614) von Georg Eras-
mus Tschernembl. U. ott, 1889. (Külön-
nyomat az Archiv für Lkde. N. F. XXII.) 
— 4. Zeitströmungen. U. ott, 1893. — 
5. Einwanderung der Sachsen nach 
Siebenbürgen. U. ott, 1894. — 6. Aus 
sieben Jahrhunderten. Acht Vorträge. U. 
ott, 1895. — 7. Volksstatistik der Sieben-
bürger Sachsen. Halle, 1895. — 8. Aus 
dem Märchen- und Sagenschatze der 
Siebenbürger Sachsen. Wien, 1895. — 
9. Lehr- und Lesebuch für Gewerbe-
Lehrlingsschulen. Hermannstadt, 1896. 
(Schuller Gusztávval együtt.) — 10. Zeit-
tafeln zur Geschichte Ungarns. U. ott, 
1896. — 11. Canon der zu erlernenden 
Geschichtszahlen der alten, mittleren und 
neueren Geschichte. U. ott, 1897. —12 . 
Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon 
der Siebenbürger Deutschen. IV. Band. 
U. ott, 1902. (Ism. Korrespondenz-Blatt 
és Századok.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
391. 1. 

Schuller Gusztáv, reáliskolai tanár, 
szül. 1838. ápr. 20. Nagy-Szebenben ; 
1857-ig tanult szülővárosa gymnasiumá-
ban és 1857—61-ig az ottani jogakadé-
mia hallgatója volt. Letevén az elméleti 
államvizsgát, theologiai tanulmányok vé-
gett 1861-től a heidelbergi egyetemet 
látogatta. 1863. nov. 1. a nagy-szebeni 
elemi iskolánál alkalmazták, 1865. nov. 

5-től pedig az ottani ág. ev. gymnasium-
mal egybekötött reáliskola tanára volt. 
Meghalt 1904. decz. 20. Nagy-Szebenben. 
— A Siebenb. d. Tageblattnak alapításá-
tól fogva munkatársa volt, nagyobbrészt 
mint tárczaíró és 1876—81-ig színházi 
tudósító ; német költeményeket írt az 
erdélyi szász lapokba; czikkei a Jahr-
buch des Siebenbürgischen Karpathen-
vereinesben (V. Auf. der Präsbe, VIII. 
Ein Ausflug zur Bullea-Hütte, X. Zwei 
grosse romänische Gebirgsdörfer, XIV. 
Das Kurhaus auf der «Flohen Rinne», 
két képpel, XVI. Michelsberg, 9 képpel). 
— Munkái : 1. Leitfaden für den Unter-
richt in der Geographie von Oesterreich-
Ungarn, zum Gebrauche an Bürger- und 
Gewerbeschulen mit 4 Kärtchen. Her-
mannstadt, 1881. (2. kiadás, 1883., 3. k. 
1886., U. ott. Ism. Korrespondenzblatt 
1881. 134. 1.) — 2. Reinold. Ein Bild 
aus den Karpathen. Wien, 1884. (2. kiad. 
U. ott, 1884.) — 3. Meister Lukas. Ein 
Bild aus der Vorzeit der Siebenbürger 
Sachsen. 2. Aufl. Hermannstadt, 1888. 
(Ism. Sieb. d. Tagbl. 4562. sz., Korre-
spondenzblatt 1889. 3. szám.) — 4. Leit-
faden der Erdbeschreibung für die unter-
sten Klassen der Mittelschulen sowie für 
Bürger- und Volksschulen. U. ott, 1892. — 
5. Der siebenb.-sächsische Bauemhof und 
seine Bewohner. U. ott, 1896. (Ism.Ethno-
graphia 1897. Magyarra ford. Székely 
István. Nagyszeben, 1896. 17 képpel.) — 
6. Prolog zu den lebenden Bildern in 
der zur feierlichen Eröffnung des Her-
mannstädter Elektrizitätswerkes veran-
stalteten Festvorstellung. U. ott, 1896. — 
Kéziratban : Studentenliebe. Schwank in 
einem Aufzug. (Előadták a nagyszebeni 
és linzi színházban.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
397. 1. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schüller Gusztáv Frigyes, ág. evang. 
gymnasiumi igazgató, szül. 1840. ápr. 9. 
Berethalmon (Nagy-Küküllőm.); a seges-
vári gymnasiumot 1860-ban végezte. A 
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theologia és classica-philologia tanulása 
végett a jenai egyetemet látogatta. 1862-
ben visszatért hazájába és Medgyesen 
gymnasiumi tanár lett és 1881. okt. 4-től 
igazgató volt. — Czikke a medgyesi 
gymnasium Programmjában (1876. Her-
vorragende Mängel unserer gegenwärtigen 
Gymnasialorganisation ; 1896. Geschichte 
des ev. Gymnasiums A. B. in Mediasch. 
Ism. Korrespondenzblatt.) 

Trausch-Schüller, Schrift steller-Lexikon IV. 
: Dó. 1. 

Schuller György, ág. ev. lelkész, Sch. 
János lelkész fia, nagyszebeni szárma-
zású ; tanult 1676-tól a wittenbergi egye-
temen : 1696-tól 1702-ig Szászsebesen 
(Nagy-Szebenmegye) volt lelkész, hol az 
utóbbi évben meghalt. Schulernek és 
Schulerusnak is írták nevét.— Munkája: 
Dissertatio Theologica De Petrina Abne-
gatione, ex Matth. XXVI. V. 69. usq. 75. 
Quam Praeside . . . Johanne Deutsch-
mann . . . die 6. Április A. M.DC.LXXVII. 
. . . Publice defendendam suscepit . . . 
Wittebergae. — Német üdvözlő verset 
í r t : Feliciter ! . . . Wittebergae, 1677. és 
Acclamationes Votivae . . . U. ott, 1679. 
cz. munkákba. 

Trausch, Schriftsteiler-Lexikon III. 243. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 121. i. 

Schuller čtyór<7£/,(schulenbergi), arany-
műves, később királybíró, nagyszebeni 
származású; fiatalabb korában szenve-
délyes utazó volt, eljutott egész Kelet-
Indiáig ; hosszabb távollét után vissza-
érkezett hazájába és Szerdahelyi (Nagy-
Szebenszék) királybírónak választották, 
mely hivatalát 1725-től 1739-ig viselte, 
midőn arról lemondott. Előbb érem-
metsző volt; manapság is több emlék-
érmet bírunk tőle. 1742. augusztus 4-én 
Mária Terézia királynő nemességet ado-
mányozott neki Schulenberg előnévvel. 
Utolsó éveit fiánál schulenbergi Schuller 
János György orvosnál töltötte Nagy-
szebenben, hol meghalt. — Kézirati 

munkái: Particularia Annotata historico-
chronologica ab anno domini 1700. 
Joannis Georgii Schuller AA. LL. Cul-
toris 1720. ; Journal oder Reisebeschrei-
bung durch die nordische, atlantische, 
äthiopische, meridionalische und india-
nische See, nach Ostindien, gehalten und 
verricht von Georgio Schuler Cibin. 
Transil. ab anno 1696 usque 1699. Kis 
4rét 70 lap. (Az eredeti kézirat Hannen-
heim Károly cs. törvényszéki ülnök birto-
kában volt.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 240. 1. 

Schuller György, ág. evang. lelkész, 
szül. 1830. márcz. 4. Holdvilágon (Nagy-
Küküllőm.); 1847 nyarán a segesvári 
seminariumba vétette fel magát; a kö-
vetkező évben azonban a háborús körül-
mények miatt többször félben kellett 
hagyni a tanulmányait, míg a segesvári 
csata után békésebb idők következtek. A 
latin nyelv megtanulása után, az 1850— 
1851. iskolai év elején a seminariumból 
a VI. osztályba került. 1853-ban végezte 
a gymnasiumot és a tübingeni egye-
temre ment, hogy a tanítói és lelkészi 
pályára képezze magát; ott három fél-
évet, egyet Berlinben töltött, hol Ranket 
és Rit'tert hallgatva, a történelmi és föld-
rajzi tanulmányokat mindinkább meg-
szerette. Innét meghívást kapott a seges-
vári gymnasium tanári állására; ezen 
állásba 1855. szept. 13. be is iktatták ; 
miután itten tíz évig szolgált, 1865-ben 
lelkésznek ment Holdvilágra, innét pedig 
1876-ban Szász-Szent-Lászlóra és három 
év múlva Apóidra (Nagy-Küküllőm.), hol 
jelenleg is működik. — Czikkei a seges-
vári gymnasium Programmjában (1863., 
1865. Volksthümlicher Glaube und Brauch 
bei Tod und Begräbniss im Siebenbürger 
Sachsenlande); a Schul- und Kirchen-
boteban (1870. Rede bei Einführung des 
neuen Predigers A. B. in Halvelagen am 
9. Januar 1870 gehalten, 1882. Rede zur 
Präsentation des Schässburger Stadt-
pfarrers Johann Teutsch am 7. März 
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1882 gehalten, 1882. Das Prinzip des 
Protestantismus. Referat in der Schäss-
burger Pfarrkonferenz vom 5. Juli 1882. 
Ism. Korrespondenzblatt für Lkde 1883., 
Warum durch Gleichnisse ? Eine exe-
getische Studie über Math. 13, 10—15.); 
a Korrespondenzblattban (1881. Zum 
Landbau der Siebenbürger Sachsen). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
396. 1. 

Schuller Hermann Frigyes Vilmos, 
ág. ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1841. 
okt. 31. Fenyőfalván (Nagy-Szebenm.); 
miután 1861-ben a gymnasiumot Med-
gyesen elvégezte, két évig Heidelbergben 
tanult főkép philologiát, azután háromig 
Bécsben történelmet és földrajzot. 1866— 
1872-ig Nagyszebenben magántanító volt, 
1872. április 8. ugyanott elemi iskolai 
tanító, 1881. január 12. pedig gymna-
siumi tanár lett. Meghalt 1893. szept. 1. 
— Czikke a nagyszebeni ág. ev. főgym-
nasium Programmjában (1886. Beiträge 
zu einer Lebensbeschreibung des Frei-
herrn Samuel von Bruckerjthal). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
399. 1. 

Schuller Imre. — Munkái: 1. Rede 
gehalten bei Gelegenheit der Confirma-
tionsfeier am 12. Aug. 1862. Arad, 1862. 
— 2. Toast am Vermählungstage meiner 
theueren Schwester Sidonie mit Herrn 
Julius Berger am 12. Aug. 1862. U. ott, 
1862. (Versben.) 

A m. n. múzeami könyvtár példányairól. 

Schuller János, rostocki tanár, sop-
roni származású. — Munkái: 1. Oratio 
de Virgilio Poetarum Latinorum Principe 
Publice Wratislaviae in Gymnasio Elisa-
bethano Duce & Praeside Dn. M. Mi-
chaele Caelio G. P. Anno 1629. 5. Julii 
Habita a Johanne Schullero Francofurti 
ad Oderám 1630. — 2. Disputationum 
Logicarum Secundam. De Quantitate Pro-
posit ions . . . . In Inclyta Academia 
Rostochiensi publico Doctorum examini 
exerciţii gratia subjicient M. Philippus 

i Hartmannus . . . . Praeses Et Johannes 
Schullerus . . . . Respondens. Rostochj, 
1637. 

Szabó- Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 433., 459. 1. 

Schuller János György (schulenbergi), 
orvosdoktor, tiszteleti udv. tanácsos, Sch. 
György aranyműves és utazó fia, 1701. 
nov. 11. Nagy-Szebenben kereszteltetett; 
tanult a hallei, 1725. okt. 10. óta a jenai 
és 1726-ig a lipcsei egyetemen orvostudo-
mányt, bölcseletet, történelmet és jog-
tudományt ; az utóbbi évben doktori 
oklevelet nyert és 1727-ben visszatért 
szülővárosába, hol csakhamar nagy nép-
szerűségre tett szert. 1730. jan. 31. föl-
vették a városi tanácsba; azon év decz. 
15. városi tiszti orvos lett. Az Erdélyben 
újonnan fölállított cs. kir. egészségügyi 
bizottmányba Lobkowitz herczeg, akkori 
kormányzó tábornok, meghívta ülnöknek. 
1743-ban az udvar tiszteleti tanácsossá 
nevezte ki, 1748-ban villicus, 1766-ban 
pedig a rendőri bizottmány elnöke volt. 
Meghalt 1767. márcz. 11. Becses könyv-
tárt és természetrajzi gyűjteményt ha-
gyott hátra. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de morbo endemio hagy-
máz, Oder Hitzigen Hautkrankheit addito 
in fine novo et specifico remedio in hoc 
morbo patriae usuali. Halae Magdeburg, 
1726. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
399. 

Schuller János Theophil (sonnen-
bergi), orvosdoktor, szül. 1723. szept. 
13. Medgyesen, tanult 1744-től a jenai, 
1746-tól a hallei egyetemen, hol orvos-
doktor lett. Mint gyakorló orvos meg-
halt 1749-ben szülővárosában. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica sistens 
Febrium continuarum Theoriam ac The-
rapiam. Praes. Andrea Elia Büchnero 
d. 1. Maji 1748. Halae Magdeburgicae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 247. x. 

Schuller János György, ág. ev. lel-
kész, szül. 1763. decz. 6. Bogácson (Kis-
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Küküllőm.), hol atyja Sch. Kristóf lelkész 
volt, kitől nyerte első oktatását, azután 
Valdhidon tanult és két évig a med-
gyesi gymnasiumban és ugyanannyi 
ideig a marosvásárhelyi ref. kollégium-
ban, majd Nagyszebenben. 3782-ben az 
erlangeni és 1783. a göttingeni egyete-
met látogatta. Öt évi külföldi tartózko-
dása és még Berlinben a kir. könyvtár-
ban töltött öt hónap után visszatért 
Nagyszebenbe, honnét nevelőnek ment 
Rosenfeld András báró, a munkácsi ke-
rület cs. biztosa házához Ungvárra ; két 
évi nevelősködése után a lőcsei gymna-
siumhoz nevezték ki tanárnak. Midőn 
ezen tanári állás II. József császár ural-
kodása alatt megszűnt, Sch. a kritikai 
bölcselet tanulmányozása végett a lipcsei 
egyetemre ment ; honnét egy év múlva 
Nagyszebenre hívták meg a bölcseleti 
tanszékre, egyszersmind a conrektori 
állásra. Hét év múlva 1797. decz. Nagy-
Disznódon és 1810. jún. 3. Nagy-Csűrön 
választották meg lelkésznek; ezenkívül 
1817—25-ig a nagyszebeni káptalan de-
kanátusi hivatalát is elvállalta. Meghalt 
1830. jan. 13. — Kézirati munkái: Sie-
benbürgisch-sächsisches Idiotikon; Schul-
plan für die Gymnasialschulen der 
Sachsen in Siebenburgen. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 246. 1. 

Schul ler János Károly, iskolatanácsos 
és nyug. cs. kir. helytartótanácsos, előb-
binek fia, szül. 1794. márcz. 16. Nagy-
szebenben, hol középiskoláit, a lipcsei és 
bécsi egyetemen pedig felsőbb tanulmá-
nyait végezve, 1814. szept. a nagysze-
beni gymnasium tanára lett, hol később 
mint conrector és rector 1848-ig, 34 évig 
működött. Miután 1848-ban szóval és 
írásban az ausztriai kormány mellett 
foglalt állást, Nagyszebennek 1849-ben 
a magyarok által történt elfoglalásakor, 
családjával együtt Bukarestbe menekült. 
1849. máj. 23. az osztrák közoktatási 
miniszter Bécsbe hívta, hogy az erdélyi 

közoktatás újjáalakításánál részt vegyen; 
számos tudósítások és javaslatok kidol-
gozása után, 1850. márcz. 28. a bécsi 
kormány Nagyszebenbe küldte, hogy ott 
a katonai és polgári kormányzóságnál, 
Heufler lovag, cs. kir. miniszteri biztos 
előtt rendkívüli szolgálatokra jelentkez-
zék ; 1850. július végéig, midőn mi-
niszteri biztosi működése megszűnt, mint 
a tartomány iskolaügyeinek előadója 
állott annak szolgálatában. 1854. máj. 
29. a helytartó-tanács felállításakor, mi-
dőn az iskolatanácsosok intézménye Er-
délyben is életbe lépett, 1855. nov. 26. 
az erdélyi ág. ev. felekezet tanintézeteinek 
iskolatanácsosává neveztetett ki. 1859. 
okt. 21. cs. kir. helytartó-tanácsosi czim-
mel és jelleggel nyugalomba helyeztetett 
A Ferencz József-rend lovagja, a bécs 
császári akadémia levelező tagja, a ber-
lini német nyelvmívelő-társaságnak, a 
morva-sziléziai földmívelő-társaság törté-
nelmi-statisztikai osztályának, a karinthiai 
történelmi társaságnak és az innsbrucki 
Radetzky-egyletnek tiszteleti tagja, az 
erdélyi honismertető és természettudo-
mányi társulatnak és a nürnbergi germán 
múzeum tudományos osztályának választ-
mányi tagja volt. Meghalt 1865. máj. 10. 
Nagyszebenben. — Czikkei a következő 
folyóiratokban : Transsilvania (1834. 
Georg Soterius, ein biographischer Um-
riss) ; Archiv für die Kenntniss von 
Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart 
(1841. Die Mongolen in Siebenbürgen, 
Ueber die Eigenheiten der siebenbürgisch-
sächsischen Mundart und ihr Verhältniss 
zur hochdeutschen Sprache, Die deut-
schen Ritter im Burzenlande); Archiv 
des Vereins für siebenbürgische Landes-
kunde (1845. Entwickelung der wich-
tigsten Grundsätze für die Erforschung 
der walachischen Sprache); Vereins-
archiv (II. Hermannstadt 1848. Hand-
schriftliche Bemerkungen aus Kalendern 
des 16. und 17. Jahrhunderts); a bécsi 
akadémiai Sitzungsberichte (1849. Ueber 
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den gegenwärtigen Zustand der histori-
schen Studien in Siebenbürgen, 1850. 
Ueber die Leistungen des Vereines für 
siebenbürgische Landeskunde) ; Zeit-
schrift für die österr. Gymnasien (1850. 
Das Gymnasialwesen in Siebenbürgen); 
Vereinsarchiv (N. F., 1853. Zwei Bistritzer 
Urkunden von 1557. und 1336., Das Hah-
nenschlagen am Osterfest, 1857. Diplo-
matische Beiträge zur Geschichte Sie-
benbürgens nach der Mohácser Schlacht. 
Ludwig Gritti's Ende, Das Bündniss J. 
Zápolyas mit König Franz I. von Frank-
reich) ; Archiv für die Kunde österr. Ge-
schichtsquellen (XIV. Siebenbürgen vor 
Herodot und dessen Zeitalter, XXI. Georg 
Reicherstorffer und seine Zeit); Magazin, 
herausg. von Trauschenfels (1860. Das 
siebenbürgisch-sächsische Wort Muoser 
oder Mooser, Findlinge, zur Kunde der 
Vorzeit von Siebenbürgen und Ungarn); 
Sächsischer Hausfreund (Kronstadt, 1860. 
Aus meinem Leben, Selbstbiographie des 
Verfassers); Vereinsarchiv für Landes-
kunde (Kronstadt, 1864. VI. Magister 
Hiszmann in Göttingen). — Munkái : 
1. História critica reformationis Capituli 
Cibiniensis. Cibinii, 1818. (Inaugural-
dissertation). — 2. Gedichte aus dem 
Englischen des Thomas Moore. U. ott, 
1829. — 3. Argumentorum pro latinitate 
linguae valachicae Epicrisis. U. ott, 1831. 

— 4. Mein Leben, critisch bearbeitet von 
meiner Schreibfeder, ein Ferienscherz. 
U. ott, 1839. — 5. Umrisse und critische 
Studien zur Geschichte von Siebenbür-
gen, mit besonderer Berücksichtigung 
der Geschichte der deutschen Colonisten 
im Lande. U. ott, 1840. és 1851. Két fü-
zet. (Ism. Magazin für Geschichte I. 3.). 
— 6. Das Lied vom Pfarrer. Parodie 
auf Schillers Lied von der Glocke. U. 
ott, 1841. (2. átdolg. kiadás). — 7. Ge-
dichte in siebenbürgisch-sächsischer Mun-
dart. U. ott, 1841. — 8. Beleuehtung der 
Klagschrift der beiden walachischen Bi-
schöfe gegen die sächsische Nation. U. 

ott, 1843. — 9. Der Freiherr Nicolaus 
Wesselényi und A. Gerando über die 
Sachsen in Siebenbürgen, apologetische 
Bemerkungen. U. ott, 1846. — 10. Das 
k. k. geheime Haus-, Hof- und Staats-
archiv in Wien als Quelle siebenbürgischer 
Fürstengeschichte. U. ott, 1850. — 11. 
Aus der Walachei, romänische Sprüch-
wörter und Gedichte. U. ott, 1851. — 
12. Sehulreden. U. ott, 1854. — 13. Zur 
Geschichte derfiingmauern von Hermann-
stadt. U. ott, 1854. — 14. Zur Frage über 
den Ursprung der Bomänen und ihrer 
Sprache. U. olt, 1855. — 15. Zur Frage 
über die Herkunft der Sachsen in Sieben-
bürgen. U. ott, 1856. — 16. Ueber einige 
merkwürdige Volkssagen der Bomänen. 
U. ott, 1857. — 17. Album aus Sieben-
bürgens Vorzeit und Gegenwart. U. ott, 
1857. — 18. Kloster Argisch, eine romä-
nische Volkssage. U. ott, 1858. — 19. 
Herodes, deutsches Weihnachtspiel aus 
Siebenbürgen. U. ott, 1859. — 20. Romä-
nische Volkslieder, metrisch übersetzt und 
erläutert. U. ott, 1859. — 21. Kolinda, 
eine Studie über romänische Weihnachts-
lieder. U. ott, 1860. — 22. Das Tod-
austragen und der Muorlef, ein Beitrag 
zur Kunde sächsischer Sitte und Sage. 
U. ott, 1861. — 23. Die Verhandlungen 
von Mühlbach im Jahre 1551 und Marti-
nuzzi's Ende. U. ott, 1862. — 24. Aus 
den Papieren eines alten Versemannes. 
(Sammlung von Gedichten.) U. ott, 1862. 

— 25. Maria Theresia und Freiherr 
Samuel von Bruckenthal. U. ott, 1863. 
— 26. Aus vergilbten Papieren, ein Bei-
trag zur Geschichte von Hermannstadt 
und der sächsischen Nation in den 
Jahren 1726 und 1727. U. ott, 1863. — 
27. Zur Geschichte der Familie Zabanius 
Sachs von Harteneck. U. ott, 1865. — 
28. Beiträge zu einen Wörterbuche der 
siebenbürgisch-sächsischenMundart.Prag, 
1865. — Szerkesztette az Archiv für die 
Kenntniss von Siebenbürgens Vorzeit und 
Gegenwart cz. folyóirat I. kötetét. 1840-
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ben Nagyszebenben. (Több nem jelent 
meg.) 

Rannicher .]., Johann Karl Schüller. Her-
mannstadt, 1865.— Trausch-Schuiler, Schrift-
steller-Lexikon III. 248. IV. 400. 1. — Petrik, 
Bibliogr. 

Schü l l e r János György, ág. ev. lelkész, 
szül. 1801. Nagy-Disznódon, hol atyja 
Sch. János György lelkész vol t ; tanult 
a nagyszebeni gymnasiumban és 1821-
ben a bécsi protestáns theologiai inté-
zetben. Előbb gymnasiumi tanár, majd 
prédikátor volt Nagyszebenben, 1836. 
szept. 26. lelkész Fenyőfalván és 1861. 
ápr. 26. Nagy-Csűrön; 1869. márcz. 31-től 
1873-ig a nagyszebeni káptalan dékánja 
volt. Meghalt 1878-ban Nagy-Csűrön. — 
1. Históriáé literariae Romanorum Ta-
bulae syntheticae. In usum Praelectio-
num. Fasciculus I. seriem Poetarum Rom. 
continens. Cibinii, 1834. — 2. Das Re-
formationsfest der evang. Landeskirche 
A. B., zum Gebrauch in den Christen-
lehren. Kronstadt, 1858. — 3. Das Va-
ter Unser. Zum Gebrauch in der Christen-
lehre. Hermannstadt, 1859. — Német 
elegiája van I. Ferencz császár halálára 
(Buchinger gyászbeszédéhez csatolva). 

Trausch-Schuiler, Schriftsteller-Lexikon HI. 
247., IV. 399. 1. 

Schul le r János Sándor, gymnasiumi 
tanár és városi káplán Nagyszebenben. 
— Munká ja : Methodologie oder kurze 
Anweisung einen gelehrigen Knaben von 
der Orthoepie gleich auf das Konstruiren 
zu führen. Eine Methode, die bei allen 
möglichen Sprachen anzuwenden ist. 
Hermannstadt. 1830. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 245. 1. 

Schul le r József. — Munká ja : Kron-
stadt. Neuer illustrirter Führer durch die 
Stadt und deren Umgebung. Kronstadt, 
1898. (A város tervrajzával). 

A m. n. múzeuiĽi könyvtár példányáról. 

Schul le r Márton, szíjgyártó és Brassó 
városi tanácsának tagja. — Kézirati 

m u n k á j a : Tagebuch vom Jahre 1642— 
1689. 

Trausch, Scbriftsteller-Lexikon III. 261. 1. 

Schul le r Márton. — Munkái : 1. Dis-
quisitio academica: An Ademonismus 
cum fide et pietate Christiana conciliari 
possit ? Tühingae, 1763. — 2. De mira-
culorum Christi et apostolorum evidenţia. 
U. ott, 1764. 

Petrik Bibliogr. 

Schül le r Mihály Gottlieb, ág. ev. lel-
kész, Sch. Mihály miklóstelki (Nagy-
Küküllőm.) lelkész fia, szül. 1802. nov. 2. 
Segesvárt ; tanult u. ott a gymnasium-
ban és 1823—26-ig a bécsi protestáns 
theologiai intézetben. Hazájába vissza-
térve az alsó osztályokban tanított, azután 
conrektor volt és 1840—42-ig rektor a 
segesvári gymnasiumban. 1842-ben Szász-
Dályán lett lelkész és 1845-ben Segesvárt 
városi lelkésznek hívták meg. Miután 
egy ideig a kisdi káptalan syndikusa volt, 
1857. ezen káptalan választotta dékán-
jának. Mint az evang. papság követe Bin-
der superintendenssel a tizedváltság ügyé-
ben működöt t ; 1862. aug. 6. a medgyesi 
Gusztáv-Adolf-egylet közgyűlése által 
Nürnbergbe küldetett. A segesvári dé-
káni hivatalt 1867-ig viselte ; 1865. nov. 
10-től 1870-ig egyszersmind az erdélyi 
evang. egyház helyettes superintendense 
is volt. 1863—64-ben követ volt a nagy-
szebeni tartomány-gyűlésen, honnét ki-
küldve a bécsi Reichsrath alsó-házának is 
tagja volt. 1880-ban nehéz testi szenvedé-
sektől gyötörve, nyugalomba vonult. Meg-
halt 1882. febr. 16. — A Siebenbürgisch-
deutsches Wochenblattnak munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Das Wort der Gus -
tav-Adolf-Stiftung an uns. Rede zur 
Eröffnung der ersten Hauptversammlung 
des Gustav-Adolph-Vereins für Sieben-
bürgen am 5. August 1862. — 2. U eber-
sichtliche Zusammenstellung der mit 1 98 
Stück Dokumenten belegten Schässburger 
evang. Kirchenkassen-Rechnung für das 
Jahr 1864, nebst Stiftungsfonds-Rech-
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nung Nr. I. u. II. U. ott, 1865. — 3. 
Rechenschaftsbericht des Presbyteriums 
der evang. Gemeinde A. B. zu Sehäss-
burg vom Jahre 1866. und vom J. 1867. 
U. ott, 1867, 1868. — 4. Predigt gehal-
ten am ersten Ostertage 1870 in der 
Pfarrkirche Schässburg. U. ott. — Kö-
vetségi beszédeinek czímét 1863—65-ből 
Schuller felsorolja. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
261., IV. 401., 552. 1. — Archiv für Landes-
kunde. N. F. XVII. 1882. (Teutsch). 

Schuller Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1862. júl. 25. Szász-Orbón; tanult a 
medgyesi algymnasiumban és a szebeni 
főgymnasiumban. Miután 1882. érettségi 
vizsgát tett, 1882—87-ig theologiai és 
philologiai tanulmányokat hallgatott a 
zürichi, lipcsei, kolozsvári és kiéli egye-
temen. 1887—90-ig nevelő volt Pálffy 
grófnál Alsó-Szombatfalván, 1890—93-ig 
tanító a nagy-sinki felsőbb népiskolában, 
1893—96-ig rektor Szent-Ágotán a felső 
népiskolában és 1896 máj. 20. Segesden 
(Nagy-Küküllőn) lett lelkész. — Czikkei 
a Siebenb. d. Tageblattban (1893. 5872. 
Die Neuerungen Josef II.); a Volksfreund-
ben, a Kirchliche Blätterben a Kalender 
des Siebenbürger Volksfreundesben(1898. 
és 99.) _— Munkái: 1. Stefan Ludwig 
Roth, Kronstadt, 1896. (Különny. a Kron-
städter Zeitungból). — 2. Über das Wesen 
der Religion. Hermannstadt, 1898. (Külön-
nyom. a Kirchliche Blätterbol). —3. Treue 
im Beruf. U. ott, 1904. (Különny. a Kirchl. 
Blätterbol.) — 4. Kirche und Pfarramt 
in unsern ev. sächs. Landgemeinden unter 
dem Gesichtspunkt der Wohlfahrtspflege 
betrachtet. U. ott. 1904—1905. Két rész. 
(Különny. a Kirchl. Blätterbol.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
401. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyáról. 

Schuller Nathanael, ág. ev. lelkész, 
szül. Nagy-Kapuson, hol atyja szintén 
lelkész volt; tanult 1728-ban a witten-
bergi s 1729-től a jenai egyetemen ; mi-

után a medgyesi egyháznál és iskolánál 
szolgált, 1736. jún. 10. Bogácsra, 1746. 
Zágorra s 1762. jún. 11. Medgyesre hív-
ták meg papnak, hol 1783. okt. 3. meg-
halt. — Munkája: Eine gegen Ende 
des Winters aus dem Winter zum 
Frühling gerufene Jesusfreundin, bei 
volkreicher und standesmässiger Beer-
digung der weil, wohlgeborenen und 
tugendsamen Frauen Susanna geb. Ada-
min, des Wohlgeb. Herrn Petrus Edlen von 
Klausenburger . . . Kriegsrichters der k. 
freien Stadt und Stuhls Mediasch, Theuer 
und Herzliebst gewesenen Frauen Ge-
mahlin, nachdem Hochdieselbe den 
15. Febr. 1771. im Herrn entschlafen, und 
darauf den 18. zu ihrer Ruhstätte ge-
bracht wurde, in der Mediascher Pfarr-
kirche aus dem Hohenliede Kap. 2, V. 
10., 11., 12., 13. zu betrachten fürgestellet. 
Mediasch. — Kéziratban: Continuatio 
Compendii Actorum Synodalium inde 
a Reformationis tempore a Pastoribus 
Saxonicis Augustanae Confessionis inva-
riatae in Trannia addictis, consignatorum, 
ab Andrea Scharsio adornata, Jus Saxo-
num Transilvanorum Aug. Confessionis 
addictorum Ecclesiasticum conscriptum 
a Nath. Schullero. (Ez utóbbi kézirat a 
XVIII, században többektől másolva meg-
van a nagyszebeni szász levéltárban.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
262., IV. 402. 1. 

Schuller Richárd, bölcseleti doktor, 
ág. ev. lelkész, Sch. Mihály lelkész fia,, 
szül. 1860. febr. 7. Segesvárt, hol 1877. 
a gymnasiumot végezte, azután a lipcsei 
egyetemre iratkozott be a theologia és 
classika-philologia hallgatása végett; 1880 
tavaszán a tübingeni egyetemre ment r 

hol : Charmada Academica, artis mne-
monicae scriptore cz. dissertatiójával 
bölcseletdoktori oklevelet nyert. Vissza-
térve hazájába, szülővárosában nyert 
helyettestanári állást, mig 1883-ban ren-
des tanár lett. 1901 óta nagy-disznódi 
lelkész. — Czikkei az Archiv f. Lkde N-
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F. (XXIII. 1893. Andreas Beuchel, 1896. 
Das Patriziergeschlecht der Polner in 
Schässburg); a segesvári ev. gymna-
sium Programmjában (1890. Wolfgang 
Forster, Bistritzer Stadtgeschichten aus 
dem Anfang des 16. Jahrhunderts, 1896.és 
1897. Geschichte des Schässburger Gym-
nasiums) ; a segesvári Festgabe cz. al-
bumban (1891. Das Thiirmchen auf der 
Steilau,ism. Korrespondenzblatt).— Mun-
kái: 1. Reiseeindrücke aus dem Süden, 
Kronstadt, 1898. — 2. Alt-Schässburg. 
Kulturhistorische Skizze. Mit einem Bilde 
Schässburgs aus dem Jahre 1767. Her-
mannstadt, 1899. (2. bőv. kiadás Sera-
phin Károly által. Segesvár, 1906.) — 
3. Theodor Fabini. Ein sächsischer Hel-
denjüngling aus grosser Zeit. Hermann-
stadt, 1900. (Ism. Siebenb. d. Tageblatt 
1899. 7903. sz., Korrespodenzblatt 1900.) 

— 4. Georg Paul Binder als Lehrer. 
Vortrag. U. ott, 1900. arczk. (Különny. 
a Kirchliche Blätterbol.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
402. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Schulleri Dániel József,\ ág. ev. lel-
kész, szül. 1796. márcz. 18. Nagyszeben-
ben, 1821-től a bécsi protestáns theologiai 
intézetben tanult; azután városi prédi-
kátor lett Nagyszebenben, 1846. nov. 30. 
Kis-Apoldán és hosszas betegeskedés után 
meghalt 1847. szept. 13. Nagyszebenben. 
— Munkája: Argumentum criticum 
Apocalypseos Joannis. Prolusio prima, 
continens carminis hujusce prophetici 
dedicationem ad ecclesias numero Sep-
tem. Quam publice defendendam scripsit. 
Cibinii, 1832. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 244. 1. 

Schullern Hermann. — Kézirati mun-
kája : Excerpta ex Diario P. Hermanni 
Schullern, év n. (A budapesti egyetem 
könyvtárában a Kaprinai kéziratai közt. 
Lit. C. Tom. XXXIX. Nro 20.) 

Kovachich, Scriptores Minores. Tom. ). 
Appendix. 353. 

Schullerus Adolf Gusztáv, ág. evang. 
lelkész, Sch. János András lelkész fia, 
szül. 1838. július 13-án Lesesen (Nagy-
Küküllőm.); gymnasiumi tanulmányait 
végezve, 1855-ben a berlini, 1857. a 
tübingeni egyetemre ment, hol a theo-
logián kívül történelmi és földrajzi elő-
adásokat hallgatott. Hazájába visszatérve, 
azonnal alkalmazták Fogarason főtanító-
nak, hol 1863-ban lelkésznek választot-
ták ; innét 1872-ben Lesesre, 1894-ben 
pedig Nagy-Sinkre ment papnak. Kevés-
sel halála előtt 1500 prédikáczióját le-
másolta. Hosszas betegeskedés után meg-
halt 1900. július 12. Karlsbadban (Cseh-
ország). — Czikkeket írt a Siebenb. Volks-
freundba (1886) és a Schul- und Kirchen-
boteba (1896). — Munkái: 1. Rede zur 
Leichenfeier Sr. Wohlgeboren des Herrn 
Joseph Sterzing, Apotheker und Bürger-
meister in Fogaras, gehalten am 7. 
Februar 1867. Kronstadt, 1867. — 2. 
Predigten über die Evangelien älterer 
Reihe der meisten Fest- und Sonntage 
des Jahres zum Gebrauche in Land-
gemeinden. Mediasch, 1881. (Ism. Siebenb. 
d. Tageblatt 1882. 2596. sz.) - 3. Der 
Glaube ist die Allkraft des Lebens. Fest-
rede . . . U. ott, 1886. — 4. Franz Gebbel. 
Ein Gedenkblatt von Josef und Adolf 
Schullerus. Hermannstadt. (Volksschrif-
ten-Verlag Nr. 2. u. 3.) — 5. Predigten 
über Evangelien neuer Reihe zum Ge-
brauche in Landgemeinden. U. ott, 1893. 
— 6. Die Augen auf! Aus dem säch-
sischen Volk, für das sächsische Volk. 
I. Theil. Was Andreas Wenig und Franz 
Glockhart einander schreiben, II. Theil. 
In der Kanzlei. U. ott, 1893. (Ism. Sieb, 
d. Tblatt 1894. 6162. sz.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
243., IV. 407. 1. 

Schullerus Adolf János András, böl-
cseleti doktor, előbbinek és Friedsmann 
Jozefin fia, szül. 1864. márczius 7-én 
Fogarason ; miután atyja vezetése mellett 
a gymnasium alsó osztályait otthon ta-
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nulta, Nagyszebenben az Y. osztályba 
lépett; elvégezvén középiskolai tanulmá-
nyait, 1882-ben a theologia és bölcselet 
hallgatására a berni egyetemre ment és 
főkép a germanistikai tanulmányokra 
szentelte idejét. Bernből Lipcsébe ment, 
hol a kir. német és paedagógiai semi-
narium tagja volt. 1885 őszén hagyta el 
Lipcsét és Budapestre jö t t ; az itteni 
egyetemen Heinrich, Gyulai és Szinnyei 
előadásait hallgatta. 1886-ban Lipcsében 
bölcseleti doktorrá avatták. 1887. máj. 
középiskolai tanárvizsgálatot tett Buda-
pesten és azon év szept. visszatért 
szülőföldjére, hol Szent-Ágotára válasz-
tották meg népiskolai igazgatónak, 1889. 
jún. a nagyszebeni papi seminariumban 
lett a német nyelv tanára. 1900. aug. a 
nagy-sinki egyházközség hívta meg lelké-
szének. 1894 óta választmányi tagja az 
erdélyi honismertető társaságnak, mely-
nek 1900-ig titkára is volt. — Czikkei 
az Egyetemes Philol. Közlönyben (XI. 
1887. Mogk Gunnlaugssaga Ormstungn, 
1890. II. Pótkötet. A «Himilriche» czímű 
középfelnémet költemény, 1900. Népköl-
tészet és Népies költészet); a Pädag. 
Magazinban (Langensalza 1892. Die 
deutsche Mythologie in der Erziehungs-
schule, 1894. Bemerkungen zur Schweizer 
Familienbibel); az Ung. Revueben (1892. 
Die Merkwürdigkeiten Samuel Hirten-
dörns. Ein sächsischer Roman aus dem 
XVIII. Jahrhundert) ; a Landeskirchen-
seminarium Programmjában (1895. Die 
Vorgeschichte des siebenb.-sächsischen 
Wörterbuches); a Jahresbericht über die 
Erscheinungen auf dem Gebiete der ger-
manischen Phylologieban (Berlin, Leip-
zig, XIV—XXI. Bd. 1892-99 . Volks-
kunde, Mythologie und Volkskunde); a 
Fr. Teutsch, Bilder aus d. varterl. Ge-
schichteben (II. 1899. Haus und Hof, 
Unsere Volksdichtung, Die sächsische 
Litteratur in der Gegenwart, Die ev. 
Landeskirche); a Festschrift der Gesell-
schaft für deutsche Philologieban (Berlin 

1902. Mythologie); az Allg. d. Biographie-
ban (XLV. M. Albert); az Encycl. Hand-
buch der Pädagogikban (VII. Bd. Volks-
kunde) ; a Nyelvtudományban (1906. 
Nyelvtudomány és telepítések története, 
különös tekintettel az erdélyi szász tele-
pítésre) ; czikkeit a Schul- und Kirchen-
boteban, Kirchliche Blätterben, Siebenb. 
Deutsches Tageblattban, a Korrespondenz-
blatt des Vereins für siebenb. Landes-
kundeban felsorolja Schuller. A Pallas 
Nagy Lexikonának is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Schelmuffsky v. Christian 
Reuter. Abdruck der vollständigen Aus-
gabe 1696., 1697. Halle a. S., 1885. 
(Neudrucke deutscher Litteraturwerke des 
16. und 17. Jahrhunderts Nr. 57—59.). 
— 2. Zur Kritik des altnordischen Vall-
hollglaubens, Inauguraldissertation . . . 
Halle, 1886. (Különnyomat a Beiträge 
zur Gesch. der deutschen Spr. u. Littera-
turból. Ism. Korr. f. Lkde 1887., Littera-
turblatt für germ. u. rom. Philologie 
1887.) — 3. 15. Jahresbericht über den 
Stand und die Fortentwickelung der 
Gewerbeschule in Agnetheln. Hermann-
stadt, 1888. (Organisationsstatut der Ge-
werbeschule in Agnetheln.) — 4. 16. 
Jahresbericht über den Stand und die 
Fortentwickelung der Gewerbeschule in 
Agnetheln. U. ott, 1889. (Rede zur Er-
öffnung der Jahresprüfung.) — 5. Seelen-
kult. Vortrag. U. ott, 1892. (Különny. a 
Sieb. d. Tageblattból.) — 6. Gellerts 
Loben und Werke. Leipzig, év n. (Meyer 
Volksbücher 1020. szám.) — 7. Gellerts 
Dichtungen. Kritisch durchgesehene und 
erläuterte Ausgabe. U. ott, év n. (Biogr. 
Einleitung.) — 8. V. Kästner, Gedichte 
in siebenb.-sächsischer Mundart. 2. Auf-
lage. Hermannstadt, 18y5. (Biogr. Ein-
leitung.) — 9. Zwei sächsische Volks-
dichter. U. ott, 1895. (Bilder aus der 
vaterl. Geschichte I.) — 10. Kalender 
des siebenbürger Volksfreundes. N. F. 
Jahrgang I—VII. 1896—1902. U. ott. 
(Teutsch Fr.-el együtt.) — 11. Unsere 
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geistige Entivicklung seit den 50-er Jahren. 
Hundert Jahre sächs. Kämpfe. U. ott, 
1896. — 12. Kleine Studien zur siebenb. 
deutschen Literaturgeschichte. U. ott, 
1897. (Különny. a Siebenb. D. Tagblatt-
ból.) — 13. über Veranstaltungen der 
Volksbildung und Volksunterhaltung. U. 
ott, 1898. (Különny. a Kirchliche Blätter-
ből.) — 14. Unsere Volkskirche. Vortrag. 
U. ott, 1898. (Különny. a Kirch. Blätter-
bôl.) — 15. Michael Albert. Sein Leben 
und Wirken. U. ott, 1898. (Különny. az 
Archiv f. Landeskundeból N. F.) — 16. 
Alt Israel. Vortrag. U. ott, 1898. (Külön-
nyomat a Kirchl. Blätterbôl.) — 17. Die 
Profeten. Vortrag. U. ott, 1898. (Külön-
nyomat a Kirchl. Blätterbôl.) — 18. 
Katharina von Bora. U. ott, 1899. (Kü-
lönnyomat a Kirchl. Blätterbôl.) — 19. 
Siebenter — siebzehnter Jahresbericht 
des Allg. Frauenvereins der ev. Landes-
kirche A. B. in den siebenbürgischen 
Landestheilen Ungarns. U. ott, 1890— 
1900. — 20. Jahresbericht des Hermann-
städter Männerturnvereins 1891—9t>. U. 
ott, 1892—97. — 21. Drei Aufsätze zur 
siebenb. - sächsischen Geistesgeschichte. 
U. ott, 1899. (Különny. a Fr. Teutsch, 
Bilder aus der vaterländischen Geschichte. 
II. kötetéből.) —22. Magyarisches Sprach-
und Lesebuch für Volksschulen mit 
deutscher Unterrichtssprache. U. ott, 
1900., 1901. Két rész. (I. 3. kiadás. U. 
ott, 1903. Ruménul ford. Popovici I. 
U. ott, 19Ü4.) — 23. Handbuch für den 
magyarischen Sprachunterricht an Volks-
schulen mit deutscher Unterrichtssprache. 
U. ott, 1901., 1902. Két rész. — 24. 
Elisabeth Sklarek. Ungarische Volks-
märchen. Ausgewählt und übersetzt. Mit 
einer Einleitung. Leipzig, 1901. — 25. 
Jerusalem und Korinth. Zwei Vorträge 
über das apostolische Zeitalter. Hermann-
stadt, 1902. (Capesius Józseffel együtt.) 
— 26. Lehrgang und Methodik des ma-
gyarischen Sprachunterrichts in unseren 
Volksschulen. Vortrag. U. ott, 1902. 

(Különny. a Schul- und Kirchenboteból.) 
— 27. Die Bedeutung einer planmässigen 
Auswahl des Lehrstoffes für die Er-
ziehung des Bildungszieles unserer ev. 
Volksschule. U. ott, 1904. (Különny. a 
Schul- und Kirchenboteból.) — 28. Wa-
rum durch Gleichnisse ? U. ott, 1904. — 
29. Michael Beheims Gedichte über 
Wladislaw IV. Drakul als historische 
Quelle. U. ott, 1904. (Különny. a Kor-
respondenzblattból.) — 30. Christliche 
Haustafel. Betrachtungen über das vierte 
und sechste Gebot. U. ott, 1904. — 31. 
Zur Heimath der Väter. U. ott, 1905. — 
32. Fridrich Schiller. Ein Gedenkbüchlein 
zum hundertsten Todestag des Dichters. 
U. ott, 1905. (Ism. Schul- und Kirchen-
bote.) — 33. Programm des theol.-pädag. 
Seminars der ev. Landeskirche A. B. in 
Hermannstadt, 1901. — Szerkeszti 1892 
óta a Korrespondenzblatt des Vereins 
für siebenbürgische Landeskundét Nagy-
szebenben. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 5 5 í . l a p . — 
Trausch-Schuller, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon IV. 
403. 1. 

Schul lerus Anna. — Munkája: Him-
wih. Kleine sächsische Erzählungen. Mit. 
Lichtdruckbildern des Malers Fritz Schul-
lerus. Hermannstadt, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schullerus (NekeschJ Dániel, vám-
hivatalnok, szül. 1606. júl. 15. Schönen-
ben (Sona, Kőhalomszék), hol atyja Ne-
kesch György ág. ev. lelkész volt. Sch. 
1631-ben jött a brassói gymnasiumba, 
hol präfektus volt; 1633. júl. 22. a pestis 
megtámadta, melyből szerencsésen ki 
gyógyult és 1634. aug. 5. a gymnasiu-
mot elhagyta, megnősült Brassóban és 
ugyanott 1640-ben adóhivatali irnok, 
1658. júl. 29. a törcsvári szoroson vám-
hivatalnok lett. További életkörülményei 
ismeretlenek. — Kéziratban Krónikát és 
Diariumot hagyott hátra, mely 8-rét két 
részből áll 238 lappal, a kötet első táb-

I Iájára D. W. S., a hátulsóra 1660. év-
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szám van nyomtatva: a) Ein kleiner 
und kurzer chronikalischer Extrakt ab 
anno Christi 1 bis 1633. 18 lap, végén: 
Was sich nun von diesem Jahr zu meinen 
Gedenk-Zeiten weiter allhier hat zugetra-
gen, das wird zu finden sein in meiner 
geschriebenen Chronika, dahin der Leser 
auch gewiesen wird auf diesmal, b) Ein 
kurze Delineation oder Beschreibung 
meines Lebenslaufs nemlich Danielis 
Schullerii dieses mühsamen, Elenden 
und betrübten Lebens, welches mehr ein 
Tod, als ein Leben zu nennen is t ; ne-
benst Verzeichniss zu meiner Zeit ge-
schehenen Dingen von Anno 1606 bis 
1664. 21. Dezember. Ennek folytatása 
1675-ig Filtsch János kéziralgyűjtemé-
nyében meg volt. (Az eredeti kézirat 
Benkő szerint Roth Pál lelkész birto-
kában volt.). 

Benkő, T r a n s s i l v a n i a I I . 622. 1. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon. III. 244. 1. 

Schullerus József János, ág. ev. lel-
kész, szül. 1833. decz. 7. Lesesen (Nagy-
Küküllőm.), hol atyja lelkész volt ; a 
gymnasiumot 1852-ben Nagyszebenben 
végezte, midőn a lipcsei egyetemre ment 
theologiát tanulni; ezenkívül bölcseleti, 
történelmi és természettani előadásokat 
is hallgatott. 1854-ben Tübingenbe ment 
theologiai tanulmányainak folytatására 
és hogy Vischer Tódortól a festészet-
történetet és a német költészetet hall-
gassa. 1855. Bécsben volt, hol Bonitztól 
Homert és görög syntaxist, Grysartól 
Tacitust és Cicerót és Simonytól a föld-
rajzot hallgatta. 1856. aug. 18. Nagy-
Sinken lett tanító. 1857. febr. letette a 
theologiai vizsgát és 1859. ápr. Szász-
Vessződre, 1866. decz. Magaréra (Nagy-
Küküllőmegye), 1872. Marpódra és 1888. 
Alczinára választották meg lelkésznek. 
— Munkái: 1. Franz Gebbel, ein Gedenk-
blatt von Josef und Adolf Schullerus. 
2. u. 3. Heft. Hermannstadt, 1893. — 
2. Festpredigt, gehalten auf dem Haupt-
verein der Gustav Adolf-Stiftung in 

S.-Reen am 19. August 1894. U. ott, 
1894. (Különny. a Siebenb. Volksfreund-
ból.) 

Trausch Schriftsteller-Lexikon IV. 411. 1. 

Schullerus József Adolf seminariumi 
tanár, szül. 1860. márcz. 3. Szász-
Vessződön, hol atyja lelkész volt ; első 
oktatását a szülői háznál nyerte, úgy 
hogy atyja 1874. a nagyszebeni gymna-
sium V. osztályába adhatta föl; az érett-
ségi vizsga letétele után 1878-ban a 
berni egyetemre ment, hogy ott theolo-
gián kívül természettudományokat is 
hallgasson ; innét két semesterre Tübin-
genbe ment és háromra Berlinbe. 1885-
ben a szász-régeni evang. gymnasiumba 
és 1893. a nagyszebeni ev. tartományi 
egyház seminariumába hívták meg ta-
nárnak, mely utóbbi helyen jelenleg is 
működik. — Czikkei az Abhandlungen 
des Botanischen Vereins der Provinz 
Brandenburgban (1882. Die physiolo-
gische Bedeutung des Milchsaftes von 
Euphorbia Lothyris L.); a szász-régeni 
gymnasium Programmjában (1886. Kei-
mungsgeschichte von Euphorbia Lothyris 
L., 1889. Entwurf eines Lehrbuches der 
Botanik für die untern Klassen einer 
Mittelschule, 1891. és 1892. Das Kochsalz 
Natriumklorid als erster Körper im 
mineralogisch-chemischen Unterricht der 
dritten Klasse.) — Munkái: 1. Die Platt-
form des Gymnasialgebäudes im Dienste 
des naturkundlichen Unterrichtes . . . 
Hermannstadt, 1893. — 2. Der Volks-
schulgarten nach seiner Anlage, wirth-
schaftlichen und pädagogischen Aus-
nützung. U. ott, 1895. (Ism. Österr. bot. 
Zeitschrift.) — 3. Zur Harbachregulirung. 
U. ott, 1896. (Programm des Landes-
kirchenseminars in Hermannstadt.) — 
Kéziratban : Schulflora für die Hand der 
Schüler. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
412. 1. 

Schullerus Márton Mátyás, bölcseleti 
mester, ág. ev. lelkész; 1738. márcz. 31. 



szülővárosában Nagyszebenben keresz-
telték meg; 1760-ban a tübingeni egye-
temre ment, hol bölcselet-mesteri ran-
got nyert. 1766—68-ig a nagyszebeni 
gymnasiumnál tanár volt; azután ugyan-
ott városi lelkész lett. — Munkái: 1. 
Disquisitio academica: an Eudaemonis-
mus cum fide et pietate Christiana con-
ciliari possit ? Tubingae, 1763. — 2. 
De miraculorum Christi et Apostolorum 
evidenţia. U. ott, 1764. 

Trausch-Schüller, Schrif tste l ler-Lexicon XV. 
413. 1. 

Schullerus Pauline. — Czikkei a 
Korrespondenzblatt d. Vereins für sieb. 
Landeskundeban (1899. Sächsische Volks-
märchen aus Alzen, 1901. Sagen aus 
Alzen). 

A m. n. múzeumi k ö n y v t á r pé ldányából . 

Schulmann János Kristóf, soproni 
kanonok. — Munkája : Beurlaubungsrede 
an die gesammten Pfarrkirchen des zur 
königl. erzherzogl. Herrschaft Hungarisch 
Altenburg angehörjgen Markts Ragendorf. 
Oedenburg, 1780. 

Petrik Bibl iogr. — HI. Sion 1891. 473. 1. 

Schulpe György (nagy-kanizsai), birto-
kos, szül. 1867. okt. 7. Török-Kanizsán 
(Torontálm.); középiskolai tanulmányait 
Pozsonyban és külföldön végezte ; azután 
Pozsonyban telepedett le, hol szocziál-
politikai tanulmányokkal és a munkás-
kérdésekkel foglalkozik; a munkáslaká-
sok kezdeményezője s létesítője; ezen 
tárgyban 400-nál több czikket írt és a 
munkások számára felolvasásokat, szabad 
iskolákat és színielőadásokat rendszere-
sített. Az ő kezdeményezésére keletkezett 
Pozsonyban újabban több mint 700 
mintaszerű munkáslakás, mely úttörő 
vállalkozás a város iparának lendületé-
hez hathatósan hozzájárult. A munkás-
telepen templom, könyvtár, iskola és 
kórház is épült. A gazdasági és ipari 
munkások érdekében S. javaslatot nyúj-
tott be a magyar kormányhoz, mely a 
kifejtett eszméknek több tekintetben hasz-

nát vette és részben meg is valósította 
azokat. 1890—98-ig majdnem szakadat-
lanul a külföldön időzött és Európa csak-
nem összes államait beutazta, szocziális 
tanulmányokkal foglalkozva. A munka-
közvetítő hivatalok szervezése körül is 
nagy érdeme van. A Ferencz József-rend 
lovagja, a Johannita-rend tiszt, lovagja 
és több rendjel középkeresztese ; a Petőfi-
társaság tiszteleti tagja. — Czikkei a 
Pozsonyvidéki Lapokban (1888. 67., 68. 
szám. Petőfi hazafias lyrája); a Press-
burger Zeitungban (1894. 111. sz. Adolf 
Friedrich Graf v. Schack); a Nyugat-
magyarországi Híradóban (1892. 72. sz. 
Petőfi Sándor lyrai költészete, 1900. 
219. sz. A pozsonyi közkönyvtár) stb. — 
Munkái: 1. Liederkranz aus Alexander 
Petőfi's lyrischen Dichtungen. Ueber-
setzt. Minden in Westf. 1886. (2. kiadás 
1890.) — 2. Übersetzungskunst. Leipzig, 
1886. — 3. Gedichte. Eigens und Frem-
des. U. ott, 1886. — 4. Germanische 
Göttersagen. U. ott, 1886. (2. k. 1890.) 

— 5. Land der Bajuwaren, im Lied 
verherrlicht . . . 1887. (2. kiadás 1890.) 
— 6. Fremdländische Blumen. U. ott. 
1888. (2. kiadás 1890.) — 6. Nordische 
Klänge. U. ott, 1888. (2. kiadás U. ott, 
1890.) — 8. Harfe und Harnisch. Roman-
zen. Dresden, 1888. (2. k. U. ott, 1890.) 
— 9. Bolke von Bardenfleth. Helden-
sage. U. ott, 1888. — 10. Perlen aus dem 
Meere des Lebens. Sprüche zeitgenös-
sischer Dichter. Dresden, 1888. — 11. 
Felhők és csillagok. Költemények és egy 
elbeszélés. Pozsony, 1889. (Ism. Pozsony-
megyei Közlöny 59. sz.) — 12. Dichtun-
gen von Branko-Radisevics. Aus dem 
Serbischen. U. ott, 1889. (2. kiadás. U. 
ott, 1890.) — 13. Licht und Schatten. 
Gedichte. U. ott, 1890. — 12. Aug' um 
Auge. Ein dramat. Scherz in 1 Akt. U. 
ott, 1890. — 15. Pour prendre congé. 
Scherzspiel in 1 Akt. U. ott, 1890. 
— 16. Triumphphantasien und dionys. 
Lieder. U. ott, 1890. — 17. Aphorismen 

Schullerus—Schulpe 
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. . . 1890—91. Négy füzet. — 18. Tanul-
mányok az irodalom-, jog- és cultur-
történet terén. U. ott, 1890. — 19. Ein 
Sieg Hannibals. U. ott, 1890. — 20. Der 
Prinz. Dramolet . . . 1891. — 21. Ein 
Attentat. Schauspiel . . . 1891. — 22. 
Die Tragikomödie, der Liebe. Dramatische 
Dichtung . . . 1891. — 23. Triumphphan-
tasien und dionysische Lieder. Elbing 
und Leipzig, 1891. arczképpel. — 24. 
Sehnen und Suchen. Ausgewählte Dich-
tungen (2. kiadás. Drezda, 
1894.) — 25. Pozsony és a harmadik 
egyetem. Értekező felhívás. Pozsony, 1893. 
— 26. Des Habitations Ouvriéres. Essai 
dédié au Congrés des Habitations â bon 
marché tenu á Bordeaux les 20., 21., 22. 
Okt. U. ott, 1895. — 27. Les Habitations 
á bon marché en Hongrie et In te rven-
tion des pouvoirs publics. Rapport sur 
la Ire Question. Bruxelles, 1897. — 28. 
Törvényjavaslatok a socialis reformok 
terén. Pozsony, 1900. — 29. A munkás-
lakásokról. Tanulmány. U. ott, 1901. — 
30. Die Socialreform-Bewegung in Un-
garn. U. ott, 1901. — 31. A munkás-
lakásokról. Javaslat a nemzetközi törvé-
nyes munkásvédelmi egyesület magyar-
országi osztálya számára. U. ott, 1902. 

Pressburger Zeitung 1889. 55. SZ. — Heinsius, 
Alig . -Bücher-Lexikon. Leipzig , 1890. XVIII. 
Bd. 2. Abth. 292., 538., XIX. Bd. 2. AWh. 
459. 1. — Kürschner, Deutscher Literatur-
Kalender 1892. Stuttgart 990. h. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 986. l a p . — Kayser, A l i g . 
Bücher-Lexikon. Le ipz ig , 1896. XXII. 577. 
l a p . — Schulpe György é s a m u n k á s l & k á s ü g y . 
Irta e g y pozsony i polgár. Pozsony , 3904. — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. és a m . n. 
múzeumi könyvtár példányairól . 

Schul theiss József\ Trinitárius szerze-
tes, a felsőbb grammatikai osztály ta-
nulója. — Munkája: 1. Lob- und Pflicht-
rede auf das unergründliche Geheimniss 
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, an dem 
hohen Titularfeste des Barfüsserordens, 
bey Bestätigung der Würdenswalen zu 
Kleinmariazell nächst Alt-Ofen im Jahr 
1776. vorgetragen. — 2. Lob- und 

Pflichtrede auf das unbegreifliche Ge-
heimniss der göttl. Dreyfaltigkeit... von 
Erlösung gefangener Chr i s t en . . . zu 
Mariazell... den 14. Brachmonats im J. 
1778. Pressburg. 

Petrik Bibl iogr. 

Schul tz L. Birányi. 

Schul tz Antal, róm. kath. lelkész a 
szatmári egyházmegyében és áll. főgym-
nasiumi tanár, szül. 1840. Dombon (Mára-
maros m.); tanári képesítést nyert 1874-
ben a magyar és német nyelvből; 1868. 
szept. 10. segédlelkész volt Huszton, 
Sándorfalván, Munkácson és Nagy-Be-
reznán ; 1871. febr. 26-tól Munkácson 
volt segédlelkész és 1872-től tanított a 
munkácsi állami főgymnasiumban (előbb 
al-reálgymnasium), hol 1904. okt. 21. 
meghalt. — Czikkei a munkácsi áll. fő-
gymnasium Értesítőjében (1876. Rousseau 
«Emil»-je, vagy a nevelésről írt könyve, 
1883. Pályaválasztás). 

Rajner Ferena N é v k ö n y v e . 83. 1. — Sche-
matismus Cleri Munkacs iens is 1893. 222. 1. — 
Munkácsi m. kir. áll. fögymnasium Értesitöje 
1905. 3. 1. 

Schul tz Henrik, orvosdoktor, a székes-
fővárosi Margitkórház rendelőorvosa. 
Meghalt 1899. február hó végén Buda-
pesten, 36 éves korában. — A Klinikai 
Diagnostika munkatársa volt (1894). 
— Munkái: 1. Szülészet a gyakor-
latban, a szülészeti poliklinikum há-
rom évi anyagának kapcsán, I. rész. 
Bpest, 1894. (Klinikai Füzetek IV. r.) — 
2. A retroflexis uteri aetiologiájáról. 
pathologiájáról és theraphiájáról. U. ott, 
1897. (Klinikai Füzetek VII. 11.). — 3. 
Adatok a gonococcustenyésztés és a 
gonorrhoea diagnosisának kérdéséhez. 
U. ott, 1897. (Különny. az Orvosi Heti-
lapból). — 4. Adatok az uterus gonor-
rhoeájának kór- és gyógytanához. Közle-
mény a szt Rókus közkórház V. orvosi 
osztályáról. U. ott, 1899. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból). 

Sl. ív sa.itó alá adatott 1907. supt, 17. 
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Budapesti Hírlap 1899. 59. s z á m . — Orvosi 
Hetilap 1899. 10. s z . — Petrik, M. K ö n y v é -
s z e t 1886—1900. 

Schul tz Imre, képzőintézeti tanár, 
szül. 1848. nov. 25. Főherczeg-Lakon 
(Baranyam.), hol atyja tanító volt ; 
1862-ben Mohácson tanulta a 4. főelemi 
osztály tantárgyait. 1862—65-ig az al-
reáliskola három osztályát Pécsett vé-
gezte kitűnő sikerrel és a kir. kath. 
tanítóképzőt 1865—67-ig Pesten Bárány 
Ignácz alatt. 1867-ben főelemi tanítóságra 
nyert oklevelet. Tanítóként működött 
szülőhelyén (Albrecht főherczeg birtokán) 
négy évig; 1871-ben a pécsi róm. kath. 
tanítóképző újraszerveztetvén, ő nyerte el 
a legelső rendes tanári tanszéket a 
mennyiségtan, földrajz és természetrajz 
tanítására, előadta még a módszertant és 
német irodalmat; 1876—1889-ig zene-
tanár is volt, 1878-tól 1885-ig pedig az 
intézet igazgatója. A szent István-társu-
lat irodalmi és tudományos osztályának 
tagja, a pécsvidéki tanítóegylet elnöke, 
a bajai kath. tanítóegylet tiszteleti tagja 
volt sat. 1901. jún. nyugalomba vonult, 
midőn Kőszegre költözött. Itt az irodalom-
nak él t ; majd a vidéki tanítóknak tar-
tott előadásokat. 1905 elején beteges-
kedni kezdett és febr. Bécsben sanato-
riumba vétette fel magát; de két súlyos 
operáczió után ugyan Kőszegre vissza-
tért ; ott azonban ugyanazon év július 
8. meghalt. — Czikkeinek száma a 60-as 
évektől kezdve 500-nál is több, melyek 
főleg a módszertan, tanügyi szervezés, 
tanítóképzés, mennyiségtan, természetrajz, 
zene kérdéseivel foglalkoznak, a következő 
szaklapokban és folyóiratokban jelentek 
meg : Iskolabarát, Néptanítók Lapja, 
Kalauz, Néptanoda, Népiskola, egri 
Népiskolai Tanügy (főmunkatársa volt), 
pécsi Tanügyi Füzetek (1874—78-ig fő-
munkatárs), IJng. Schulzeitung, Pädag. 
Blätter és Zenelap (1889. 10. Angster 
József pécsi orgonakészítő és szakíró) ; 
írt még a Magyar Államba, Pécsi Köz-

I d . S z i n n y e i J . , Matryar írók, XII. 

lönybe és a baranyamegyei Gazdasági 
Lapba sat. — Munkái: 1. Reálolvasó-
könyv. Pécs, 1872. (Schmidt Boldizsárral). 
— 2. Real-, Lese- u. Sprachbuch für die 
Elementarschulen Ungarns. U. ott, 1873. 
Két rész. (I. 2. kiadás 1875, U. ott). — 
3. Töredékek a természetrajzból. U. ott, 
1876. — 4. Az eZemwskolai reáltantár-
gyak tanmódja. Tekintettel a csoporto-
sításra. U. ott, 1878. — 5. Szülőföldisme. 
Baranyamegye ismertetése. U. ott, 1878. 
(2. kiadás 1880, 3. módosított kiadás 1887., 
4. kiadás 1894. U. ott.) — 6. A növénytan 
teljes kézikönyve. Tekintettel a növé-
nyek elterjedésére, meghatározására és 
fölhasználására az inductio elvei alapján. 
U. ott, 1878. — 7. Az emlősök termé-
szetrajza. Eger, 1878. (Különny. a Nép-
iskolai Tanügyből.) — 8. Algebrai pót-
füzet. Pécs, 1879. — 9. A hazai tanító-
képzés reformja. U. ott, 1879. — 10. A 
pécsi püspöki fitanítóképezde első Erte-
sítvénye. U. ott, 1879. — 11. Az össz-
hangzattan alapvonalai. Eredeti módszer 
szerint tanítójelöltek és kántortanítók 
számára. 112 hangjegyes példával el-
látva. U. ott, 1883. — 12. Az átmenetek 
egyszerűbb nemei. Növendékei használa-
tára. U. ott, 1885. (2. kiadás. U. ott, 
1887.) — 13. A népiskolai reáloktatás 
módszertana. 2. kiadás. U. ott, 1886. — 
14. Első és második olvasó- és tankönyv. 
Bpest, 1886. (Mócsy és Petrovácz társa-
ságában. II. 2. k. két részben. U. ott, 

1892.) — 15. Számtan és módszertan. 
Pécs, 1886. — 16. A tanítóképezdei ok-
tatás reformja és methodikája. A honi 
tanügyi viszonyok szemmeltartásával, 
főleg tanítóképezdei tanárok használa-
tára. I. kötet. A tanítóképzés reformja. 
A paedagogia, természettudományi és 
mennyiségtani oktatás módszertana. U. 
ott, 1887. — 17. Erstes Lese-, Real-
und Sprachbuch. In deutscher Bearbei-
tung von . . . . Erstes Jahr. Zweites 
Jahr. Bpest, 1887. (2. kiadás. U. ott, 
1893.) — 18. Növény-földrajzi vázlatok, 

22 
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természetrajzi táblázatok és természeti 
jellemképek. Pécs, 1887. — 19. Warga 
Ferencz. Élet- és korrajz. U. ott, 1887. 
— '20. Számtan férfi- és nőtanítójelöltek 
számára. 2. átdolg. kiadás. U. ott, 1888. 
— 21. Természetrajzi közlemények. U. 
ott, 1888. — 22. Heimatskunde. U. ott, 
1888. — 23. Zweites Lese-, Real- und 
Sprachbuch. Erstes Jahr. Zweites Jahr. 
U. ott, 1888, — 24. Az osztatlan nép-
iskola egy fontos problémája. Eger, 1890. 
— 25. Tanitóképezdei tankönyveink. U. 
ott, 1890. — 26. Arithmetika és algebra. 
A fejszámolás kellő figyelembevételével, 
a legújabb hazai tanitóképezdei tanterv 
és Močnik t.-képezdei számtana alapján 
fi- és nőtanítóképző-intézetek használa-
tára és néptanítók számára. Az eredeti 
mű 4., az átdolgozás 2. jav. kiadása. 
Pozsony, 1890. (2. kiadás 1894. 3. jav. 
kiadás 1899.) — 27. Tanterv és leczke-
rend. Pécs, 1891. — 28. Számolókönyv 
a III., IV., V. és VI. osztályú népiskolai 
tanulók számára. Külön, a tanítói hasz-
nálatra szerkesztett vezérkönyvvel. U. 
ott, 1891. (Vizer Endrével. 2. kiadás. U. 
ott, 1896. Németül is. ü. ott, 1891. 2. 
kiadás. U. ott, 1896.) — 29. Vezérkönyv 
Schultz-Vizer számolókönyvéhez. Nép-
tanítók és tanítójelöltek számára. U. ott, 
1891. (2. kiadás. U. ott, 1896.) — 30. 
Ung. Sprach- und Lesebuch. U. ott, 1892. 
— 31. Vezérkönyv az I. és II. olvasó-
és tankönyvhez. Eger, 1894. — 32. ABC-
und Lesebuch. Bpest, 1894. (2. kiadás 
1896., 3. k. 1901., 4. k. 1906. U. ott.) 
— 33. Aritmetika és algebra. Pozsony. 
1894. — 34. Tanítói könyvtár. Bpest, 
1893 -94 . Négy rész. (I. Tanterv 1, 2 
és 3 tanítóval bíró magyar és német 
tannyelvű kath. népiskolák számára, 3 
táblával. II. Beszéd- és értelemgyakorla-
tok. III. A készséggel és értelemmel való 
olvasás módszere. IV. A földrajz és tör-
ténet módszere.) — 35. Népiskolai olvasó-
könyv kath. leányiskolák számára. II—VI. 
osztályok számára. U. ott, 1895—96. 

Négy rész. (I. 2. kiadás 1896., 3. k. 
1898. II. 30 ábrával. 2. k. 1896., 3. k. 
1899. III. Több mint 60 ábr. 2. k. 1898., 
IV. Több mint 70 ábr. 2. jav. k. 1900.) 
— 36. Lese- und Lehrbuch. Győrffy után. 
Bpest, 1895. — 37. Tájékoztató és tan-
terv. Pozsony, 1896. — 38. Számoló-
könyv az egy és két tanítós népiskolák 
III., IV., V. és VI. évfolyambeli tanítói 
számára. Pécs, 1895. (2. átdolg. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1896.) — 39. Számoló-
könyv a 3 és több tanítós népisko-
lák számára, a II—VI. évtanfolyambeli 
tanulók számára 4 részben. U. ott, 1896. 
— 40. Vezérkönyv Schultz Imre nép-
iskolai számolókönyvéhez. Egyúttal ka-
lauz a számtanítás módszeres kezelésé-
hez tanítók és tanítójelöltek számára. U. 
ott, 1891. (2. átdolg. és bőv. k. ábrák-
kal.) — 41. Olvasókönyv kath. polgári 
és felsőbb leányiskolák I—IV. osztálya 
számára. Pozsony, 1896., 1899. Két rész 
43 szöveg-ábrával. (I. 2. kiadás. U. ott, 
1901.) — 42. Képes reálolvasókönyv a 
kath. falusi népiskolák számára a cso-
portosítás elvei szerint, II—VI. évfolyam. 
U. ott, 1896. 1900. Három rész. (I. 2. k. 
1897., 3. k. 1900., II. évf. 4. k. 1903., 
5. k. 1904., III. évf. 3. nyelvgyakorla-
tokkal és rajzmintákkal bőv. kiadás 1900., 
4. k. 1903., 5. k. 1905., II. rész. A IV. 
évf. számára 53 ábrával és 2 színes tér-
képpel 1896., 4. jav. k. 106. ábr. és 2 
színes térk. 1906., III. rész az V. és VI. 
évfolyam és az ismétlő iskolák számára 
113 ábrával és 2 szines térképpel 1897. 
2. jav. és bőv. kiadás 125 ábr. és 2 
szines növénytáblával 1900., 3. jav. és 
bőv. k. 1905. U. ott. Németül is. I. U. 
ott, 1896.) — 43. Tájékoztató és tanterv 
Sch. I. kath. falusi népiskolák számára 
3 részben írt képes reálolvasókönyvének 
használatához. U. ott, 1896. — 44. ABC-
und Lesebuch. Kleinere Ausgabe. Herausg. 
von St.-Stefan-Verein. U. ott, 1896. (2. 
bőv. k. 1900., 3. k. 1904. U. ott.) — 
45. Magyar Olvasókönyv kath. tanítónő-



677 Schultz 678 

képzők számára. U. ott, 1897. (I. 1. és 
2. évf.) — 46. Különleges tájékoztató 
Sch. I. képes reálolvasókönyvének két-
és három-tanítós népiskolákban való 
használatához. U. ott, 1897. — 47. 
Lese-und Lehrbuch ívű Landschulen, zum 
Gebrauche für die III—VI. Klasse; von 
Joh. Győrffy, deutsch von . . . U. ott, 
1897. (2. kiadás.) — 48. Szülő földismék 
Sch. I. képes reálolvasókönyvéhez a 
kath. falusi népiskolák számára. Pozsony, 
1897. Hat rész: 1. A csanádi és kalo-
csai egyházmegye szülőföldisméje (Csa-
nád-, Arad-, Temes-, Torontál- és Bács-
Bodrogmegye) 7 ábrával 1897. 2. Az 
egri egyházmegye szülőföldisméje (He-
ves-, Borsod-, Szabolcs-, Hajdú- és 
Jász-Nagykún-Szolnokmegye) 1897. 3. A 
győri és esztergomi egyházmegye szülő-
földisméje (Sopron-, Moson-, Győr-, Ko-
márom-, Esztergom-, Nógrád-, Hont-, 
Bars-, Nyitra- és Pozsonymegye) 11 áb-
rával 1897. 4. A pécsi egyházmegye 
szülőföldisméje (Baranya-, Tolna- és 
Somogymegye) 6 ábr. 1899. 5. A székes-
fehérvári és váczi egyházmegye szülő-
földisméje (Fehér-, Pest-Pilis-Solt-Kiskún-
és Csongrádmegye) 7 ábr. 1897. 6. A 
veszprémi és szombathelyi egyházmegye 
szülőföldisméje (Somogy-, Veszprém-, 
Zala- és Vasmegye) 8 ábrával 1897. 
ÍJ. ott. — 49. Olvasókönyv kaih. tanítónő-
képzők számára. I—IV. évfolyam szá-
mára. U. ott, 1897. 1899. Két kötet. — 
50. Fiúiskolái olvasókönyv kath. nép-
iskolai tanulók számára. I—VI. osztály 
számára. U. ott, 1897—98. Négy rész. 
(I. a II. oszt. sz. 43 ábr., 2. jav. és bőv. 
k. 1899., 2. bőv. és jav. k. 1905., II. 
rész III. oszt. sz. 40 ábr. 1898. 2. jav. 
és bőv. k. 1899., 2. bőv. és jav. k. 1905., 
III. r. IV. oszt. sz. 3 szines térképpel 
és 80 ábr. 1898., 2. jav. és bőv. k. 
1899., IV. rész. az V. és VI. osztály sz. 
88 ábr. 1898., 2. jav. és bőv. k. az V. 
és VI. oszt., a gazdasági és egyéb is-
métlő-iskolák számára. 28. ábr. és a 

mértan elemeivel 1899. U. ott.) — 
51. Összhangzattan, átmenetek és prae-
ludiumok. Eredeti módszer szerint férfi-
és nőtanítójelöltek, kántortanítók, zene-
iskolák és műkedvelők számára. 2. tel-
jesen átdolg. kiadásban átnézte Eckhardt 
Antal. U. ott, 1897. (Ism. Hitvéd. Folyó-
irat.) — 52. Világtörténet kath. polgári 
leányiskolák és tanítóképzők számára. 
5 kortani táblával, 44 ábr. és 5 szines 
térk. U. ott, 1897. — 53. Német olvasó-
könyv, helyes irástani függelékkel és 
magyar-német s német-magyar szótárral. 
Polgári és felső leányiskolák számára. 
Két kötet. Az I—IV. oszt. számára. U. 
ott, 1898—99. (I. az I. és II. osztály 
számára 2. jav. k. 1901., II. a III. és 

IV. oszt. sz. 1899. U. ott.) — 54. Vegy-
es ásványtan, szoros kapcsolatban a 
földtan vázlatával, különös tekintettel a 
művelődéstörténeti, kézmű, háztartás- és 
egészségtani elemekre, polgári és felsőbb 
leányiskolák, úgyszintén a tanítóképzők 
számára 41 szövegábrával és 1 szines 
táblával. U. ott, 1898. — 55. Számtan 
polgári leányiskolák számára. A szám-
tani tárgykörök tekintetbe vételével s 
nemzetgazdasági s valláserkölcsi emlék-
mondatokkal ellátva. Az I—IV. osz-
tály számára. U. ott, 1898. Két rész. 
56. Fiúiskolái számolókönyv. A II—VI. 
oszt. számára. U. ott, 1899. Négy rész. 
(I. a II. oszt. sz. 34 ábr. 2. jav. és bőv. 
k. 1899., II. r. a III. oszt. sz. 3 ábr. 2. 
jav. bőv. k. 1899., III. a IV. oszt. sz. 9 
ábr. 2. jav. és bőv. k. 1899., IV. r. az 

V. és VI. oszt. sz. 28 ábrával és a mér-
tan elemeivel. 2. jav. és bőv. k. 1899. 
U. ott.) — 57. Leányiskolái számoló-
könyv 4 részben, a II—VI. oszt. sz. 54 
ábrával. L. ott, 1899.(8. kiadás a szerző 
hátrahagyot jegyzetei szerint sajtó alá 
rendezte KlindaKároly. U. ott, 1906.) (II. 
rész 2. jav. és bőv. k. 1902. Népiskolai 
tankönyvsorozi t, III. r. 2. k. 1905.) — 
58. Osztatlan iskolai számolókönyv. A 

1 III., IV., V. és VI. évf. és az ismétlő 
22* 



673 
Schultz 679 

iskola számára 60 nemzetgazdasági és 
valláserkölcsi emlékmondattal ellátva. 
(3. a koronaérték szerint átdolgozott, jav. 
és bőv. kiadás. 15 ábrával. U. ott, 1899., 
4. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1903.) — 
59. A nemzetgazdasági és valláserkölcsi 
képzés eszméje s egyéb korszerű refor-
mok a számtanítás keretében, tekintettel 
saját nép- és polgáriskolai számtani mű-
veire. U. ott, 1899. — 60. A pécsi egy-
házmegye szülőföldisméje. U. ott, 1899. 
— 61. Bilder-Fibel für katholische 
Volksschulen. U. ott, 1899. (Raff Rudolffal 
együtt. 2. jav. és bőv. k. ;U. ott, 1904.) 
— 6'2. Magyar olvasókönyv kath. pol-
gári és felsőbb leányiskolák számára. 
3 kötetben. U. ott, 1900. (I. az I. oszt. 
sz. 24 ábr. 2. kiadás, II. a II. oszt. sz. 
2. bőv. és jav. k. 26 ábr., III. a III. és 
IV. oszt. sz. 43 áb r ) — 63. Növénytan. 
Tanító- és tanítónőképzők használatára, 
valamint polgáriskolák s magántanulók 
számára, 10 szines növénytáblával s 70 
a szöveg közé nyomott ábrával. U. ott, 
1900. — 64. Leányiskolái olvasókönyv 
katholikus népiskolák számára I—IV. 
rész a 2—6. osztály számára. 1900—905. 
(Több kiadás.) — 65. Ének- és daloskönyv. 
Katholikus népiskolák számára két rész-
ben. Pozsony, 1901. (I. Alsó osztályú 
növendékek részére. II. Felsőbb osztályú 
növendékek részére.) — 66. Polgári-
iskolai világtörténet. Katholikus leány-
növendékek számára. 5 kortani táblával, 
60 ábrával és 3 szines térképpel. U. o , 
1901. — 67. Tanítónó'képzői világtörté-
net. Katholikus szellemben. Második bőv. 
kiadás 5 kortani táblával, 60 ábrával és 
3 szines térképpel. U. ott, 1901. — 68. 
Földrajz. Polgári fiúiskolák számára. Az 
1901. évi népszámlálás adatainak figye-
lembe vételével, ü. ott, 1902. Két kötet. 
(I. Magyarország. Európa, 55 ábrával. 
II. Ázsia, Afrika, Ausztrália, a sarkvidék 
és Amerika. 51 ábrával.) — 69. Minta-
leczkék a népiskola összes tantárgyaiból. 
Öt füzetben. U. ott, 1902. — 70. Föld-

rajz. Polgári leányiskolák számára. II. 
kötet. Ázsia, Afrika, Ausztrália, a sark-
vidék és Amerika. A legújabb adatok-
nak figyelembe vételével. 53 ábrával. 
U. ott, 1902. — 71. Tantervek, óratervek 
és leczkerendek egy-két és több tanítós 
népiskolák számára, saját reálolvasó-, 
A-B-C, számoló- és daloskönyveim alap-
ján. Összekötve a csoportosítás elveire 
alapított «Képes reálolvasókönyv»-em 
ismertetésével. U. ott, 1903. — 72. 
Rechenbuch für die Schüler der III., IV., 
V., VI. Volksschulklasse. Dritte nach der 
Kronenwährung umgearbeitete und ver-
besserte Auflage. U. ott, 1903. — 73. 
Magyar olvasókönyv. Állami és községi 
népiskolák számára. Négy részben ábrák-
kal. U. ott, 1902—1903. — 74. A szám-
tanítás új iránya. U. ott, 1903. — Szer-
kesztette a Népiskolai Tankönyvsorozatot 
Stampfel Károly pozsonyi könyvárus ki-
adásában Pozsonyban 1899-től. Ezen 
gyűjteményben saját tankönyveit ujabb 
kiadásokban és lenyomatokban adta ki 
szerkesztette a Nevelő Oktatás cz. katho-
likus tanügyi havi folyóiratot 1900. októ-
bertől haláláig, szintén Stampfel kiadá-
sában Pozsonyban. — Kéziratban: Az 
összehasonlító módszertan cz. 3 kötetre 
tervezett munkája. 

Kiss Aron, Magyar népiskolai tanítás tör-
ténete . Bpest , 1881. 212., 293. 1. — Verédy 
Károly, Paedagog ia i Encyc lopaed ia . Bpest , 
1886. — Kiszlingstcin K ö n y v é s z e t e . — Pécsi 
Közlöny 1895. 121. sz . — Vaday József, Ma-
gyarország i tanitók és tanítónők Emlék-
k ö n y v e . B.-Csaba, 1896. f énynyom. arczkép-
pel. — Várady Ferencz, Baranya múltja és 
jelenje. Pécs , 1896. 422. 1. — M. Könyvészet 
1901— J903., 1905. — Stampfel Károly k iadvá-
n y a i n a k j e g y z é k e . Pozsony , 1873—1903. — 
Corvina 1906. 20., 25. S z á m . — Pallas Nagy 
Lexikona XVIII. 555. 1. — Petrik, M. Könyvé -
szet 1886—1900. — Nevelő Oktatás. I. évf . 
1901. 9. sz. (Schultz Imre autobiographiai 
vázlata, f énynyom. arczk.) 

Schultz István. L. Birányi (Schultz) 
István. 

Schultz János György, theologiai és 
bölcseleti doktor, ág. ev. lelkész, nagy-
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szebeni származású; 1732-től a jenai 
egyetemen tanult.— Munkái: 1. Als... 
Herr Simon von Bausnern . . . zum 
Königs Richter . . . der königl. freyen 
Haupt-Hermanns-Stadt.. . confirmiret . . . 
suchte seinen Glückwunsch abzustatten. 
Jena, év n. — 2. Der herliclie Sterbe 
Gewinn derer in Christo verstorbenen 
heiligen würd. Aus den Worten der 
Offenbarung Johann am XIV. Cap. v. 13. 
bey christlich angestellten Exequien Hr. 
Johann Gottlieb Jaross, gewesten be-
rühmten Provisoris, in der königl. Feld 
Apoteque zu Hermanstat in Siebenbür-
gen. Nach dem Er den ölen Januar 
dieses 1741 Jahres allda in seinem Er-
löser seelig entschlaffen. Hely n. 

Hokos Gyula, Magyarországi tanulók a 
jenai e g y e t e m e n . Budapest , 1890. — Petrik 
Bibl iogr. és a m. tud. Akadémia k ö n y v -
tárából. 

Schultz Károly, róm. kath. alesperes-
plébános, Schultz Imre képző-intézeti 
tanár testvérbátyja, szül. 1847. jan. 28. 
Főherczeg-Lakon; a gymnasiumot és 
theologiát Pécsett végezte, hol 1868-ban 
tanképesítő vizsgát tett. 1871-ben áldozó-
pappá szenteltetett ; mint segédlelkész 
működött Bogdásán, Faddon, Mohácson 
és Dárdán. 1880-ban plébános lett Német-
Márókon. 1884. Siklós kerületi tanfel-
ügyelővé, 1892. pedig ugyanazon kerület 
esperesévé neveztetett ki. 1903 óta bere-
mendi plébános. — A pécsi Kalauzban 
és a Pécsi tanügyi Füzetekben kezdett 
írni. 1880—1900-ig egyházpolitikai, tan-
ügyi, társadalmi hitbuzgalmi czikkei 
jelentek meg a M. Állam, M. Korona, 
Religio, Havi Közlöny, Népiskolai Tan-
ügy, Kath. Hitoktatás, Irodalmi Szemle 
és különösen a mohácsi és pécsi helyi 
hírlapokban; szent beszédeket írt a 
Borromaeus, Jó Pásztor és Isten Igéje 
cz. egyházszónoklati folyóiratokba. — 
Munkái: 1. Die Pfarre zu Német-Márok. 
Gedenkschrift zur 100 jährigen Jubileum-
feier. Pécs, 1893. (Ism. Theologische 

Quartalschrift. Linz, 1894. II. füzet.) - -
2. Munkálatok a kath. egyházpolitika, 
tanügy és közélet köréből. U. ott, 1899. 

M. Sinn 1892. 629. l ap . — Várady Ferencz, 
Baranya múltja és je lenje . Pécs , 1896. 422.1. 
— Petrik Magyar K ö n y v é s z e t e 1886—1900. és 
önéletrajzi adatok. 

Schulz Ede Ferencz, német színész. 
— Munkái: 1. Souvenir. Zum Abschiede 
gewidmet. Raab, 1845. — 2. Theater-
Almanach für Pesth-Ofen auf das Jahr 
1856., 1857., 1858. Pest, 1856—58. Három 
kötet. 

Petrik Bibl iogr. 

Schulz Vendel Gyula, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1853. 
jan. 9. Kacikán (Bukovina); 1869. szep-
tember 8. lépett a rendbe; 1876.júl. 11. 
áldozópappá szenteltetett; 1876—1877. 
hitszónok volt Phalmán, 1878—1879. 
Győrött, 1879—83-ig gymnasiumi tanár 
Pápán; 1883 óta lelkész Füssön (Komá-
romm.) — Czikke a pápai róm. kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1881. Róma 
kormányzata különösen a köztársaság 
alatt). 

A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára. 
Szombathe ly , 1881. 74. 1., Győr, 1901. 49. 
1904. 52. 1. 

Schulze Ottó, ág. evang. lelkész. — 
Munkája: Erinnerungsbüchlein an die 
Thurm- und Glockenweihe der evang. 
Kirchengemeinde A. C. zu Récse am 1. 
Oktober 190.5. Pozsony, 1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Schultzer István, nyug. m. kir. katonai 
állatorvos. — Czikkei a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (VI. 
1846. A «Columaria» nevű gombafaj föl-
találásáról Magyarországban); a Falusi 
Gazdában (1864. A lovak egere, Hideg 
víz hatása és gyógyereje, Óvszer a torok-
gyík ellen, 1865. A lovak orrtakára, 
1866. Állatgyógyászat köréből, Nádra-
vérzés, Tapasztalat a borjú tetvességéről, 
Borjúláz vagy anyaméhlob, Életrend a 
szarvasmarhánál, A hagymáz vagy 
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typhus, Állatgyógyászat köréből, Vérhas. 
Hashártyalob, 1867. Szopós bárányok 
izdaganata, Bögölyszédülés a juhoknál, 
A szarvasmarha hizlalásáról, A sültek 
felszeldelésmódja, Surló-nyavalya a ju-
hoknál); a Kertész-Gazdában (1865—68); 
a Gazdasági Lapokban (1868., 1870.); a 
Gazdászati Közlönyben (1869—70.); a 
Természetben (1870); az Athenaeum nagy 
képes Naptárában (1871) ; a Wochen-
schrift für Land- und Forstwirthschaft-
ban (187,0—73.). 

Szinnyei Repertóriuma III. Természet tudo-
m á n y és mathemat ika . Bpest , 1876. 

Schulzer István (müggenburgi), nyug. 
cs. kir. katonai intézet igazgatója, szül. 
1802. aug. 19. Viduseváczon (Zágrábm.); 
korán elárvulván, Olmützben a kiskatonai 
intézetbe lépett; 1821-ben a piemonti 
harczban részt vett és lassanként kapi-
tányi rangra emeltetett. Egy éjjeli tűz-
vész oltásánál mind a két karja meg-
bénult és a hadi szolgálatról lemondani 
kényszerült. 1858-ig mégis Vinkovczén. 
Karánsebesen és Kameniczen mint a 
katonaiskola igazgatója működött, azután 
teljesen nyugalomba vonult. Meghalt 
1892. febr. 5. Vinkovczén (Slavoniában) 
— A botanikával 1831. kezdett foglal-
kozni. A külföldi botanikai folyóiratokba 
számos czikket írt (Systematische Auf-
zählung der Schwämme Ungarns ; Wien, 
Verhandlungen der zoologisch-botani-
schen Gesellschaft VII. stb.). — Mun-
kája : Die bisher bekannten Pflanzen 
Slavoniens. Wien, 1866. (Kanitz Ágost és 
Knapp József A.-val együtt.) — Nagy 
gombászati munkájának kéziratát (1700 
faj) a m. tudom. Akadémia vette meg 
(1869), azóta Hazslinszky és Kalchbren-
ner többet kiadtak belőle. 

Kanitz, Versuch einer Geschichte der ung. 
Botanik. Halle, 1865. 244. lap. — Szinnyei 
Könyvésze te . — Pallas Nagy Lexikona XIV. 
988. 1. 

Schumacher W. János. — Munkája: 
Ä locomobilok kezelése. Kézikönyv a 

fűtő- és kezelői vizsgálat előkészítésére. 
A szöveg közé nyomott ábrákkal és 3 
rajzlappal. Ó-Becse, 1900. 

Petrik, Magyar K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schumacher Pál, mérnök, magyar-
országi származású, ki Észak-Amerikába 
költözött, hol mint gyakorlómérnök és 
utazó írt a Pester Lloydnak leveleket 
(1871. 81. szám. Vom Ufer des Stillen 
Ocean. Camp-Mallagh, San-Louis, Obispo-
Bay Kalifornien. Ende Feber 1871). — 
Czikkei a M. Mérnökegyesület Közlönyé-
ben (VI. 1872. Egy új lejtmérő műszer, 
Tengerparti felmérések az Egyesült-Álla-
mokban). 

Pester Lloyd 1871. 81. SZ. 

Schumann Donulus, szent Ferencz-
rendi szerzetes és cs. kir. tábori lelkész. 
— Munkái: 1. Ein glückseeliger und 
weiser Berg-Mann Catharina, welche auf 
den Berg für sich und andere das Heyl 
erhalten, in einer Lob- und Ehren-Rede 
als eine löbl. Kupfer-Handlung Schmöl-
nitz ; dann auch eine löbl. Wald-Burger 
und Heyerschaft das jährliche Fest ihrer 
heil. Schutz-Patronin in . . . Schmölnitz 
den 25. Novemb. 1763. mit gewöhn-
lichen, und zahlreich abgelegten Berg-
Opfer begangen, vorgestellet. Caschau, 
1764. - 2. Der Gott und dem Kaiser 
schuldige Tribut in einer Lob- und 
Sitten-Rede entworfen, welche bei der 
feyerlichen Übergab einer Standarte bey 
dem k. k. Serbelionischen Curassier-
Regiment, mit welcher die vom reducir-
ten Kleinholdischen Regimente zuge-
theilte Esquadron den 20. November 
1768. im Stabs-Quartier zu Verpe lé t . . . 
ist beehret worden. Erlau, 1769. 

Petrik Bibliogr. 

Schumann Sándor, elemi iskolai tanító 
Iglón (Szepesm.). —Munká i : X.Magyar 
abc és nyelvkönyv. . . 1879. (Ism. Nép-
tanítók Lapja 375. 1.) — 2. Magyar 
olvasó- és nyelvkönyv német tannyelvű 
népiskolák számára. Igló, 1885. (2. iav. 
és bőv. kiadás. Ism. Néptanítók Lapja 
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118. 1. 6. bőv. kiadás. U. ott, 1886. 8. 
átdolg. és bőv. kiadás, átdolgozta Rei-
mesch Frigyes 1894. U. ott.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik M. 

Könyvészet 1885—1900. 

Schumbenza Ferencz, férfiszabó, szül. 
1822-ben Eszéken, hová szülei Budáról 
költöztek (ezen családból származott 
Benza Károly, a nemzeti szinház opera-
énekese is); Sch. szülei korán elhaltak 
és ő nagybátyjához Újvidékre került, ki 
örökbe fogadta s alsóbb iskoláit végezve 
Péterváradra adta szabómesterségre. Fel-
szabadulván Velenczébe, később Párisba 
ment és így az olasz és franczia nyelvet 
megtanulta (beszélt németül, szerbül, 
horvátul és keveset magyarul is). Páris-
ban egy franczia divatlap szerkesztésében 
alkalmazták. 1846-ban Újvidéken önálló 
üzletet nyitott. Az 1848—49. szabadság-
harczban részt vett és mint kapitány 
Pétervárad feladásakor megszökött; ekkor 
Pesten nyitott szabóüzletet és tanította a 
szabászatot Pesten és Bécsben felváltva 
tél idején, mert nyáron utazott Európa 
nyugati államaiban, Szerbiában és Ro-
mániában. 1872-ben Budapestről Bécsbe 
költözött, hol meghalt. — Munkája: 
Selbstunterricht in der geometrischen Zu-
schneidekunst für Männerkleidermacher. 
Mit Tabellen. 4. Auflage. Pesth, 1850. 

Petrik Bibliogr. és fiának Seh. János buda-
pesti szabómesternek sz ives közlése.„ 

Schumberg Tóbiás, gymnasiumi igaz-
gató, később városi tanácsos, szül. 1626-
ban Freiwaldban, Körmöczbánya közelé-
ben, hol atyja Sch. Tóbiás ág. ev. lelkész 
volt. Középiskoláit Körmöczbányán, Brigá-
ban (Szilézia) és Berlinben, az egyetemet 
Jenában, hol 1657. a téli félévben irat-
kozott be, és Wittenbergben végezte; 
bölcseleti és jogi tanulmányokkal foglal-
kozott. Tanulmányait bevégezve, ismere-
teinek bővítése végett Németország főbb 
városait és intézeteit látogatta s Fran-
koniában neveléssel foglalkozott a Wilden-

stein és Creilsheim családoknál. 1667-ben 
a windsheimi gymnasium rektorának hív-
ták meg ; 1676. a város tanácsába válasz-
tották és 1699. a tanács legidősbie s 
1711-ben még kincstári főhivatalnok volt. 
— Munkái: 1. Cornu Copiae Preunelia-
nae Parnassiis floribus Faustis accla-
matiunculis Applausibus votivis abunda-
tissime repletum & Viro Nobili Praecel-
lenti, amplissimo Dn: Ioanni Adamo 
Preunel. . . Ipsa die N a t a l i . . . loco Ono-
masterii honoris & debitae gratitudinis 
ergo fabricatum & oblatum. Berolini, 
(1656). — 2. Oleae Horti Halleriani No-
bilissimi Et Generosissimi Topiarii sui 
Dn. Ioannis Christop hori Halieri de 
Reutenbuch, ovando, natalem celebran-
tes Anno MDCLXII. die 24. lunii. 
Adscitae in Heliconem proxeneta . . . 
praefati horti devotissimo cultore (Alf-
dorf). — 3. Pharus divina Philosophiae 
Practicae, Illustrissima facilitatis svae 
face errabundas mentes ad prudentiae 
portum dirigens, h. e. Idea Ethicae, 
Oeconomicae, Politicae, Brevissimis, feli-
cissimis, Praeceptis, Aphorismis, Quaes-
tionibus, Monitis, Historiis ac deniqu. 
Scripturae S. gnomis. in usum tyronum 
exarata. Norimbergae, MDCLXIII. — 4. 
Renovata Pharus divina philosophiae 
Practicae, Illustrissima facilitatis suae 
face errabundas mentes ad prudentiae 
portum dirigens, h. e. Idea Ethicae, 
Oeconomicae, Politicae, Brevissimis, 
utilissimis, selectissimis, Praeceptis, Apho-
rismis, Quaestionibus, Monitis, Historiis, 
ac denique Scripturae S. Gnomis. Ante 
triennium in usum Philosophiae tyro-
num . . . cura edita. Nunc vero emacula-
tior, & Centuria Regularum Iuris auctior 
recusa. U. ott, MDCLXVII. — 5. Seelen-
Harpfe, die da bestehet in Morgen-
Abend- Luss- Kreutz- Bett- Lob- Danck-
Reiss- Trost- Freud und Jesus- Liedern. 
Windsheim, 1680. — 6. Seufzender 
Gottlieb der da nach der Ordnung der 
geheimden Hertzens Theologiae einzig 
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und allein dahin trachtet, wie er durch 
Reinigung und Erleuchtung der Seelen 
zu dem höchsten Grad des Christen-
thums, das ist zur Vereinigung mit Gott 
gelangen möge. Im Jahr 1681. Hely n. 
— 7. Gott zwingende, Himmel öffnende, 
Noth und Anfechtung stillende Tinctur 
aus davidischen Schlüsselblumen extra-
hiret, und allen betrübten, Angefochte-
nen und geängstigten Hertzen zum bes-
ten, verfertiget, im Ofen der Trübseelig-
keit. Neustadt an der Aisch, 1682. — 8. 
Feld-, Haus- und Reis-Bibel, in welcher 
allen Liebhabern des Himmels, neben 
dem Willen Gottes, der Weg zur Seelig-
keit, kurtz, hell, deutlich und einfältig 
gewisen wird. Syrach c. I. v. 20. Gott 
fürchten ist die Weisheit, die recht reieh 
macht. Windsheim, 1685. — 9. Spiegel, 
darinnen sich ein Christen-Mensch, wo 
nicht augenblicklich, dennoch stündlich, 
oder aber nur täglich beschauen soll, 
ob Er die wahre Früchte des Glaubens, 
und die Kenn-Zeichen des wahren 
Christenthumbs an sich habe. Proverb, 
c. 7. Binde diese Rede an deine Finger 
&c. Genes. 7. Wandele für Gott und sey 
from. U. ott, 1685. —10. Serperastra Philo-
sophiae Practicae Solertes Ac Industrios 
Melioris Sopientiae Indagatores, Selectio-
ribus Vetemm ac Recentiorum Philo-
sophorum Ac Poetarum Gnomis Et 
Aphorismis. Non Ad Ethicam Solum 
Politicam Et Oeconomicam, Sed Ad 
Mysticam Theologiam Imo Ad Coelum 
Ipsum Ducentia, Vehentia Concinnata.. . 
U-ott, 1689.—11. Wohlrüchender Strauss, 
aus dem zierlichsten und anmuthigsten 
Poetischen Blumen zusammengebunden. 
Anno 1690. H. n. — 11. Gottliebs Spruch 
Catechismus. Das is t : Biblisches Glau-
bens-Bekäntnus der Christum lieben, 
der Seelen. Hely és évn. — Üdvözlő 
verseket írt a Heinzelius, Mathias, Dispu-
tationum Metaphisicarum Quarta . . . 
Berolini, 1656. és Laurum Academi-
cum . . . Ienae, 1658. cz. munkákba. 

Czvitinger, S p r e c i m e n 386. 1. — Hcrányi, 
Memoria III. 228. 1. — Katona, História 
Critica XXXVI. 761. — Szabó- Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 1. és 2. rész. 

Schumichrasz t Mihály (nemes-uj-
falusi), bölcseleti doktor, pozsonyi kano-
nok, szül. 1821. ápr. 28.; a bölcseletet 
és theologiát 1836-tól Nagyszombatban 
végezte;' fölszenteltetett 1844. júl. 15. 
Káplán volt Vágújhelyen és administrá-
tor hat évig. 1850-ben szentszéki jegyző 
lett, 1856. hgprimási titkár, 1858. iroda-
igazgató, 1861. jún. 17. pozsonyi kano-
nokká neveztetett ki. Apostoli főjegyző 
és az Emericanum kormányzója, zsinati 
vizsgáló és a római Arkadia tudományos 
társaság tagja volt. Meghalt 1869. aug. 
28. Bécsben. — Munkái: 1. Egyházi 
beszéd, a katolíka egyház és hit áldásos 
voltáról, melyet szent Adalbert martyr 
püspök tiszteletére az esztergomi bazili-
kában 1865. ápr. 30. m o n d o t t . . . Esz-
tergom. 1865. — 2. Egyházi beszéd, me-
lyet szt István első apostoli magyar 
király nemzeti ünnepén Budán a fő-
templomban 1865. Kis-Asszonyhava 20. 
m o n d o t t . . . Pozsony, 1865. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 103. 1. 
— M. Sión 1869. 716. 1. — Zelliger Alajos, 
Egyházi irók Csarnoka. Nagyszombat, 
1893. 470. 1. 

Schunda Venczel József, cs. és kir. 
hangszer-gyáros és zenemű-kiadó, szül. 
1845. máj. 19. Dubetzben (Csehország). 
Bátyja Sch. József már előtte letelepe-
dett a magyar fővárosban, hol 1847-ben 
önálló hangszer-üzletet nyitott; öcscsét 
1856. magához vette mint. tanonczot és 
az ifjút több évi külföldi tanulmányai 
után üzlettársának fogadta és 1870-
ben üzletét egészen tulajdonába bocsá-
totta. Sch. 1872-ben vett részt először 
saját hangszereivel a kecskeméti orszá-
gos iparkiállításon. 1874-ben a pedál-
czimbalmot találta fel a kivel egészen új 
iparágot teremtett. A király a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével, a koronás-
arany érdemkereszttel, a millennaris ki-
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állítás nagy juryje egyhangú ajánlatára 
a nagy állami arany-éremmel tüntették 
ki. A fővárosi IV—X. ker. ipartestület 
1892. elnökének választotta. Az 1885. 
és az 1896. kiállításon mint a szakjury 
alelnöke és csoportbiztos fejtett ki tevé-
kenységet. Ujabban a specziális magyar 
hangszernek, a tárogatónak lett refor-
mátora s ezzel az egész zenevilágban 
feltűnést keltett. 1897. jan. 20. tartotta 
czége fennállása és működésének fél-
százados jubileumát. — Munkái: 1. A 
•czimbalom múltja, jelene és jövője. 
Bpest, 1884. és 1888. — 2. A Sekunda 
V. József cs. és kir. udvari hangszergyár 
története. 1848—1898. U. ott, 1898. 
{Fénynyom. arczk. és épületrajzokkal.) 
— 3. A czimbalom története. U. ott, 
1906. (Németül is.) 

Pallas Nagy l.exikona X I V . 990. 1. X V I I I . 
555. I. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Schunn András, ág. ev. lelkész, Schunn 
Jakab superintendens fia, szül. 1722. okt. 
16. Nagy-Szebenben ; középiskoláit szülő-
városában végezve, 1744-ben a jenai, 
majd a hallei egyetemet látogatta, mely 
után Königsbergben atyai nagybátyját 
látogatta meg. 1748-ban visszatért szülő-
városába, hol 1749-ben iskolai aligaz-
gató, 1750. szept. 12. igazgató lett és 
az iskola felvirágzását eszközölte. 1758. 
febr. 4. fődiakonusnak és városi lelkész-
nek választották; 1759. nov. 8. Med-
gyesre ment lelkésznek, 1762. máj. 12. 
pedig Nagy-Szebenbe, hol a káptalan 
syndikusa s 1765. dékánja lett és 1766. 
jan. 7. meghalt. — Munkái: 1. Das Lob 
Franz I., weil, römischen Kaisers. Her-
mannstadt, 1765. — 2. Der hohe Werth 
müder Arbeiter in den Augen Gottes, 
eine Trauerrede bei Beerdigung des 
Hochwohlg. Herrn Petrus Binder v. 
Sachsenfels, Ihro röm. kais. zu Hungarn 
und Böheim königl. Majestät Baths, der 
königl. freien Hauptstadt Hermannstadt 
und Einer Löbl. sächsischen Nation 

vieljährig hochverdienten Bürgermeisters 
gehalten den 24. Oktober 1765 
U. ott, 1765. — 3. Vollständig vermehrtes 
Hermannstädtisches Gesangbuch, darin-
nen 688 auserlesene alte und neuere 
Lieder gesammelt und nach den Ab-
theilungen des geoffenbarten Lehrbegriffs 
in Ordnung gebracht worden, nebst 
einem auf ähnliche Art eingerichteten 
Gebetbuch. U. ott, 1766. és 1770. (Újabb 
kiadás. U. ott, 1776. Sajtó alá rendezte 
és előszóval ellátta Felmer Márton.) — 
A Sch. igazgatása alatt kiadott: Her-
mannstädter Schulordnung von 1756—58. 
megjelent a Teutsch, Schul-Ordnungen 
I. kötete 176—241. 1. 

Trausch-Schüller, Schriftsteller Lexikon III. 
387., 551. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schunn Jakab, ág. ev. superintendens, 
szül. 1691. aug. 27. Nagy-Szebenben, 
hol középiskoláit végezte és 1710. már-
czius 31-én Haliéba ment, hol a 
királyi pädagogiumban Fabrizius György-
gyei, együtt laktak. Sch. fődiakonus 
lett és 1729 július meghívást kapott 
Szász-Ujfaluba lelkészi állásra, melyet 
1732, febr. 10. a nagy-disznódival cse-
rélt fel. 1741-ben berethalmi (Nagy-
Küküllőm.) lelkész lett és azon év febr. 
10. superintendensnek választották. Előbb 
a nagy-szebeni káptalan syndikusa volt. 
1747-ben a Makowsky Ignácz-féle össze-
esküvésbe keveredett, midőn Erdélyt a 
török szultánnak fölajánlották ; azonban 
ártatlansága kiderülvén, fogságából sza-
badon bocsáttatott. Meghalt 1759. júl. 
10. — Levele egy erdélyi ref. főúrhoz. 
Berethalom, 1742. okt. 15. (Erdélyi Prot. 
Közlöny 1878. 4. sz.) — Munkái: 1. 
Das unzulängliche Urtheil unsrer Ver-
nunft, über das Verhalten Gottes mit 
den Menschenkindern, über Sap. IX. 
13—19. bei dem sei. Ableben der Fr. 
Maria Elisabetha Vettin, gebornen Teut-
schin, 1727. den 10. Oktober. Hermann-
stadt. — 2. Der Bitterbrunnen des Kreu-
zes, daraus das geistliche Israel, die 
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Kinder Gottes getränket werden, über 
Genes. XV. 22—25, bei dem Tode der 
Fr. Susanna Margaretha Reiszner v. 
Reiszenfels, gebornen Teutschin 1728. 
den 31. August. U. ott. — 3. Lob- und 
Trauergedächtniss des Kaisers Karl VI. 
über 2. Chron. XXXV. 24, 25, den 5. 
Dezember 1740. U. ott. — 4. Das auf-
gerichtete Panier des Israels Gottes, über 
ihren Lustgräbern, bei dem Grabe des 
Tit. Herrn Simon Edlen v. Bausznern. 
Ihro k. k. Maj. wirklichen geheimen 
Gubernialrath, Comes Nat. Saxon, und 
Iüdex regius Cibin. über Tim. I. 10. 
1742. U. ott. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 265. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Schunn Jakab, orvos-doktor, előbbi-
nek fia, 1742-ben a hallei s 1745. a 
jenai egyetemen tanult, hol 1746. aug. 
23. v. szept. 28. orvos-doktorrá avat-
ták. Mint gyakorló-orvos szülővárosában 
Nagy-Szebenben telepedett le ; innét 
később Medgyesre ment városi tiszti or-
vosnak, hol 1761. jún. 30. meghalt. — 
Munkája: Dissertatio inauguralis me-
dica, de morborum per morbos cura-
tione, praeside Georg. Erbardo Ham-
bergero, pro gradu doctoris, d. 28. Sep-
tember 1746. Jenae. 

Weszpremi, Succincta medicorum Biogra-
phia IV. 157. 1. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon III. 267. 1. — Szinnyei Könyvészeti1 . 

Schupanzigh Endre Frigyes, szepesi 
kanonok volt előbb ; 1740. június 22-én 
pozsonyi kanonok lett, majd a bécsi 
apostoli nunciaturának cancellárja, utóbb 
pozsonyi városi plébános, hol 1778 már-
cziusán meghalt. — Munkája: Ludovici 
Antonii Muratori Bibliothecarii Serenis-
simi Domini Ducis Mutinensis de Chari-
tate Christiana, prout fertur in proximum 
Tractatus Morális. Ex Italico Sermone 
in Latinum versus . . . Strigonii, 1743. 

Zelliger Alajos, Egyház i irók Csarnoka. 
Nagyszombat, 1893. 471. 1. — Petrik Bibiiogr. 

Schur Ferdinand, bölcseleti doktor, 

gyárigazgató és botanikus, szül. 1799. 
febr. 18. Königsbergben ; miután a pol-
gári iskolát és a gymnasium alsó osztá-
lyait végezte, gyógyszerésztanoncz lett 
Gerdauenben, hol a vár kertjében botani-
zált és 1819-ben a gyógyszerész-segédi 
vizsga letétele után még hét évig maradt 
a gerdaueni gyógyszertárban, honnét a 
fischhauseniba lépett át. Miután botanikai 
tanulmányait itten is bővítette, vissza-
tért Königsbergbe. Azonban csakhamar 
elhagyta szülővárosát és hogy a tanulmá-
nyainak folytatásához szükséges költsé-
get beszerezze, Elbingben és Danzigban 
segédeskedett. Négy év múlva visszatért 
Königsbergbe s Dulk egyetemi tanár 
gyógyszertárában kapott alkalmazást 
egyszersmind alkalmat nyert a vegyé-
szeti előadások hallgatására. Négy év 
múlva további kiképeztetése végett Ber-
linbe ment ; részt vett több botanikai 
kirándulásban; letette a gyógyszerészi 
vizsgát és a bölcseleti doktorátust. Ezután 
mint a vegyészet, gyógyszerészet és fü-
vészet magán-oktatója tartotta fenn ma-
gát ; azonban a cholera szétoszlatta 
tanítványait és így rendes keresetétől 
megfosztva, kényteten volt egy vegyészeti 
gyárban keresni alkalmazást. Innét Lie-
singbe (Bécs mellett) hívták meg a vegyé-
szeti gyár igazgatójának, hol a Bécs 
környékbeli fiorát tanulmányozta. Né-
hány év múlva Inzersdorfban saját 
vegyészeti gyárat alapított, mely azonban 
csakhamar idegen kézbe jutott. Ekkor 
Magyarországba jött, Pozsonyban és Szent 
Györgyön különböző vállalatokban vett 
részt, melyek nem sikerültek és tönkre 
juttatták. Mindez azonban nem kedvet-
lenítette el, szorgalmasan folytatta bota-
nikai tanulmányait és Szent-Györgyön 
az Urtica Kiowiensis Ragow növényt 
felfedezte. 1845-ben Schürt Nagy-Sze-
benbe hívták meg, hol egy részvény-
társulat alakult, mely megbízta őt, hogy 
egy kénsavgyárt rendezzen be és vezes-
sen. Ezen gyár igazgatója volt nyolcz 



693 Schurian—Schusich 694 

évig. 1847-ben ő is azok közé lépett, 
kik egy természettudományi társulat fel-
állítása körül fáradoztak. A nagyszebeni 
természettudományi társulat előterjesz-
tésére, Erdély kormányzója Schwarzen-
berg herczeg megbízta Schürt, a ki addig 
leginkább Nagy-Szeben környékén gyűj-
tött növényeket, hogy 1853. júl. 5-től 
aug. 15-ig Erdélyben növénytani körutat 
tegyen ; ezen alkalommal több mint 2300 
új vagy ritka növényfaj birtokába jutott. 
1853 őszén már Brassóban működött 
mint az ottani ág. h. gymnasium tanára. 
1854-ben Bécsbe ment lakni és ott 
leányaival együtt leánynevelő-intézetet 
alapított és ezt néhány évig vezette. 
1868. szept. Brünnbe költözött fiához, 
ki ott mint evang. lelkész működött. Fia 
Bielitzbe tette át lakását és 1877-ben ő 
is oda ment, hol 1878. máj. 28. meg-
halt. Schur növényei a következő gyűj-
teményekben találhatók: a bécsi cs. és 
kir. udvari növénygyűjteményben, a 
lembergi egyetemi növénykertben és 
Cosson herbáriumában. — Czikkeit a 
M. Növénytani Lapok és Schuller fel-
sorolják. — Munkái: 1. Auszug aus dem 
Berichte über eine im Auftrage Sr. 
Durchlaucht Karl Fürsten zu Schwarzen-
berg vom 5. Juli bis 15. August 1853 
unternommene botanische Rundreise 
durch Siebenbürgen von Dr. Ferdinand 
Schur auf Anordnung der k k. siebenb. 
Statthalterei, redigiert von Michael Fusz. 
Hermannstadt, 1859. — 2. Enumeratio 
plantarum Transsilvaniae exhibens : 
stirpes phanerogamas sponte crescentes 
atque frequentius cultas, Cryptogamas 
vasculares, Characeas etiam Muscos 
Hepaticasque. Vindobonae, 1866. 

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 , 
III . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k . — M. Növénytani 
Lapok 1878. 18. s z . ( K a n i t z ) . — Kelet 1878. 
141. gz. — ÜL. Polgár 1878. 142. Sz. — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 990. 1. — Trausch-Schuller, 
Schri f t s te l ler-Lexikon IV. 413. 1. 

Schurian Zsigmond, Jézustársas ági 
áldozópap, 1760-ban a soproni rendház 

hitszónoka és lectora volt ; 1762-től 
Győrött, 1766-tól Péterváradon működött; 
1768-tól hittérítő és tábori pap volt; 
ezen minőségben 1773-ban a Caramel 
ezredben szolgált. — Munkája: Lob- und 
Ehren-Rede über die Gelehrt- und Heilig-
keit des grossen Wundermann Yincencii 
Ferrerii aus dem heiligen Prediger-
Orden an dessen jährlicher Fest-Begäng-
niss in der Kirche der Wohl-Ebrwürdi-
gen P. P. Dominicaner zu Oedenburg 
vorgetragen. Oedenburg, 1760. 

Catalogus Societatis l e su 1760—1773. — 
Petrik Bibl iogr . 

Schurina István, róm, kath. áldozó-
pap és főgymnasiumi tanár, szül. 1837. 
decz. 26. Trsztenán (Árvám.); 1852. nov. 
9. fölszenteltetett a rozsnyói püspöki 
egyházmegyében, hol a püspöki irodában 
volt alkalmazva, azután segédlelkész lett, 
1862. a rozsnyói gymnasium tanára, 
1870-től a trsztenai gymnasium ideigle-
nes igazgatója és 1875-től a nagy-kállói 
állami főreáliskola igazgató-tanára (1885-
től igazgató) volt, hol a történelmet és 
mennyiségtant tanította. Nagy-Kálló város 
díszpolgára és Szabolcsmegye törvény-
hatósági tagja is volt. Meghalt 1905. 
szept. Nagy-Kállóban. — Czikkei a trszte-
nai kir. gymnasium Értesítőjében (1871. 
Trsztena mezővárosi tápintézet, 1872. 
Trsztenai gymnasium három évi törté-
nete) ; a nagy-kállói állami reáliskola 
Értesítőjében (1880. Nagy-kállói reál-
tanoda tíz évi története. 1888. A latin 
nyelv a reáliskolában). 

A nagy-kállói áll. főreáliskola Értesítője 
1896. — Vasárnapi Újság 1. 1905. 41. SZ. ( N e k r . ) . 

Schurm János, osvosdoktor, pécsi 
származású, hol gyakorlóorvos és a véd-
himlő-választmány tagja volt. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de 
atrophia infantum. Budae, 1825. 

Bugát Flór, Magyarország i o r v o s r e n d n é v -
sora 1840-re. Pest , 19. 1. — Szinnyei K ö n y -
vésze te . 

Schusich György, L. Sus ich. 
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Schuschka Richárd. L. Suschka. 
Schuschnig József, városi mérnök 

Nagy-Szebenben. — Munkája : Zur 
Frage des Bauplatzes für die evang. 
Mittelschulbauten. Hermannstadt 1904. 
15. Nov. 

A ra. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schuschny Henrik, orvosdoktor, szül. 
1857. aug. 24. Prágában, hol atyja ke-
reskedő volt ; középiskolai tanulmányait 
szülővárosában és 1869-től Budapesten 
végezte. 1876-ban a budapesti egyetem 
orvosi karának hallgatója lett; időközben 
az egyetemi és műegyetemi kör könyv-
tárnoka volt, több előadást tartott és az 
1878. alapított Tanszabadság cz. ifjúsági 
lapnak szerkesztője volt. 1881. pálya-
díjat nyert és az egyetemi közegészség-
tani intézetben gyakornokká neveztetett 
ki. 1882 elején orvosdoktorrá promoveál-
ták és mint alorvos kórházi szolgálatban 
töltött négy évet. 1887-ben kinevezték 
iskolaorvossá és az egészségtan tanárává 
a budapesti V. ker. áll. főreáliskolához. 
Az iskolaorvosok és egészségtantanárok 
szakbizottságának elnöke; az 1904-ben 
Nürnbergben tartott nemzetközi iskola-
egészségügyi kongressuson osztályelnök 
volt ; az 1907. Pozsonyban megtartott 
első iskolaorvosi és egészségtan-tanári 
értekezletnek szintén elnöke volt. Az 
oszágos tanszer-múzeum állandó bizott-
ságának tagja. — Mint az országos köz-
egészségügyi egyesület másodtitkára 
évekig főmunkatársa volt az Egészség-
nek. Czikkei a következő hírlapokban 
és folyóiratokban : Alföld (1879. 140. sz. 
A közegészségügy előmozdításának egyik 
eszközéről); Jegyzők Lapja (1879. A köz-
egészség teendői a fekete halál ellen); 
Magyarország és a Nagyvilág (1880. Egy 
modern betegség); Orvosi Hetilap (1881. 
Tápszerek a fővárosi kiskereskedésekben : 
A lisztről, 1882. A bors, 1881—83. Sta-
tisztikai kimutatások, 1882. Az egyetemi 
tantermek levegőjéről, 1883. A tiszta 
és szennyes ivóvízről, 1885. Szemészet 

melléklapja: Az indigó fölvétele a szembe, 
1887. A cannabis készítmények meg-
bízhatlansága, 1890. A berlini X. nemzet-
közi orvosi kongresszus hygieniei szak-
osztályának tárgyalásai, Közegészségügyi 
melléklete 1897. Az iskolaorvosi intéz-
mény fejlesztése, 1902. A tanuló ifjúság 
felvilágosítása a nemi kérdésről); Pesti 
Hirlap (1884. júl. 3. A kolera kérdéséhez); 
Orvosi Hetiszemle (1887. Atropin-mor-
phium mérgezés esete); az Orsz. középis-
kolai tanáregyesület Közlönye (1888- 89. A 
középiskolai ifjúság nyári üdülése, 1891. 
Az ifjúság testi nevelésének kérdéséhez, 
1892. Az iskolaorvosi intézményről, 1895. 
Szükséges-e a nemzeti géniuszra a testi 
nevelés ?) Egészség és Jó Egészség 
(1888. A kórházból kibocsátott üdülők 
segélyezése, 1889. Ifjúsági játszóterek és 
játékok, 1891. Az ifjúság testi nevelése, 
1893. Az ifjúsági játékok meghonosításá-
nak módja, A külföld újabb haladása a 
tanulóifjúság testi nevelése terén, 1895. 
A gyönge elméjű gyermekek iskolázta-
tása, 1899. Az iskolaorvosi intézmény 
a népiskolában, 1902. Család és iskola, 
1905. A X. nemzetközi alkoholizmus 
elleni kongresszus) ; Egyetértés (1891. 
márcz. 15. Az iskola hygiéniéje); ,a 
bpesti V. ker. áll. főreáliskola Értesítője 
(1892. Iskolai kirándulások); M. Szalon 
(1896. Ideges tanulókról); Tornaügy 
(1897. A torna és a tanulók szellemi el-
fáradása) ; Ifjúság és Egészség (1898. Az 
iskolai szünetek felosztása, 1899. Az 
iskolaorvosi intézmény reformja, Vázla-
tok két madridi iskoláról) ; a Fehér 
Kereszt Egyesület Naptára (1903. A gyer-
mekszoba) ; Egészség-Naptár (1904. A 
táplálkozásról); Tuberkulózis (1905. A 
népiskola és a tuberkulózis elleni küz-
delem). Ezen czikkek nagyrészt meg-
jelentek a külföldi német szakfolyóira-
tokban ; úgyszintén hasonló tárgyú ere-
detiek is. — Munkái: 1. Az orvostan 
története és az egyetemek, Bpest, 1878. 
(Különnyomat a Tanszabadságból). — 



697 Schuster 698 

2. A reformatio és korának befolyása az 
orvostan fejlődésére. U. ott, 1880. (A tudo-
mányos és műegyetemi olvasókör által 
rendezett vitatkozások előadóinak jutalma-
zott jelentése II.) — 3. A csecsemő ápo-
lása. Orvosi tanácsok. U. ott, 1886. — 
4. Néhány szó a középiskolai orvosi és 
egészségtan-tanári intézményről. U. ott, 
1888. (Különny. a bpesti V. ker. állami 
főreáliskola Értesítőjéből.) — 5. Az is-
kolai egészségügy mai állása. U. ott, 1889. 
(Különny. a Tanáregylet Közlönyéből.) 
— 6. Az ifjúsági játékok és az iskola. 
Bpest, 1893. (Különny. a Jó Egészségből.) 
— 7. Zur ungarischen Schularztfrage. 
Hamburg, 1893. — 8. Középiskolai ta-
nulók idegessége. (Bpest, 1894. Németül: 
Jena, 1895.) — 9. A torna és a tanulók 
szellemi elfáradása. Bpest, 1897. (Kül. 
ny. a Tornaügyből.) — 10. Az iskola-
orvosi intézmény nálunk és a külföldön. 
U. ott, 1898. (Kül. ny. az Ifjúság és 
Egészségből.) — 11. A székesfővárosi 
iskolák tantermeinek világossága. U. ott, 
1899. (Kül. ny. a Természettudom. Köz-
lönyből.) — 12. Ideges leánygymnazis-
ták. U. ott, 1899. (Kül. ny. az Ifjúság és 
Egészségből.) — 13. Kisebb tanulók szel-
lemi elfáradása. U. ott, 1900. (Kül. ny. 
az Iskola és Egészségből.) — 14. Az 
iskolaszobák és azok világossága. Buda-
pest székesfőváros községi iskoláiban 
végzett vizsgálatai nyomán. U. ott, 1899. 
(Kül. ny. az Előadások az iskolai egész-
ségügy köréből cz. az Orsz. közegész-
ségi egyesület kiadványából.) — 15. 
Egészségtan. A felsőbb leányiskolák IV. 
osztálya számára. U. ott, 1902. (2. jav. 
kiadás. A felsőbb leányiskolák és polgári 
leányiskolák IV. oszt. számára. 1903,, 

3. jav. k. 1905., 4. kiadás 1907. U. ott.) 
— 16. A középiskola reformja. U. ott, 
1906. (Huszadik Század Könyvtára 12.) 
— Társszerkesztője volt az Ifjúság és 
Egészségnek 1898—1900-ig; 1903 óta 
segédszerkesztője a Budapesti Orvosi 
Újságnak; szerkesztője a Közegészség-

ügyi és Törvényszéki Orvostudományi 
Szemlének. 

Kiszlingstein Könyvészete. — Pallas A agy 
Lexikona XVIII. 55G. J. — W. Könyvészet 
1902—1904. — Petrik, Magyar Könyvészet 
1886—1900. 

Schuster Alfréd, áll. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1870. aug. 24. Paszmoson 
(Kolozsm.), hol atyja Sch. Sámuel ág. 
ev. lelkész volt ; Szász-Régenben végezte 
az algymnasiumot, a felsőt Brassóban és 
Szebenben 1888-ban; egyetemi éveit 
Jenában, Budapesten, Berlinben és Tü-
bingenben töltötte. 1892-ben hazakerülve, 
gróf Bethlen Árpád bonyhádi (Kis-
Küküllőm.) nagybirtokosnál vállalt házi 
tanítói állást. Másfél év múlva, 1894. 
jan. 1. Sopronba került az ottani Lähne-
féle nyilvános gymnasiumba. 1894-ben 
nyert tanári oklevelet a németből és 
latinból; 1895. jan. 27. megválasztották 
a rozsnyói ág. ev. főgymnasiuma német 
nyelv tanárának ; 1896—97-ben mint, 
egyéves önkéntes szolgált. 1904. óta 
a budapesti III. kerületi állami főgym-
nasium tanára. — Czikkei a rozsnyói 
ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1895. 
A direct módszer és a német nyelvi 
oktatás a gymnasiumban, ism. Egy. 
Philol. Közlöny 1896.). — Munkái: 1. 
Német nyelvtan. Középiskolák I. rész, 
(A gymnasiumok III. és IV., a reáliskolák 
I. és II. osztálya) és polgári iskolák szá-
mára. Bpest, 1903. (Ism. Polg. isk. Köz-
löny és Hivat. Közlöny 1904. 1., 27. sz.) 

— 2. Német nyelvtan, direkt módszer alap-
ján I—III. rész, a középfokú német ok-
tatás számára. U. ott. 1904. (Ism. Hivat. 
Közlöny 18. sz.) I. rész. Középiskolák (a 
gymnasiumok III. és IV., a reáliskolák 
I. és II. osztálya) számára és függelék. 
U. ott, 1905. II. és III. rész. U. ott, 
1905. (Ism. Hivatalos Közlöny 6. sz.) 
— 3. Az egységes német új helyesírás 
alapelvei. Helyesírási szójegyzékkel. Is-
kolai és magánhasználatra. U. ott, 1904. 
— 4. Német tankönyv tanítóképzőinté-
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zetek számára. I—III. rész. Kéüek a 
német irodalomtörténetből, szemelvé-
nyekkel a VII. és VIII. oszt. számára. 
U. ott, 1906. — 5. Elemi latin nyelvtan 
induktiv alapon. I. és II. rész. U. ott,... 

,)/. Könyvészet 1903 — 1905. — halmar Elek 
Tanári N é v k ö n y v e 1907. 24. 1. és önélet-
rajzi adatok. 

Schuster Frigyes, ág. ev. lelkész, szül. 
1817. máj. 4. Veresmarton (Szebenm.), 
hol atyja Schuster János Péter lelkész 
volt ; a nagy-szebeni gymnasiumban és 
a berlini egyetemen tanult 1836—38-ig. 
Hazájába visszatérve a nagy-szebeni 
evang. gymnasium alsó osztályaiban, 
később a reáliskolában tanított, míg 
1854. nov. 28. Holczmányban, 1865. 
Vurpodban választották meg lelkésznek, 
hol 1889. febr. 14. meghalt. — M un-
kája : Das Wechselrecht, die Handels-
wissenschaft und die Theorie der Buch-
haltung. Hermannstadt (1854). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
268., IV. 

Schuster Frigyes Traugott, ág. ev. 
lelkész, szül. 1824. aug. 9. Mardoson 
(Nagy-Küküllőm.), hol atyja lelkész volt; 
1832-től a medgyesi gymnasiumban ta-
nult ; a papi pályára készült, ezért 1842-
ben a lipcsei, 1843. a berlini egyetemre 
ment, hol három félévet töltött és a 
theologián kívül philologiai és földrajzi 
tanulmányokkal is foglalkozott; az utolsó 
félév nagyobb részét pedig Tübingenben 
magántanulással töltötte. Hazájába vissza-
térve, 1846-ban a medgyesi gymnasium-
ban nyert alkalmazást; 13 évi szolgálat 
után a Medgyes városi község diakona-
tusába hívták meg, hol első városi lel-
kész lett, mely tisztét kilencz évig töl-
tötte be ; egyszersmind a gymnasiumban 
is alkalmazták és 1868-ban aligazgató 
lett. 1874-ben Zsidvérre (Kis-Küküllőm.) 
ment lelkésznek. — Czikkei a medgyesi 
evang. gymnasium Programmjában (1857. 
és 58. Das deutsche Kirchenlied in Sie-
benbürgen); az Archiv f. Landeskunde-

ban (N. F. XXII. Das älteste deutsche 
Kirchengesangbuch Siebenbürgens). — 
Munkái: 1. Vierter Jahresbericht des 
evang. Hauptvereins der Gustav Adolf-
Stiftung für Siebenbürgen von 1864—65. 
Im Auftrage des Hauptvorstandes zusam-
mengestellt. Hermannstadt, 1865. — 2. 
Pre(%čzumFestgottesdienstedes Schelker 
ev. Zweigvereines der Gustav Adolf-
Stiftung in Baaszen bei Mediasch am 29. 
Juni 1887. U. ott. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller - Lexikon 
III. 269., IV. 418. 1. 

Schuster Frigyes Vilmos, ág. ev. lel-
kész, Sch. György kántor és Martius 
Amália fia, szül. 1824. jan. 29. Szász-
Sebesen, hol az alsóbb iskolában tanult ; 
1838-ban Nagy-Szebenbe a főgymna-
sium II. (költészeti) osztályába, 1842. 
Segesvárra ment és 1843-ban érettségi 
vizsgát tett. 1844-től a lipcsei egyetemen 
tanult, hol 1846. húsvétkor végezte be 
theologiai, philologiai és paedagogiai ta-
nulmányait. Lipcsei tartózkodása alatt 
a tornázást is elsajátította, melyben ki-
tűnt, úgy hogy a gyermekeket is taní-
totta a tornázásra. Szász-Sebesre vissza-
térve, ottan is meghonosította a torná-
zást, hol 1846. szept. 16. rendes tanítónak 
alkalmazták az elemi iskolánál. 1848-ban 
Medgyesen részt vett a szász ifjúsági 
szövetkezetben, melynek választmányi 
tagjává választották; ezért a polgári 
arany emlékérmet kapta. 1854. a szász-
sebesi algymnasium igazgatójává nevez-
ték ki. 1869. decz. 15. óta szászvárosi 
lelkész. —Politikai költeményeket és szép-
irodalmi dolgozatokat írt az erdélyi német 
hírlapokba és folyóiratokba; czikkei a 
szász-sebesi evang. algymnasium Pro-
grammjában (1856. Woden, ein Beitrag 
zur deutschen Mythologie, 1858. Auf-
gaben der germanistischen Studien in 
Siebenbürgen, 1862. Über das wala-
chische Volkslied mit einer Auswahl 
erläuternder Beispiele, 1863. Ueber den 
in einigen Ortschaften des Sachsenlandes 
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bei Hochzeiten üblichen «Rösseltanz», 
1863. Schulreden, gehalten bei Beginn 
der Prüfungen 1861—62. und 1862—63. 
betreif des Baues eines geräumigeren 
Schulgebäudes, 1867. Ueber alte Begräb-
nissstätten bei Mühlbach); az Archiv 
des Ver. f. siebenb. Landeskundeban 
(N. F. V. Kritik des Märchens vom Rosen-
mädchen, VI. Über die Heidengräber bei 
Petersdorf, IX., X. Deutsche Mythen aus 
siebenbürgisch-sächsischen Quellen); a 
Siebenbürgisch deutsches Tageblattban 
(1876. 710—712. sz. Eine Heimstätte aus 
der Steinzeit). A n.-szebeni új énekeskönyv 
számára Sch. írta a 42., 72., 173., 223. és 
225. sz. dalokat; továbbá: Gottesliebe, 
Am Neujahrstage és Am Erntedankfeste 
czímű költeményeknek az új énekeskönyv 
Andachtsbuchjában szintén ő a szerzője. 
— Munkái: 1. Gedichte Schässburg, 1858. 
(2. bőv. kiadás. Hermannstadt, 1896. 
Ism. Sieb. d. Tagbl. 6918. és Alig. Zei-
tung München, Beilage 1897. febr. 5.) 
— 2. Siebenbürgisch-sächsische Volks-
lieder, Sprichwörter, Räthsel, Zauber-
formeln und Kinderdichtungen. Mit An-
merkungen und Abhandlungen. Hermann-
stadt, 1865. (Nyom. Prágában.). — 3. 
Seid einig. Abschiedsrede von Mühlbach. 
Als Manuskript gedruckt 1869. — 4. 
Alboin und Rosimund. Trauerspiel in 
fünf Aufzügen. Wien, 1884. (2. jav. ki-
adás. Hermannstadt.) 1884. (Ism. Die 
sächs. Literatur in der Gegenwart in 
«Bilder aus d. vaterl : Geschichte». II. 
474. 1.; Siebenb. d. Tgbl. 1884. 3194., 
3196. sz., 1885. 3474. sz., Norddeutsche 
Allg. Zeitung 26. 1884.; Post 24. Aug. 
1884.) — 5. Festrede, gehalten am 30. 
Mai 1889 bei der feierlichen Enthüllung 
des zum Andenken an den am 13. 
Oktober 1479 errungenen Sieg auf dem 
Brotfelde errichteten Denkmals. U. ott, 
1889. (Különnyomat a Siebenbürgisch-
deutsches Tageblatt 4712. sz.-ból). — 
Szerkesztette a szászsebesi ág. ev. al-
gymnasium Programmját 1856-tól 1869-ig. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon 111. 
269., IV. 419. L 

Schuster Frigyes, főreáliskolai tanár, 
szül. 1865. nov. 29. Nagy-Disznódon; a 
nagy-szebeni gymnasiumot látogatta; 
ennek végeztével 1884-től a jenai, lipcsei, 
kolozsvári és berlini egyetemen theolo-
giát, történelmet, latin nyelvet és iro-
dalmat tanult. 1890. jún. 10. a nagy-
szebeni elemi fiúiskolánál tanítónak al-
kalmazták 1896. ápr. 10-ig ; azóta ugyan-
ott az ág. ev. főgymnasiummal egybe-
kötött főreáliskola tanára. — Czikkei a 
Siebenbürgisch-d. Tageblattban (1892. 
5788. sz. Beilage : Aus dem Leben 
Bruckners von Bruckenthal); a nagy-
szebeni ág. ev. főgymnasium Programm-
jában (1899. Ungarns Beziehungen zu 
Deutschland von 1056—1108). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
418. 1. 

Schuster György, a boroszlói egyetem 
hallgatója, soproni származású. — Üd-
vözlő verset írt Hackstock Jánosnak 
Triumphus Chr i s t i . . . Wratislaviae, 1673. 
cz. munkájába. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Schuster Gyula, földmívelési tangazda-
sági vezető, szül. 1841. jan. 23. Nagy-
szebenben ; az algymnasium és reál-
iskola bevégzése után, Vízaknán és Ör-
ményszekeresen gyakorlatilag a földmí-
velést tanulmányozta, 1858—60-ig a 
tetschen-liebwerdi gazdasági felsőbb tan-
intézetben képezte magát ; egyszersmind 
a cseh, szász és bajor gazdasági ipar-
intézeteket látogatta ; a Czernin herczegi 
czukorgyárban Schönhofban és a mohri 
(Paderham mellett) gazdaságnál szerzett 
tapasztalatokkal gyarapodva, 1861 őszén 
visszatért hazájába, hol 1862. aug. a 
krakkói koronauradalmi birtokon mint 
számtartó, 1865. szeptembertől pedig a 
nagy-szebeni kir. ádóhivatalnál nyert 
alkalmazást és ugyanott a gazdasági 
egyesület titkárának alkalmazták ; ezen 
egyesület 1867-ben a párisi világkiállí-
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tás látogatására küldte. Jelenleg a szeben-
vármegyei földmívelési tangazdaság ve-
zetője. — A Gyümölcskertészet munka-
társa. — Munkája: Bericht über die 
Pariser Weltausstellung im Jahre 1868. 
Hermannstadt, 1868. 

Trausch-Schuller, Schrif ts te l ler-Lexikon III. 
275., IV. 423. 1. 

Schus ter Henrik, orvosdoktor, gya-
korló-orvos Aradon, hol 1853. nov. 10. 
született; gymnasiumi tanulmányait u. 
ott, az egyetemet pedig Bécsben végezte ; 
23 éves korában az összes orvosi tudo-
mányokból nyert orvosdoktori oklevelet. 
1876-ban leszolgálta önkéntesi évét és 
főorvosnak neveztetett ki a tartalékba, 
1877-ben Billrothot és Dittlt hallgatta, 
azok mellett segédkezvén. 1877. tava-
szán tanulmányai és tapasztalatai gazda-
gítása végett Németországba utazott és 
meglátogatta a prágai, lipcsei, hallei és 
berlini egyetemet; 1878-ban újra útra 
kelt, ekkor bejárta Hallet, Berlint, Ham-
burgot, Kielt, Lüttichet, Londont és 
Párist. Hazajövet önkénytesen ajánlko-
zott a bosnyák hadjáratban való rész-
vételre ; onnét visszatérve a prágai egye-
temen dr. Guttenbauer műtőorvos mellett 
segédkezett. Jelenleg gyakorló orvos Ara-
don. — Czikke az Embriologische Zei-
tungban (1877. Zur Entwicklung des 
Hüft- und Kniegelenkes); nevezetesebb 
értekezései : Die Nervengeschwülste ; 
Der Knochenkrebs. Histologiai-microscopi 
(szövettani) tanulmányokkal is foglalko-
zott. Az 1873-ban Aradon is pusztított 
cholera-járványról a hivatalos «Eszle-
letek»-hez a tábláskimutatásokat ő szer-
kesztette. — Munkái: 1. Über Tetanus. 
Traumaticus. Pragae, 1881. — 2. Über 
die Wirkung der Gifte, speciell des 
Curare auf das Muskel- und Nerven-
system nach Durchschneidung des Bü-
ckenmarkes. U. ott, 1881. (Mayer orvos-
tanárral együtt). 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
III. 83. 1. 

Schuster Henrik, ág. ev. gymnasiumi 
tanár, szül. 1857. júl. 29. Alczinán (Nagy-
Szeben m.); 1877-ben végezte az ág. ev. 
gymnasiumot Nagy-Szebenben ; a theo-
logiát és classica philologiát a bécsi 
egyetemen hallgatta. Visszatérve hazájába, 
a szerdahelyi (Nagy-Szeben m.) nép-
iskolának igazgatója lett, 1886 óta 
pedig Szász-Bégenben gymnasiumi tanár. 
— Czikke a szász-régeni gymnasium 
Programmjában (1890. Das S.-Reener 
Gymnasium. Eine kulturhistorische Stu-
die. Ism. Korr. f. Landeskunde 1895.). 
— Munkája: Gymnasium oder Bürger-
schule. Ein Beitrag zur Beleuchtung 
unseres Schulwesens, in der Festschrift 
zur Feier der Einweihung des neuen 
Gymnasialgebäudes in St-Reen am 28. 
Mai 1893. Hermannstadt, 1893. 

Trausch-Schuller, Schriftstel ler-Lexikon IV. 
422. 1. 

Schus te r Jakab, orvosdoktor, szül. 
1725. decz. 27. Medgyesen ; 1746-tól a 
hallei egyetemen tanult és 1748-ban 
orvosdoktorrá avatták ; ezután a tübin-
geni egyetemet látogatta. Meghalt mint 
városi főorvos Nagy-Szebenben. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de prae-
cipuis adjumentis et impedimentis felicis 
morborum curationis. Halle, 1748. 

Trausch, Schriftstel ler Lpxikon III. 272. 1. 
Szinnyei Könyvésze te . 

Schus ter János Péter, ág. ev. lelkész, 
szül. 1775. április 27. Nagy-Szebenben. 
1798-tól a jenai egyetemen tanult; 1800-
ban az ottani latin-társaság tagjának 
választotta s a nagyszebeni gymnasium 
aligazgatója lett, 1807-ben pedig ugyan-
ott evang. lelkész; 1810. jan. 21. Veres-
martra (Nagy-Szebenm.) választották meg 
szintén lelkésznek. Meghalt 1829. febr. 21. 
— Munkái: 1. De collisionihus oíííciorum 
explodendis. Cibinii, 1803. — 2. Am 
Sarge des Wohlgebornen Fräuleins 
Justina Charlotte v. Huttern (gehaltene 
Gebete und Standrede). Hermannstadt 
den 3. März 1808. 

Trausch, Schri f ts te l ler-Lexikon III. 27 5. . 
22. ív sajtó alá adatott 1907. szept. 21. 
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Schuster János (Konstantin), orvos-
doktor, egyetemi tanár, a magy. tudom. 
Akadémia rendes tagja, Sch. János pék-
mester és Kellner Anna fia, szül. 1777. 
május 4. Pécsett (Baranyam.); tanult 
ugyanott a gymnasiumban, 1792—94. a 
bölcseleti osztályban és elvégezte 1794— 
1796-ig a jogi tanulmányokat is. Ekkor 
Pestre jött és 1800-ig az orvosi tudomá-
nyokat tanulta. 1802. febr. 10. a vegy-
tani tanszék mellett segéd lett 20ü frt 
fizetéssel és márcz. 16. orvosdoktorrá 
avatták. 1804—1805-ben egy évi tanul-
mányútra Németországba ment és főleg 
Berlinben Klaproth mellett töltött hosz-
szabb időt. Visszatérve Pestre, 1806. 
május 27-től 1808. szept. 16-ig a gyógy-
szerészek correpetitora volt, 1808. szept. 
26-án pedig a kolozsvári lyceumban a 
chemia, mineralogia és metallurgia taná-
rává neveztetett ki. Itt azonban csak 
rövid ideig működött, mert még ugyan-
azon év decz. 20. a pesti egyetemhez 
került mint a természetrajz tanára. 1809-
ben a katonaságnál nagy önfeláldozással 
ingyenes orvosi szolgálatot teljesített, 
miközben maga is súlyos typhusba esett. 
Winterl halála után 1811. febr. 19. a 
vegytan tanára lett s egyúttal mint he-
lyettes a növénytant is tanította 1817. 
május 21-ig, a mikor a növénytani tan-
székre Ilaberle neveztetett ki. Ezen idő 
alatt egyszersmind a nemzeti múzeum 
természetrajzi osztályát rendezte és 
lajstromozta. A vegytani tanszéket hosz-
szas betegeskedés után 1838-ig látta el. 
1810-től 1813-ig a dékáni hivatalt ve-
zette, az 1821—22. tanévre pedig rec-
torrá választatott. Buzgósága, melylyel 
gyógyszeres növendékei közt a magyar 
nyelvet behozta, s a természettudomá-
nyok minden ágában nagy jártassága 
szerezték meg neki 1831. febr. 20. a m. 
tud. Akadémia rendes tagságát. A vegy-
tan és gyógyszerészet gyakorlásán kívül, 
nagy szorgalommal tolytatta a vegytani 
magyar műnyelv megállapítását és a 

Id. S z i n n y e i J „ Magyar írók XII 

magyar nyelvnek a keleti nyelvekkel való 
összehasonlító vizsgálatát. Meghalt 1838. 
máj. 19. Pesten, tanítványai vállaikon 
vitték sírhelyére, Kisfaludy Károly sírja 
közelében. 1836. aug. 1. Baranyamegye 
táblabirájának választotta. — Czikkei a 
Lübeck, Oeconom. Lexikonában (II. k. 
1812. Dissertatio de Sachari succedaneis) 
és az Orvosi Tárban; a Tudom. Gyűjte-
ményben (1817. V. Dissertatio critica 
in Serresii iteo: egy magyarnak észre-
vételei a Marcel de Serres az ausztriai 
birodalomban tett utazásai eránt); az 
Orvosi Tárban (1831. I. Keletindiai cho-
lera). Több czikke jelent meg névtelenül. 
— Munkái: 1. Lob der Musik. Kantate. 
Pest, 1801. (Meisznerrel együtt.) — 2. 
Jakob Joseph WinterVs Darstellung der 
vier Bestandtheile der anorganischen 
Natur. Eine Umarbeitung des ersten 
Theiles seiner Prolusionen und Acces-
sionen. Aus dem Lateinischen übersetzt. 
Jena, 1804. — 3. System der dualisti-
schen Chemie des Professor Jak. Jos. 
Winterl. Berlin, 1807. Két kötet. — 4. 
5. Terminologia botanica. Budae, 1808. 
(Ism. N. Annalen der Literatur 1809. I. 
164. 1. 2. jav. kiadás. U. ott, 1815.) — 
Geschichte der Stadt Pesth. Gedruckt 
1806. Ausgegeben 1815, Pesth. — 6. 
Breton, Illyrien und Dalmatien oder Sit-
ten, Gebräuche und Trachten der Illyrer 
und Dalmatier und ihrer Nachbarn. Aus 
dem Französichen von Janus Pannonius. 
U. ott, 1816. (2. kiadás. U. ott, 1830. 
35 képpel.) — 7. P. Orfila's Rettungs-
verfahren bei Vergiftungen und dem 
Scheintode; nebst Mitteln zur Erkennung 
der Gifte, der verfälschten Weine und 
zur Unterscheidung des wirklichen vom 
Scheintode. Aus dem Französischen 
übersetzt und mit einer Rettungsapotheke 
vermehrt. U. ott, 1819. — 8. De opio. 
U. ott, 1819. — 9. De iodo. U. ott, 1827. 

— 10. De ferro. U. ott, 1829. (a 8—IC. 
sz. munkái névtelenül jelentek meg). — 
11. Pauli Kitaibel, Hydrographia Huii-

23 
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gariae, praemissa auctoris vita. U. ott, 
1829. Két kötet. — 12. Gyógyszerek ár-
szabása. Magyarországra és a hozzá 
kapcsolt tartományokra alkalmaztatva. 
Buda, 1829 és 1845. (Névtelenül. Ma-
gyar, latin és német szöveg.) — 13 
Kleiner chemischer Apparat. Pesth, 1829. 
— 14. Gyógyszeres értekezések. Kiadta. 
U. ott, 1829—30. Két kötet. 

Alig. Literatur-Zeitung. J e n a , 1808. 349. s z . 
— Status praesens regiae literarum univers. 
Ungarieae. Budae, 1830. 19. 1. — Orvosi Tár. 
Pest, 1831. II. 80. 1 , X. 1833. arczk. —Je len-
kor 1838. 41. SZ. (Nekr.) — Hl. tud. társ. Év-
könyve IV. k. 1. oszt. 131. Emlékbeszéd Bu-
gát Páltól. V. k. I. oszt. 132. 1. — Reisinger 
Jok., Parentatio qua J. Nep. Schuster . . . 
memoriam recolit 24. Mai 1838. Pestini. — 
M. tud. társ. Névkönyv. P e s t , 1839. 158. U — Da-
nielik, M . í r ó k I I . 279. 1. — Ujabbkori Isme-
retek Tára I V . 177. 1. — Toldy M. N e m z e t i 
irod. története 276. 1. — Természettud. Közlöny 
1871. 494. 1. — Szinnyei Könyvészete. — 
Pauler Tivadar, A budapesti egyetem törté-
nete. Bpest, 1880. — Petrik Bibliogr. — 
Högyes Emlékkönyve . Bpest, 1896. Fény-
nyom. arczk. 

Schuster János, orvosdoktor, Sch. 
János romoszi ev. lelkész fia, szül. 
1798-ban Nagy-Szebenben; tanult az 
ottani gymnasiumban és a bécsi egye-
temen, honnét 1823-ban mint orvos-
doktor tért vissza szülővárosába, a hol 
a városi és megyei tiszti főorvosi hiva-
talt 1854-ig viselte. Ekkor lemondott 
tisztségéről és Bécsbe költözött; 1857-
ben azonban hazájába ismét visszatért 
és Szitáskeresztúron fiánál magánéletet 
élt; azonban búskomorság lepte meg és 
1857. nov. 30. öngyilkos lett. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. medica de vo-
mitu. Yindobonae, 1823. 

Trausvh-Schüller, Schriftsteller-Lexikon III. 
272. 1. 

Schuster János Adolf, ág. ev. lelkész, 
Sch. János Péter veresmarti lelkész fia; 
előbb a nagy-szebeni gymnasium aligaz-
gatója volt; 1838. szeptemb. veresmarti 
lelkésznek választották, hol 1849. aug. 
meghalt. — Munkája: Dissertatio de 

Enunciationum vi et natura, earumque 
inter se copulandarum ratione, perpetuo 
latinae orationis respectu habito. Cibinii, 
1834. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
273. 1. 

Schuster János Traugott, ág. evang. 
gymnasiumi tanár, szül. 1810. márcz. 18. 
Medgyesen és az ottani gymnasiumban 
tanult; 1833-ban gyakornok volt a maros-
vásárhelyi kir. táblán; 1833—38-ig a 
bécsi protestáns theologiai intézetet lá-
togatta ; a theologián kívül történelmi 
és bölcseleti előadásokat hallgatott az 
egyetemen, hol a franczia és olasz nyel-
vet is tanulta; a következő évben a 
szent Anna-intézetben a nevelés- és ta-
nításban gyakorolta magát. Visszatérve, 
Medgyesen gymnasiumi tanár volt 16 
évig; egyszersmind előadásokat tartott 
a magyar nyelvből. 1841. jan. 1. a ko-
penhágai kir. régészeti tudós-társaság 
tagjának választotta. Meghalt 1873. decz. 
30. Medgyesen. — Czikkeket írt külön-
böző hírlapokba és folyóiratokba. — 
Munkái: 1. Handivörterbuch der un-
garisch-deutschen u. deutsch-ungarischen 
Sprache. Wien, 1836. Két kötet. (A. F. 
Richterrel együtt.) — 2. Der Galant-
homme, oder Anweisung in Gesellschaft 
sich beliebt zu machen und die Gunst der 
Damen zu erwerben. Ein sehr nützliches 
Handbuch für Herren jeden Standes. 
Quedlinburg und Leipzig, 1837. Hat tábla 
rajzzal. (2. jav. kiadás., 1839.; 3. jav. 
k. 1841.; 4. jav. kiadás ezen czímmel: 
Der Galanthomme, oder der Gesell-
schafter wie er sein soll. 1843.; Uj le-
nyomat 1845.; 5. jav. k. 1849.; 6. k. 
1850.; Újra átdolgozott és bőv. k. 1850. 
és 1852.; 7. k. 1852.; 8. átdolg. k. 1855.; 
9. k. ezen cz. Der Galanthomme oder 
der Mann von der W e l t . . . 1856. U. o.; 
azóta is több kiadást ért). — 3. Uj 
magyar-német szótár, mely a törvénység-
tudomány, kézműtan. művészség, társal-
kodás és költészet nyomán alkotott, fel-
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élesztett, vagyis idomított szavait magá-
ban foglalja. Bécs, 1838. (Toldalékok: 
1. A katonai hadi műszavak s kifejezé-
sek előadása. 2. A közönségesebben elő-
forduló perek lajstroma. 3. A vérség 
nevezetei, sat. Német czímmel is.) — 4. 
A magyar úrfi, oder die Kunst in 46 
Stunden gut ungarisch lesen, verstehen, 
sprechen und schreiben zu lernen. Nebst 
einer Sammlung von Hauptwörtern und 
Leideendungen, von Bei- und Zeit-
Wörtern zur Uebung des Gedächtnisses, 
mit Gesprächen, Fabeln u. s. w. U. ott, 
1838. — 5. Delphisches Orakel, das 
auf 95 verschiedene Fragen die richtigen 
Antworten ertheilt, wenn nämlich der 
Jüngling seine künftige Laufbahn, die 
Jungfrau ihren künftigen Stand, und so 
ein Jeder sein Glück im Voraus wissen 
will. Quedlinburg, 1846. (2. kiadás. U. 
ott, 1847.). — 6. Cartea Visüriloru si al 
Somnului spre Romani pentru petrecere. 
Nagy-Szeben, 1855. (Az álmokról és 
alvásról szóló könyv a rumén népnek 
mulattatására.) — 7. Des Szeklers reine 
Sprache. Ein theoretisch - praktisches 
Lehrbuch für Deutsche zur gründlichen 
Erlernung der modernen ungarischen 
Scrift- und Umgangssprache. Erster Kur-
sus. Pest, 1866. 

Toldy, M. Nemzeti irodalom története. 
Pest, 1865. 357. 1. — Trausch-Schuller, Schrift-
Steller-Lexikon III. 273., IV. 423. 1. - Petrik 
Bibliogr. 

Schuster János, ág. ev. gymnasiumi 
tanár, született 1840. ápr. 15-én Dipsén 
(Besztercze-Naszódm.); 1863-ban végezte 
a beszterczei főgymnasiumot; a bécsi 
és heidelbergi egyetemen három évig 
philologiát és theologiát tanult. Hazájába 
visszatérve egy ideig házi tanító volt. 
egy úri családnál. 1868. ápr. 13-tól 1871. 
ápr. 10-ig tanító volt a beszterczei elemi 
fiúiskolában; azóta tanár az ottani ág. 
ev. főgymnasiumban. — Czikke a besz-
terczei ev. főgymnasium Programmjában 
^1882. Ein Beitrag zur Geschichte und 

Reform des fremdsprachlichen Unter-
richts). Irt néhány költeményt is. — Kéz-
iratban : Der Königsrichter cz. drámája, 
melyet Beszterczén előadtak. 

Trausch - Schuller, Schriftsteller - Lexikon 
IV. 422. lap. 

Schuster József ág. ev. főgynasiumi 
tanár, szül. 1849. ápr. 3. Medgyesen, hol 
atyja gyógyszerész volt ; a főgymnasium 
elvégzése után 1867. okt. 28. iratkozott 
be a jenai egyetemre a theologia hall-
gatására, majd Lipcsében és Bécsben 
classica philologiát hallgatott. 1876-ban 
szülővárosa főgymnasiumában nyert ta-
nári állást. Képviselővé a szász nemzeti 
párt programmjával 1887-ben választa-
tott meg először Medgyesen. Az 1892. 
választások alkalmával már mint a sza-
badelvű párt híve küldetett ugyanazon 
kerületből a házba. Mandátuma letelte 
után ismét elfoglalta a medgyesi gym-
nasium tanári székét. — Czikke a med-
gyesi ev. főgymnasium Programmjában 
(1885. Zum Unterrichte in der magya-
rischen Sprache). — Országgyűlési be-
széde a Naplóban van (1891. jan. 20.). 

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 
1892. 305. 1. — Trausch-Schuller, Schriftsteller-
Lexikon IV. 423., 453. 1. 

Schuster Károly István, róm. kath. 
nyug. plébános, Komárom- és Eszter-
gommegye táblabírája, szül. 1788.; fel-
szenteltetett 1811-ben; Ercsiben (Fehér-
megye) volt plébános ; miután 1848-ban 
nyugalomba vonult, 1849. aug. 10. meg-
halt Szent-Iványban. — Munkái: 1. 
Istenben bold. mélt. gróf Radványi gróf 
Győri Theresia asszonynak szül. Váson-
keői Zichy grófnénak . . . halotti dicsé-
rete. Hirdette Perkátán Szent-György ha-
vának 6. napján 1821. eszt. Buda. — 2. 
Emlékoszlop, melyet Istenben elnyugo-
dott néhai . . . fogaras-földi idősb grót 
Nádasdy Leopold . . . Komárom vármegye 
örökös főispánja . . . érdemeinek a rév-
komáromi főtemplomban 1836. okt. 7-én 
gyászbeszédben emelt. Komárom. 

23* 
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Schematismus, Cleri Alba> Regalensis 1848. 
79. 1. — Hi. Sion 1893. 792. 1. — Petrik B i l i o g r . 

Schuster Károly Lajos, gyógyszerész, 
a tűzoltó testület főnöke Brassóban. — 
Munkája : Leben und Wirken der Kron-
städter Freiwilligen Feuerwehr im ersten 
Vierteljahrhundert 1874—1899. Kron-
stadt, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schuster Konstantin, bölcseleti dok-
tor, váczi püspök, szül. 1817. júl. 31. 
Szakolczán (Nyitram.) ; mint ifjú a ke-
gyes-rendbe 1831. szept. 20. vétette fel 
magát Privigyén, hol ujonczévét töltötte ; 
felsőbb tanulmányait 1834—35 Váczon, 
1836—37 Léván, a theologiát Nyitrán, 
majd Pozsony-Szent-Györgyön tanulta ; 
ezután a pesti egyetemen bölcseletdoktori 
oklevelet nyert; tanított Váczon és Pes-
ten. 1840-ben pappá szentelték. Ekkor 
Pálffy gróf velenczei kormányzó család-
jánál, Ede és Zsigmond fiai mellett ne-
velősködött 1857-ig, ezután a kalocsai 
érsekegyházmegyei papság közé lépett 
és Baján káplánkodott. Rövid idő múlva 
Kunszt József kalocsai érsek udvarába 
hívta és szentszéki jegyzővé, majd ér-
seki titkárrá és könyvtárnokká nevezte 
ki. 1865-ben kanonok lett; különösen a 
gazdálkodásban tűnt ki, azért Haynald 
Lajos érsek reá bízta az összes érseki 
jószágok igazgatását. O felsége 1877. jún. 
nevezte ki kassai püspökké. 1881-ben a 
val. belső titkos tanácsosi méltóságot, 
1882. a Ferencz József-rend nagy ke-
resztjét kapta ; azonkívül 1888-tól a vas-
korona-rend I. osztályát bírta. 1886. nov. 
13. váczi püspök lett. Mint kassai püs-
pök az ottani ősrégi dom restaurálásához 
44 ezer forinttal járult, az alsó papság 
helyzetének javítására 40 ezer forintos 
alapítványt tett. Eperjesen mintaszerű 
felsőbb leány-nevelő intézetet állított 200 
ezer frtnyi költséggel. Mint váczi püspök 
új templomokat emelt Jakabszálláson, 
Rákócziban, Szécsénkén,Tisza-Földváron, 
székesegyházára 15 ezer frtot költött, a 

péczeli templom építésére alapítványt 
tett, a kassai dómban pedig 15 ezer fo-
rinton márványoltárt állított. Leányne-
velő intézeteknek Kecskeméten, Félegy-
házán és Hódmező-Vásárhelyen leendő 
felállítására 140 ezer frtot tett le. A váczi 
főgymnasiumot 46 ezer frton kiépíttette. 
Új elemi iskolákat állított Besnyőn, Hala-
son, Jászkerek-Egyházán, Kun-Szent-Mik-
lóson, Nagy-Kőrösön, Páhiban, Szolno-
kon és Váczon összesen 80 ezer frton. 
1892. jan. 2. székesvárosának 80 ezer 
frtot adott árvaház építésére ; kórházra 
és szegények házára pedig 100 ezer 
frtot. Püspöki megyéjében 3 kanonoki 
stállum jövedelmének javítására 50 ezer 
frtot, az esperesek javára 20 ezer frt 
alapítványt tett; alsó papsága kongruá-
jára évenként 4 ezer frtot áldozott, a 
papi nyugdíjintézetnek alapját 25 ezer 
frttal emelte, végre 200 ezer frttal az ú. 
n. Constantin-alapot szervezte a kegyúr 
nélkül való egyházak, plébániák és kán-
torlakok fentartására. Uradalmában létre 
hozta a tiszti nyugdíjalapot, s ehhez 10 
ezer frttal járult. Kisebb jótéteményei 
100,000 frtra tehetők; egy millió 368 ezer 
600 frtra megy azon összeg, a melyet e 
czélokra költött és áldozott; e mellett 
kifizette elődjének százezer frtot megha-
ladó adósságait. 1869-ben a Lipót-rend 
nagykeresztjét kapta. Eperjes és Szolnok 
díszpolgárukká választották. Meghalt 1899. 
júl. 23. Váczon. — Munkája: Földisme-
ret mathematikai, physikai és politikai 
tekintetben. Tanodai használatra. Buda, 
1847. — Egyházi és alkalmi beszédeit á 
hittudományi folyóiratok és helyi lapok 
hozták, így a Váczi Közlöny közölte a 
püspöki beiktatásakor 1887. ápr. 17. mon-
dott beszédét (1888. 16. sz.). Főpásztori 
körlevelei közül egyet, a tanítók fizeté-
sének javítása tárgyában, a Néptanítók 
Lapja (1892. 68. 1.) is hozta. 

Ferenczy és Danielik, M. í r ó k I . 407. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1887. 29. sz. arczk., 1899. 31., 83. sz. arczk. 
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— Vácit Közlöny 1887. 16. s z . a r c z k . — Re-
mény 1887. 2. SZ. a r c z k . — Karcsú Arzén, 
Vácz története. Vácz, 1888. IX. 242. 1. — 
Mindszent-Szegvár 1890. 27. SZ. — M. Sión 
1891. 707., 1893. 936. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 990., II . P ó t k ö t e t 1904. 578. 1. — Sturm, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1897. 26. 1. 
— Ország-Yilág 1899. 31. sz. arczk . — M. 
Állam 1899. 188. SZ. 

Schus te r Márton, ág. ev. lelkész, 
szül. 1773. szept. 21. Szépnyíren (Besz-
tercze-Naszódm.), hol atyja Sch. Már-
ton földmívelő volt. A középiskolát az 
ottani evang. gymnasiumban kezdte és 
Eperjesen három évig folytatta. 1798-ban 
a tübingai egyetemre nient; innét 1803. 
szept. 20. Beszterczére hívták meg városi 
kántornak. 1806—1809-ig az ottani gym-
nasium rektora volt. 1809. nov. Zsol-
nára, 1817. pedig Nagy-Demeterre (Besz-
tercze-Naszódm.) választották meg lel-
késznek, hol 1823. jan. 22. meghalt. — 
Munkája: Geographie des Grossfürsten-
thums Siebenbürgen für Kinder. Bistritz, 
1813. — Kéziratban van Erdélyország 
terjedelmesebb földrajza. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 276. 1. 

Schus te r Márton Vilmos, ág. ev. fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1840. okt. 21. 
Segesvárt, hol gymnasiumi tanulmányait 
kezdte, Beszterczén folytatta és 1854—61-ig 
Nagy-Szebenben bevégezte. 1861. szept. 
végén Bécsbe utazott, hol az egyetemen 
négy féléven át theologiát, mennyiség-
tant és természettant tanult; 1863-ban 
Jenába utazott, hol az említett tantár-
gyakon kívül pädagogiát és physiologiát 
is hallgatott. 1864-ben tért vissza hazá-
jába és 1865-ben elemi iskolai tanítónak, 
1866. főgymnasiumi tanárnak alkalmaz-
ták Nagyszebenben, mely állásban jelen-
leg is működik. 1870—82-ig a nagysze-
beni természettudományi társaságnak tit-
kára, 1882—95-ig választmányi tagja volt ; 
1872—81-ig egyszersmind igazgató-tanító-
ként működött ^ o t t a n i elemi iskolánál; 
1883. a kereskedelmi testület hívta meg 
titkárának és 1884. annak iskoláját át-
alakítetta. 1873—76-ig mint igazgató-ta-

nító az ipariskolánál is működött és 
ipari szakiskolákat alapított. Midőn a 
tiszteletbeli ipariskolai igazgatóságról 
lemondott, az iparegyesület tiszteletbeli 
tagjának választotta. A fővárosban esz-
közölt 1884. országos és az 1896. millen- « 
niumi kiállítás alkalmával tanúsított ér-
demeiért a közreműködési érmet és 
az arany érdemkeresztet a koronával 
nyerte. 1882. nov. 27-től 1892. nov. 30-ig 
egyszersmind a Bruckenthal-Múzeum őre 
volt. — Czikkei a Siebenbürgisch-Deut-
sches Wochenblattban (1869. Über Mass-
und Gewichtssysteme. Vortrag; Über 
Münzsysteme. Vortrag; Über Beleuch-
tungsstoffe und Beleuchtungsapparate. 
Vortrag); a nagy-szebeni ev. főgymna-
sium Programmjában (1872—1875. Ein 
Beitrag zur Statistik des ev. Gymnasiums 
zu Hermannstadt und der mit demselben 
verbundenen Lehranstalten in den zwan-
zig Jahren von 1850/1 bis 1869/70); a 
Verhandlungen und Mittheilungen des 
sieb. Vereins für Naturwissenschaftenban 
(1872. Zusammenstellung des vom sie-
benb. Verein für Naturwissenschaften in 
den 21 Jahren seit seiner Begründung 
veröffentlichen Arbeiten, 1874. Über Spek-
tralanalyse, 1876. Über die Eiszeit, 1878. 
Über das Alter des Menschengeschlechtes, 
1879. Die Expedition des Challenger, 
1880. Einige Höhenbestimmungen im 
Zibin-Mühlbach, dann im Fogarascher 
Gebirge . . . Temperatur einiger Quellen.. . 
1881. Die Farbenblindheit, 1882. Die 
Schlammquellen und Hügel bei den 
Reuszner Teichen); a nagy-szebeni ipar-
iskola Programmjában (1875. Das Meter-
mass in Oesterreich-Ungarn). — Munkái: 
1. Die Ernteergebnisse auf dem ehema-
ligen Königsboden in den Jahren 1870., 
1871., 1873. und 1874. auf Grund amt-
licher Erhebungen nebst einer Übersicht 
über die Bevölkerungsverhältnisse und 
die Auftheilung der Bodenfläche auf 
die verschiedenen Kulturen. Hermann-
stadt, 1878. — 2. Die Rechenabschlüsse 
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der Kreditinstitue in Siebenbürgen am 
31. Dezember 1879. U. ott. (Különny. a 
Sieb. d. Tageblattból 2238. 2240. sz.). 
— 3. Das Erdbeben vom 3. Oktober 
1880. U. ott, 1881. (Különny. a Yerhandl. 
u. Mittheilungenből). — 4. Siebenbürgen 
in statistischer Beziehung. Berlin, 1881. 
(Organ für Auswanderungs- und Kolonial-
wesen Heft 1—3.). — 5. Die Rechnungs-
abschlüsse der Kreditinstitute in Sieben-
bürgen am 31. Dez. 1880. Hermannstadt, 
1882. (Különny. a Sieb. d. Tageblattból 
2549. sat. sz.). — 6. Das Gewerbemu-
seum. Vortrag. U. ott. 1884 (2. kiadás. 
U. ott, 1889.). — 7. Denkschrift des 
Hermannstädter Bürger- und Gewerbe-
vereins und des Hermannstädter Han-
delsgremiums, betreffend die Erneuerung 
der Zoll- und Handelskonvention mit 
Romänien. U. ott, 1885. — 8. Die Vizi-
nalbahn Hermannstadt—Fogarasch. Vor-
trag. U. ott, 1887. (Különny. a Sieb d. 
Tageblatt 4246—4249. sz.). — 9. Katalog 
der ersten Hermannstädter Kunstaustel-
lung im Jahre 1887. U. o., 1887. — 10. Das 
Handelsmuseum in Budapest. U. ott, 1888. 
(Különny. a Sieb. d. Tageblatt 4420. sz.). 

— 11. Katalog über die II. periodische 
Ausstellung in Hermannstadt September 
1888. U. ott, 1888. - 12. Bericht über 
die Feier des 50-jährigen Bestandes des 
Hermannstädter Bürger- und Gewerbever-
eins. U. ott, 1890. — 13. Die Eisenbahn 
Alvincz—Hermannstadt—Rotenturm. U. 
ott, 1893. (Magyarul is). — 14. Jahres-
bericht (23.-ter bis 29.-ster) der Hermann-
städter städtischen Gewerbeschule. U. ott, 
1895—1901. — 15. Jahresbericht{1.-ster u. 
2.-ster) der Hermannstädter Gremialhan-
delsschule und der mit derselben ver-
bundenen Kontorfachkurse und des weib-
lichen Handelskurses. U. ott, 1900. és 
1901. — 16. Wasserwirtschaft-Talsper. 
ü. ott, 1905. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
423. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Schus ter Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1811. decz. 21. Bennén (Székely-Udvar -
helym.), hol atyja Sch. Márton lelkész 
volt ; tanult 1831-ig Segegvárt, majd a 
kolozsvári ref. kollégiumban, 1832—34-ig 
pedig a bécsi protestáns theologiai inté-
zetben, a következő két évben 1836. 
júliusig u. ott az egyetemen és műegye-
temen. 1836-ban mint lektor a segesvári 
gymnasiumba lépett, hol a mennyiség-
tant és természettant tanította; 1844. 
aligazgató, 1845. igazgató volt 1848. jú-
liusig. Azután lelkész lett Szász-Budán 
(Nagy-Küküllőm.) és 1857. lelkészhelyettes 
Szász-Keresztúron ; egyszersmind seges-
vári káptalan-syndikus és 1863. valósá-
gos lelkész; végre 1866. febr. kerületi, 
1867. novembertől kizsdi káptalani dékán. 
1900. szept. 18. nyugalomba vonult. — 
Számos czikket írt a Kronstädter Zei-
tungba és melléklapjaiba, a Schul- und 
Kirchenzeitungba és közreműködött a 
Hornyánszky,Prot. Jahrbücher für Oester-
reich (Pest, 1854—58) cz. vállalatánál. 

— Munkái: 1. Lehrbuch der Rechen-
kunst. Zum Behufe seiner öffentlichen 
Lehrstunden entworfen. Kronstadt, 1842. 
— 2. Statuten des Kiszder Kapitular-, 
Wittwen- und Waisen-Pensions-Institutes. 
U. ott, 1850. — 3. Schematismus der 
evang. Landeskirche A. C., im Gross-
fürstenthum Siebenbürgen für das Jahr 
1856. U. ott, 1856. — 4. Statistisches 
Jahrbuch der evang. Landeskirche A. 
B. im Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
1. u. 2. Jahrgang. Hermannstadt, 1863., 
1865. — 5. Bericht über die 1867-ger 
General-Versammlung des Kiszder Ka-
pitular-Wittwen- und Waisen-Pensions-
Institutes. Kronstadt, 1867. — 6. Pre-
digt und Anrede zur Einweihung des neu-
erbauten Schulhauses der evang.-säch-
sischen Pfarrgemeinde in Deutsch-Kreutz. 
Gehalten am 20. Okt. 1872. U. ott, 1873. 
— 7. Zwei Jubelpredipten, gehalten zu 
Deutsch-Kreuz am 8. Okt. 1882 und am 
•>9. Aug. 1886. U. ott, 1887. — Kézirat-



717 Schuster—Schusterschitz 718 

b a n : Statuta Capituli Kizdensis d. i. 
übersichtliche Zusammenstellung aller 
im Kiszder Kapitel geltenden besondern 
Gesetze, Beschlüsse und Rechtsgewohn-
heiten. Auf Grund der Kapitular-Proto-
kolle, verfasst . . . 1861. 158. §. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
276., IV. 427. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Schuster Mihály, ág. evang. lelkész, 
szül. 1845. ápr. 13. Gerdályon (Nagy-
Küküllőm.); az ev. főgymnasiumot Nagy-
szebenben 1866. végezte, azután a jenai és 
berlini egyetemet látogatta theologiai s 
philologiai tanulmányok végett. 1869-ben 
tért vissza hazájába s a mártonhegyi 
elemi iskola igazgatását vállalta el, majd 
a fogarasiban tanított, mely állásától 
1873. július végén megvált és Nagy-
szebenbe költözött, hol előbb helyettes 
tanár volt a gymnasiumban, azután a 
rumén nyelv tanítója u. olt és a reál-
iskolában. 1875. okt. 22. a nagy-szebeni 
ág. evang. főgymnasiumnál a classica-
philologia tanárának alkalmazták. 1885. 
júl. 14 óta Kis-Sinken lelkész. — Czikke 
a nagy-szebeni ág. ev. főgymnasium 
Programmjában (1883. Der bestimmte 
Artikel im Rumänischen. Ism. Korr. f. 
Lkde VI., Literaturblatt f. germ, und 
rom. Philol. V. J. Nro 2.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
427. 1. 

Schuster Móricz, bölcseleti doktor, 
földhitelintézeti hivatalnok, szül. 1857. 
ápr. 20. Marosvásárhelyt; a nagyszebeni 
főgymnasiumot 1877-ben végezve, a 
gráczi és a bécsi egyetemen jogot 
hallgatott, de az utolsó két évben a 
nagyszebeni jogakadémia hallgatója volt. 
Azután az ottani városi tanácsnál nyert 
alkalmazást, mely állását csakhamar el-
hagyta, hogy a kereskedelmi tudomá-
nyoknak szentelje idejét; ezen czélból 
1887-ben Berlinbe ment, hol magánke-
reskedelmi tanfolyamot végzett. Ezen év 
őszétől kezdve a nagyszebeni földhitel-
intézet hivatalnoka. 1897. jún. 29. az 

erlangeni egyetemen bölcseleti doktorrá 
avatták. — Munkái: 1. Ein Vorschlag zur 
Lösung der Agrarfrage. Vortrag. Hermann-
stadt, 1897. (Különny. a Sieb. d. Tagé-
blattból). — 2. Ein Vorschlag zur Lö-
sung der Agrarfrage. Inauguraldisser-
tation. Tübingen, 1898. — 3. Pereat 
tristitia! Heitere Erinnerungen aus fröh-
licher Schülerzeit. (1877.) Hermannstadt, 
1902. — 4. Hermann von Hermann-
stadt. Ein froher Sang aus Siebenbür-
gens Vorzeit. U. ott, 1903. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
428. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Schuster Sámuel, ág. ev. lelkész, szül. 
1835. november 17. Baromlakon (Nagy-
Küküllőm.), honatyja jegyző volt; a med-
gyesi gymnasiumot végezve, 1857. okt. 
16-tól a bécsi prot. theologiai intézetben 
tanult és 1860. szept. 1. a medgyesi 
gymnasiumnál nyert alkalmazást. 1865-
ben Kundon (Kis-Küküllőm.) választották 
meg lelkésznek. 1870. decz. 6. Hásságra 
(Nagy-Küküllőm.) ment lelkésznek. 1897. 
nyugalomba vonult és Medgyesen él. — 
Munkái: 1 . Zur Erinnerung an die Ein-
weihung der neuerbauten evang. Kirche 
zu Martinsdorf in Siebenbürgen am 22. 
Nov. 1863. Wien, 1864. — 2. Protest 
gegen die Buszder Pfarrerwahl. Hermann-
stadt, 1869. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
278., IV. 428. 1. 

Schuster Sámuel, orvos-doktor, kerü-
leti orvos Dolmányban (Nagy-Szebenm.). 
— Munkája : Gesundheitslehre und Kran-
kenpflege fürs Haus. Hermannstadt, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schuster Szilárd. L. Schuster Kon-
stantin. 

Schusterschitz Jakab, Trinitarius szer-
zetes a XVIII, században Pozsonyban. 
— Munkája: Lumen de lumine. Symb. 
Nicaen. Das Licht von dem Licht, welches 
in einer jährlich gewidmeten Lob- und 
Ehren-Rede mittels des wahren Glau-
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bens-Licht vorgestellet an dem hohen 
Titular-Fest des Ordens der allerheil. Drey-
faltigkeit da eine hochlöblich-englische 
Erz-Bruderschaft erwehnten Ordens ihr 
schuldigste Anbetungs-Pflicht hoch-feyer-
lich abgestattet in eigener Closter-Kirchen 
zu Pressburg vorgetragen. Pressburg, 
év nélkül. 

Petrik Bibliogr. III. 164. 1. 

Schutek János, tábori lelkész. — Mun-
kája : Tábori imádságos könyv, mellyet 
Galanthai hg. Esterházy Miklós gyalog 
ezredjebeli hadvitézek számára Auenfels 
August István úr rendelése szerint ösz-
veszedett. Pest, 1827. 

Petrik Bibliogr. 

Schück Bernát, a temesvári (József-
város) orth. izr. hitközség főrabbija, 
Schück Salamon karczagi ker. főrabbi 
fia; tanulmányait a pozsonyi rabbiisko-
lában végezte; később a bajor egyete-
meken a bölcseletet és keleti nyelveket 
tanulmányozta. — Fiatalabb korában 
németből magyarra fordított tárczákat és 
közölt a hazai hírlapokban. — Munkája : 
Hit és állam. Temesvár, 1904. (Németül. 
U. ott, 1904. zsidó szöveggel is.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és édesatyjának Schück Salamonnak szives 
közlése. 

Schück Salamon, kerületi főrabbi, szül. 
1844-ben Brezován (Nyitram.) ; atyja, ki 
jómódú kereskedő és rabbi volt, fiát 
rabbinak nevelte, hogy kövesse a csa-
ládjabeli traditiót, mert a XV. század óta 
több híres rabbi került ki a Scbück-
családból (akkor is nagybátyja huszti, 
bátyja pedig tokaji rabbi volt); azért 
az utóbbihoz küldte atyja rabbi-neve-
lésbe, hol három évet töltött; azután is 
több rabbi-iskolát látogatott. Szülőhelyére 
visszaérkezve, felkérték, hogy egy tekin-
télyes tag házában hetenként szentírás-
magyarázási előadásokat tartson ; e mel-
lett u. ott szatócs- és szövet-üzletet nyi-
tott. Mint kereskedő, üzletével megbu-
kott; ekkor Tisza-Füredre, majd Karczagra 

ment rabbinak, hol jelenleg is működik. 
— Munkái: 1. Die Grundsätze des Tal-
mud. Eine Polemik gegen die im «Nagy-
Várad» Nro 5. und weiter von Dr. Lolion 
Karsch zitirten Talmudverdrehungen. B.-
pest, 1876. — 2. Das Licht der Gegen-
wart. Einweihungsrede zur Einweihung 
der Synagoge in Kun-Madaras jud Siwan 
5639. (1. Juni 1879.) U. ott, 1879. — 3. 
A keresztények a zsidókról. Karezag, 
1882. (Erre Adamovics József válasza: 
Tisza-Eszlár. Zsidó kérdés. Bpest, 1882.) 
— 4. Szónoklat . . . melyet Kossuth 
Lajos nagy hazánkfiának gyászisteni-
tiszteletén tartott Madarason 1894. ápr. 
8-án. Karczag, 1894. — 5. Emlékbeszéd, 
tartotta a karczagi izr. templomban 1896. 
május 10-én a millenium alkalmából. 
U. ott, 1896. — Ezeken kívül van még 
hét zsidó nyelven kiadott alkalmi beszéde 
és templomi szónoklata. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Emléklap f t . 
Schück Salamon ker. főrabbi úrnak 25 éves 
jubileuma alkalmából 1894. jan. 22. Karczag. 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és a 
m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schükei Imre, ev. ref. lelkész Buka-
restben és az ottani első ref. egyház 
alapítója. — Munkája: Uiber die Ver-
breitung des christlichen Glaubens durch 
Predigen des Evangeliums. Eine kirch-
liche Betrachtung und zum Zeichen der 
Dankbarkeit gegen die Unterstützer der 
in Bukarest . . . im Jahr 1815 unter-
nommenen Errichtung einer reformirten 
Pflanzkirche gerichtet am 1. Jänner 1831. 
Hermannstadt, 1832. 

Petrik Bibliogr. 

Schüller Jánós György, orvosdoktor. 
— Munkája : Dissertatio inauguralis 
medica de morbo endemio hagymáz, 
oder hitzigen Haupt-Krankheit; addito 
in fine novo & specifico remedio in hoc 
morbo patriae usuali. Halle. Magd., 1726. 

Petrik Bibliogr. 

Schüller János (Nep.J. — Munkája: 
Julius Sabinus. Eine ernsthafte Oper in 
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drei Aufzügen. Nebst einem Anhange 
das hochgräfl. Erdődische Operntheater 
betreifend ; für welches diese Oper über-
setzt, und zum Drucke befördert ist. 
Pressburg, 1785. (Hozzá: Hochgräflich 
Erdődisches Operntheater in Pressburg 
1785. ü. ott.) 

Petrik Bibliogr. 

Schüller József, czukorgyári felügyelő, 
szül. 1853-ban Brünnben, honnét szülei-
vel Pestre került; itt látogatta a 60-as 
években a gymnasium négy alsó osztá-
lyát, mely után a pesti kereskedelmi 
akadémia növendéke volt, hol tanulmá-
nyait befejezve, három évig egy pesti 
bankház irodájában foglalatoskodott. Az 
1873—83. években Bécsben tartózkodott, 
mint a Kaiserin Elisabeth-Bahn és az 
osztrák-magyar államvasút-társaság kép-
viselője. 1883-ban Budapestre vissza-
térve a fővárosi elevátoroknál volt alkal-
mazva. 1889 óta a hatvani czukorgyár 
felügyelője. — Munkája : Arépavaggonok 
helyes használása. Hivatalos adatok alap-
ján. Bpest, (1903 2. bőv. kiadás. Magyar 
és német szöveg). 

A m. n. muzeuini könyvtár példányáról és 
önéletrajzi adatok. 

Schümichen Jakab, hirlapíró, az Un-
garisch-Weisskirchner Volksblatt munka-
társa. — Munkája: Erinnerung und 
Betrachtungen an und über die am 24. 
August 1899 begonnene und mit 1. Sep-
tember d. Jahres beendete Studien-
Reise von 20 Banater Landwirthen. (Ung.-
Weisskirchen), 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schürger Ferencz, állami főgymna-
siumi igazgató, szül. 1850. decz. 3. Alsó-
Meczenzéfen (Abauj-Tornám.), hol atyja 
Sch. Gáspár birtokos volt; középisko-
lai tanulmányait Kassán 1871-bén, az 
egyetemet Bpesten végezte. 1871—74-ig 
a tanárképző-intézetnek is tagja volt; 
1874. ápr.—aug. a kassai reáliskolánál 
mint helyettes tanár működött. 1874—75-

ben mint önkéntes szolgált és tiszti vizs-
gát tett. 1875. fett tanári vizsgát a tör-
ténelemből, földrajzból és tornából; 
1875-től az ungvári kir. kath. főgymna-
siumban volt t anár ; 1903 óta a bereg-
szászi áll. főgymnasium helyettes, 1905. 
rendes igazgatója. 1879-ben részt vett a 
budapesti tornacursuson, ez alkalommal 
a főgymnasiumi tornatanításra oklevelet 
nyert ; 1899. pedig a budapesti egyete-
men rendezett művészettörténeti tan-
folyamon vett részt. Az ung-bereg vár-
megyei tanári körnek elnöke, az orszá-
gos középiskolai tanáregyesületnek vá-
lasztmányi tagja és a beregvármegyei 
közművelődési egyesületnek alelnöke. — 
Czikkei az ungvári királyi katholikus 
főgymnasium Értesítőjében (1879. Az 
ó-kor népeinek földrajzi ismeretei, 1880. 
Phoenicia és a phoeniciaiak gyarmat-
világa), a Középiskolai Tanáregylet Köz-
lönyében (1890. és 1898. A történelem-
tanítás reformjához) stb.; a Nemzetben 
(1884. Nemzetiség és iskola, A főrendi 
és alsóház küzdelme 1790—1848); az 
Egyetértésben (1893. Az érettségi vizsgá-
tatokról, 1895. Iskolai látogatás és a 
vidéki tanár) ; az Ungvári Közlönybe és 
az Ungba is írt czikkeket. — Munkái: 
1. A földrajz az iskolában és az iskolán 
kívül. Koszorúzott pályamű. Stauber 
Antal után ford. Ungvár, 1889. — 2. 
Nansen északsarki expeditiójáról. U. ott, 
1899. — 3. Földrajz a gymnasiumok 
és reáliskolák használatára. írta Scholtz 
Albert. Az új tanterv alapján teljesen 
átdolgozta. Képekkel és térképekkel. 
Bpest, 1900. Két füzet. — Szerkesztette 
az Ungvári Közlönyt öt évig. 

Pallas ISaqy Lexikona II. Pótlékkötet 1904. 
578. lap. — Halmán Elek Tanári Névkönyve . 
Lőcse, 1907. — Petrik, M. Könyveszet 1886— 
1900. és önéletrajzi adatok. 

Schürger János, gyógyszerészi doktor, 
jelenleg a magyar-óvári gazdasági aka-
démia tanára. — Munkája: A calcium-
amalqamról. Gyógyszerésztudori értekezés 
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a kir. magy. tud. egyetem II. chem. in-
tézetéhői. Bpest, 1899. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schütz Ágoston. — Munkája: Der 
Deutschen Einwanderung in Sieben-
bürgen, oder: der Grundstein zur Er-
bauung Hermannstadts. Eine historisch-
romantische Dichtung mit vier grossen 
Tableaux. Hermannstadt (1829). 

Petrik Bibliogr. 

Schütz Aladár, orvos-doktor, gyakorló-
orvos, szül. 1876. júl. 31. Budapesten, 
hol középiskolai tanulmányait az ág. ev. 
főgymnasiumban, az egyetemieket az 
orvosi fakultáson végezte. Miután katonai 
kötelezettségének eleget tett, 1900. július 
1-től 1902. decz. 31-ig a Stefánia gyer-
mekkórházban működött, majd két évig 
külföldön tartózkodott: 1903-ban Berlin, 
Páris, London és Lausanne egyetemeit 
látogatta, 1904. pedig a breslaui porosz 
kir. egyetem gyermekgyógyászati klini-
káján Czerny orvos-tanár mellett mint 
segéd foglalkozott. 1905 eleje óta Buda-
pesten gyermekorvosi gyakorlatot foly-
tat. — Czikkei az Egészségben (1902. 3. 
A gyermekkori tuberkulózis fertőzésről 
és az ez ellen való védekezés módjairól. 
Preisich K.-al együtt); a Budapesti Or-
vosi Újságban (1905. A cholera infantum 
aetiologiája); a Gyermekgyógyászatban 
(1905. Ujabb adatok az újszülöttek ter-
mészetes immunitásához, A chlor szere-
péről a mészsók anyagcseréjéhez). — 
Munkái: 1. Ujabb adat a tuberculosissal 
való fertőzés gyermekeknél. Bpest, 1901. 
(Preisich K.-al együtt. Orvosi Hetilap 
Közleményei.) — 2. A gyermekek tuber-
culosissal való fertőzésének módjai és 
azok megelőzése. U. ott, 1902. (Preisich 
K.-al együtt. Orvosi Hetilap Közlemé-
nyei.) — 3. S'úlyos decubitus laryngis 
érdekesebb esete. U. ott, 1902. (A 
Gyermekgyógyászat 4. számú mellék-
lete.) — 4. A caloria elmélet térfogla-
lása a csecsemő diaetetikájában. U. ott, 
1903. (Orvosi Hetilap Közleményei). — 

5. Adatok az újszülött és csecsemő gyer-
mekek természetes immunitásához. U. 
ott, 1904. (A Budapesti Orvosi Újság 
Közleményei.) — 6. A második életévüket 
betöltött jobbmódú gyermekek túltáplá-
lásáról. U. ott, 1905. (Diätás és physikai 
gyógymódok 4. sz. melléklete.) — Czikkei 
és munkái megjelentek a német szak-
folyóiratokban is. 

A rn. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és önéletrajzi adatok. 

Schütz Antal, a hittudományok ma-
gistere, kegyes-tanítórendi áldozópap és 
főgymnasiumi tanár, szül. 1880. okt. 26. 
Kis-Tószegen (Torontálm.); 1899. aug. 
27. lépett a rendbe ; 1904. júl. 2. szen-
teltetett fel; jelenleg a szegedi főgymna-
siumban hitszónok, a magyar és latin 
nyelvnek és a hittannak tanára. — Czikke 
a Kalazantineunban (1902. A lényeg 
(substantia) fogalmának kialakulása a 
görög bölcsészetben.) — Munkái: 1-
Főbb elméletek az értelmi ismeretek ere-
detéről. Bpest, 1903. (Különny. a Böl-
cseleti Folyóiratból.) — 2. Kezdet és vég 
a világfolyamatban. U. ott, 1907. 

A kegyes tanitúrend Névtára. B p e s t , 1905. 44. 
74. 1. — Corvina 1907. 18. s z . é s a m . n . 
múzeumi könyvtár példányaiból. 

Schütz Johanna, színésznő. — Mun-
kái: 1. Theater Almanach. Zum Schlüsse 
des Winter-Curses 1833 bis 1834 den 
. . . Gönnern zu Temeswár . . . gewid-
met. (Temesvár.) — 2. Zum Neujahrs-
feste 1834. U. ott, 1833. 

Petrik Bibliogr. 

Schütz Manó, nyug. képzőintézeti 
tanár. — Munkái: 1. Elemi héber han-
goztató- és olvasókönyv a magyarországi 
izr. nép- és hittaniskolák számára. Fali 
olvasótáblái nyomán. Buda, 1861. (2. 
kiadás. U. ott, 1864. Magyar-német. 11. 
k. Bpest, 1885., 16. k. 1894., 18. k. 1902. 
U. ott.) — 2. Gyorsírászati olvasókönyv 
Markovits Iván Gyorsirászata hatodik 
kiadásához. Pest, 1871. 

Petrik Könyveszete és M. Könyvészete 
1866—1900. — Kiszlingstein Könyvészete. 
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Schütz Miksa, jogi doktor, egyetemi 
magántanár, a Pester Lloyd munkatársa 
és zenekritikusa. Meghalt 1888. szept. 
12. Gráczban 36 éves korában. — Czik-
kei a Havi Szemlében (1879. Zenészeti 
Szemle); a Jogtudományi Közlönyben 
(1884. A szerzői jogról szóló 1884: XIV. 
t.-czikknek a zeneművek és zeneszerzők 
jogviszonyáról szóló rendelkezései); a 
Budapesti Szemlében (1886. A magyar 
dalmű 1884—1886. Erkel Ferencz István 
királya, Mihalovich Ödön Hagbarth és 
Signeje, 1887. Goethe «Faust»-ja a zené-
ben, 1888. dalművek ismertetése); a Pester 
Lloydban (1887. 97. sz. Die neueste 
Liszt-Literatur) sat. — Munkája: Franz 
Liszt über die Juden. Von Sagittarius. U. 
ott, év n. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pester Lloyd 1888. 
252. s z . — II. Zsidó Szemle 1888. 41. 1. — 
Vasárnapi Újság 1888. 38. s z . ( N e k r . ) 

Schütz Teréz, német színésznő. — 
Munkája: Oedenburger Theater-Alma-
nach vom . . . 1833—36., 1838—41. 
Oedenburg, 1833—36., 1839—41. Nyolcz 
füzet. 

Petrik Bibl iogr. 

Schütz Vilmos, elemi népiskolai ta-
nító, szül. 1828. Janikauban (Csehorsz.); 
tanított a vágujhelyi alreáliskolában 4 
évig és az aradi izr. reáliskolában mint 
igazgató-tanár tízig. Az állami reáliskola 
felállításával az izraeliták megszüntették 
reáliskolájukat és Schütz rendelkezési 
állapotba jutot t ; egyelőre mint az elemi 
főiskola IV. osztályának tanítója kapott 
alkalmazást 800 frt fizetéssel. — Czikkei 
a szegedi Ben Chanonban (III. 1860. 
Verstand und Herz nach biblischer Auf-
fassung) ; a Pester Lloydban (1874. Die 
Darwinische Theorie und die Pädagogik). 
— Munkája : Zwei pädagogische Briefe. 
Arad, 1868. 

Szöllössy Károly. A r a d m e g y e n é p o k t a t á s i 
intézeteinek Névtára. Arad, 1879, 52. 1. 

Schützenberger Endre, orvosdoktor, 
dunaföldvári községi orvos és képesített 

okleveles tiszti orvos. — Az Orvosiro-
dalmi Közlöny munkatársa. — Munkája : 
Az egészség- és gyógyításügy helyes 
szervezése községek számára. Különös 
tekintettel a jelen viszonyokra és az 
egészségügyi szolgálat államosítására. 
Négy statisztikai táblázattal. Bpest, 1894. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886 — 1900. 

Schvarcz Gyula, bölcseleti doktor, 
egyetemi rendes tanár, orsz. képviselő, a 
m. tudom. Akadémia rendes tagja ; atyja 
főhadnagy volt a Dom Miguel ezredben 
(megh. 1841). anyja Horhy Katalin; szül. 
1839. deczember 7-én Székesfejérvárt. 
Horhyék házában nyerte hazafias és 
európai látkörű nevelését; középiskoláit 
szülővárosában (1848—54.), a gymna-
sium VII. és VIII. osztályát a pesti 
piaristáknál (1854—56.), felsőbb tanul-
mányait a pesti, müncheni és berlini 
egyetemen végezte 1860-ban. 1861-ben 
a jenai egyetemen bölcseletdoktorrá avat-
ták. Több évet tanulmányutakkal töltött 
el, bejárta Közép-Európát és Angol-
országot. Tanulmányainak befejeztével 
hazatért és egészen a tudománynak szen-
telte életét; ennek 40 év lankadatlan 
munkáját, de egy egész vagyont is áldo-
zott. Magyar, német, franczia, angol és 
ó-görög nyelven írt művei bő méltány-
lást szereztek neki hazánkban és a kül-
földön. A magyar tudományos akadé-
mia 1864. január 20-án levelező, 1887. 
május 13-án rendes tagjává választotta ; 
tagja volt a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological 
Society, a Société Géologique de France, 
az Académie Nationale stb. társaságok-
nak. Nagy műveltségű édesanyja buzdí-
tására korán kezdett a közoktatásügyi 
politikával foglalkozni; de a természet-
tudományi téren is jelentékeny műveket 
alkotott. Szülővárosa 1868., 1869. és 
1872-ben országgyűlési képviselővé vá-
lasztotta. Ez idő alatt az államjoggal is 
behatóbban foglalkozott. Hazánk politikai 
intézményeinek európai színvonalra eme-
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lését czélozta ; a mi e részben hazánkban 
modern intézkedés történt államjogunk 
korszerű módosítására (pl. a választá-
soknak a kuria által elbírálása, közigaz-
gatási bíróság felállítása, a tisztviselők 
minősítésének törvényben szabályozása, a 
földmívelési minisztérium különválasz-
tása a kereskedelemügyitől, a királyi 
tábla széttagolása, a főrendiház átalakí-
tása modern felsőházzá a közéleti kitűnő-
ségek belevonásával stb.) és közoktatás-
ügyünk felsőbb fokainak javítására esz-
közöltetett (pl. a jog- és államtudományok 
különválasztása önálló államtudományi 
doktorátussal, a leczkepénzek korszerű 
reformja, görögpótló tanfolyam, a közép-
iskolai törvény legtöbb alapvető gondo-
lata, gymnasiumi tanulók versenye stb.) 
jóformán mind S. munkáiból kerültek a 
gyakorlati életbe ; valamint a mostanában 
készült eszméknek létet nyerni (vár-
megyei, városi, törvényhatósági köz-
könyvtárak alapítása, a progressiv jöve-
delmi adó behozatala, általános szava-
zati jog stb.), ő volt az atyja. 1875-ben 
Budapest terézvárosi választókerülete kül-
dötte be a parlamentbe képviselőjéül. A 
Tisza-féle fúzió alkalmával ő is belépett 
a szabadelvű pártba, melynek tagja volt 
1894-ig, midőn a budapesti egyetemen 
az ókori történelem rendes tanári állá-
sát elfogadta és új képviselőválasztásnak 
nem vetette alá magát. Parlamenti mű-
ködése alatt a ház közoktatásügyi bizott-
ságának volt eleintén tagja, később 
évről-évre elnöke. Beszédei nagyrészt a 
kultúrpolitikára vonatkoznak. A 70 es 
évek közepén fordul figyelme a görög 
államintézmények felé. Tiszteleti tagja 
volt az országos középiskolai tanáregye-
sületnek és számos népnevelési egyesü-
letnek. Meghalt 1900. jan. 31. Budapesten. 
— Czikkei a Gazdasági Lapokban (1856. 
Carlisle); a Kelet Népében (1856. A föld-
és őslénytan viszonya az embernem ere-
detéhez) ; a M. Földtani társulat Munká-
lataiban (1863. Emberásatagok); a Krit. 

! Szemlében (1879. Kautz Gyula Politikai 
tudománya cz. könyvéről írt terjedelmes 
kritikát): a Szabadságban (1882. 3. és 
köv. sz. Irodalmi és politikai levelek 
Szent - Katolnától) ; az Egyetértésben 
(1883. 100., 102. sz. Montesquieu mint 
a salonok hőse, 124., 131. Montesquieu 
tanulmányútja); az Ung. Revueben (1886. 
Die Anfänge einer politischen Literatur 
der Griechen und die Staatsformenlehre 
des Aristoteles, 1887. Prof. Holm und 
die Demokratie von Athén); a Pesti 
Hírlapban (1887. 4. sz. Budapest és a 
tudomány, 88. sz. Városaink, 1888. 342. 
Szerbia új alkotmánya, 1889. 3. sz. Az 
akadémia hivatása, 21. Bölanger, 149. 
Rainer főherczeg, 166. Egyetemi reform, 
194., 195. A görög nyelv, 267. Néptaní-
tóink javadalma., 1890. 82. A parlamen-
tarizmus és hg. Bismarck); a M. Igazság-
ügyben (1888. Tanulmány a magyar 
államjogi irodalom fölött); a Nemzetben 
(1888. 333., 337., 537. sz. Államtudo-
mányi irodalmunk köréből, 355. szám. 
Szellemi életünk és az akadémia, 1889. 
319. sz. A görög nyelv mint facultativ 
tantárgy); a Jogtudományi Közlönyben 
(1889. Államjog, politika és rendjelado-
mányozás) ; az Athenaeumban (1892. 
Magyarország alkotmányjogi átalakulása 
modern állammá) ; a Dunántúli Képes 
Naptárban (1892. Téves nézetek a görög 
irodalom felől, 1897. Adalék a legújabb 
keletű Cicei'o-cultus jellemzéséhez); a 
Nemzeti Szemlében (1900. 6. sz. A görög 
írónők); a Pallas Nagy Lexikonának is 
munkatársa volt. — Felolvasásokat tar-
tott a londoni Chronological Institute 
előtt 1858. márcz. 31. On mankinds 
chronological reach as enlightened by 
natural sciences cz.; a londoni Ethno-
logical Society előtt 1863: On the diver-
sity of human races; a m. természet-
vizsgálók nagygyűlésén 1863 : A moulin-
quigaoni ásatag emberi állkapocsról; a 
kir. m. természettud. társulat előtt 1863 : 
Az állatalakok kortani elkövetkezése a 
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rétegsorozatban. — Munkái: 1. Fajta-
kérdés színvonala három év előtt. Pest, 
1861. — 2. Földtani elméletek a hellen-
ségnél Nagy Sándor koráig. I. kötet. U. 
ott, 1861. (Uj czímkiadás kibővítve. U. 
ott, 1863.) — 3. La géologie antique et 
les fragments de Clasomenae. Mémoire 
presenté au Congres Scientifique. Bor-
deaux, 1861. (Pesten nyomatott.) — 4. 
Megtört hangok Clazomenaei Ánaxagoras 
nagy művéből. Pest, 1861. — 5. Lamp-
sacusi Strato. Adalék a tudomány törté-
netéhez. 1. füzet. U. ott, 1861. (Ugyanaz 
teljesen átdolgozva. U. ott, 1864.) — 6. 
A görög ódonság viszonya a földtan kér-
déseihez. U. ott, 1861. (Különnyomat a 
Lampsacusi Stratóból.) — 7. A görögök 
geologiája jobb napjaikban. U. ott, 1861. 
(Különny. a Lampsacusi Stratóból.) — 
8. Az állam körül. U. ott, 1861. — 9. 
Recherches sur la Géologie des Grecs. 
Yienne, 1861. — 10. A görögök holdja 
Perikies korában. Pest, 1861. — 11. The 
Paleontological Theory of Empedocles. 
London, 1862. — 12. On the Failure of 
Geological Attempts in Greece prior to 
the Epoch Alexander the Great. London, 
1862., 1865. Két kötet. — 13. A köz-
oktatásügyi reform keresztülvitelének 
lehetőségéről Magyarországon parlamenti 
központosítás segélyével. U. ott, I860. 

— 14. Magyar író külföldön. Irta Szent-
Katolna. Pest, 1865. Két kötet. (Ism. 
Hon 103., 107., 108., erre Válasz 111. sz.) 
— 15. Két röpirat a közoktatásügy körül. 
(Néhány előleges pont a közoktatásügy 
legégetőbb szükségleteiről. Alkotmányos-
ság és közoktatásügy.) U. ott, 1866. Két. 
füzet. — 16. A közoktatásügyi reform 
mint politikai szükséglet Magyarországon. 
U. ott, 1866—69. (Öt füzetben, azután egy 
teljes kötetben 1868). — 17. Hogy vezes-
sük jövőre a hazai közoktatásügy statisz-
tikáját ? U. ott, 1866. (Ism. Hon 269. sz.) 
— 18. Magyarország összes elemi tano-
dáinak részletes statisztikája. U. ott, 
1867. 1. füzet. — 19. A tanulóverseny 

gymnasiumainkon és reáltanodáinkon, 
tekintettel a kitűnő tanulók tudományos 
hajlamaira, szülők társadalmi helyzetére, 
vagyoni állására és az ösztöndíjakra. 
Pest, 1867. — 20. Magyarország tanító-
képezdéinek statistikája. különös tekin-
tettel a r. kath. tanító-képezdéinkre. U. 
ott, 1868. — 21. Részletes statisztikai 
kimutatások Gömörmegye elemi tanodái-
ról. U. ott, 1869. — 22. Részletes statiszt. 
kimutatások Ungmegye elemi tanodáiról. 
U. ott, 1869. (Különny. az Uj Korszak-
ból.) — 23. Részletes statiszt. kimutatás 
Abaujmegye elemi tanodáiról. U. ott, 
1870. — 24. Magyarország helyzete a real-
unióban. U. ott, 1870. — 25. Állam-
intézményeink és a kor igényei. U. ott, 
1871. — 26. Schvarcz Gyula programmja. 
U. ott, 1872. — 27. Schvarcz Gyula 
programmjának alappontozatai. U. ott, 
1872. — 28. Schvarcz Gyula beszéde és 
zárbeszéde a választási törvényjavaslat 
fölött. (A képviselőházban febr. 26.) U. 
ott, 1872. — 29. Die Demokratie. Leip-
zig, 1877—82. és 1898. (I. Die Demokratie 
von Athen. 4 füzetben, azután teljes 
kötetben 1882., új czímkiadás 1884. és 
ismét 1892. II. k. Die römische Massen-
herrschaft, első fele 1893. Második fele-
I. 2. kiadás. U. ott, 1901.) — 30. Az 
athenei alkotmányjog történetének kor-
szakairól. U. ott, 1879. — 31. Egyetemes 
alkotmányisme rövid vázlatban. U. ott, 
1880. — 32. Alkotmánytan népiskolák 
számára. U. ott, 1880. (Névtelenül.) — 
33. Magyarország jövője keleten. U. ott, 
év n. (Névtelenül.) — 34. A politika 
elemei. U. ott, 1881. — 35. A miniszteri 
felelősség eredete az európai alkotmány-
történelemben. U. ott, 1883. (Értekezés 
a társad, tud. köréből. VII. 6.). — 36. 
Sallustius államformái és a görögök 
politikai irodalma. U. ott, 1885. (Értek, 
a társ. tud. köréből. VII. 8. sz.) — 37. 
Montesquieu elmélete. U. ott, 1885. 
(Értek, a társ. tud. kör. VIII. 1.) — 38. 
További adalék a görögök politikai iro-
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dalmának kritikai történetéhez. Bpest, 
1886. (Értekezések a társadalmi tudom, 
köréből. VIII. 4.) — 39. Melyik görög 
állam közelítette meg leginkább a kép-
viseleti rendszer alapgondolatát ? U. ott, 
1886. (Értek, a társ. tud. köréből VIII. 
6.) — 40. Gondolatszabadság és ódon 
tömeguralom. U. ott, 1886. (Értek, a társ. 
tud. kör. VIII. 9.) — 41. A két utóbbi 
évtized államformatani irodalmának kri-
tikai méltatásához. U. ott, 1887. (Értek, 
a társ. tud. kör. VIII. 10.) — 42. Az 
európai monarchiák rendszeres alap-
törvényeiről, tekintettel ezek alkotmány-
történelmi előzményeire. U. ott, 1887. 
(Értek, a társ. tud. kör. IX. 1.) — 43. 
Az athenei állam és társadalmi jelentő-
sége az emberi haladásra nézve Kleis-
thenestől Ephialtesig. U. ott. 1887. (Ér-
tek. a társ. tud. kör. IX. 2.) — 4í. 
Lucius Cornelius Sulla a római alkot-
mányjog történelmében. U. ott, 1887. 
(Értek, a társ. tudom. kör. IX. 4. Ism. 
írod. Értesítő 1888. 4. sz.) — 45. Tudo-
mány és társadalom. U. ott, 1888. 
(Értek, a társ. tud. kör. IX. 10.) — 46. 
Adalék a római alkotmánypolitikához és 
államjoghoz. U. ott, 1888. (Értek, a társ. 
tud. kör. X. 1.) — 47. Adalék a magyar 
állampolgári társadalom egysége termé-
szetének elméletéhez. U. ott, 1888. (Ér-
tek. a társ. tud. kör. X. 2.) — 48. A 
király tanácsosainak felelőssége Aragó-
niában és Magyarországon III. András 
óta. U. ott, 1888. (Értek, a társ. tudom, 
kör. X. 5.) — 49. Taras, Syrakusa, Ak-
ragas és egyéb görög államok demo-
kratiája. U. ott, 1890. (Értek, a társ. tud. 
kör. X. 9.) — 50. A tudományos és 
irodalmi kitűnőségek jogcíme a felsőházi 
tagságra az európai államok alkotmány-
történelmében, különös tekintettel a spa-
nyol alaptörvényhozásra. (1808—1876.) 
U. ott, 1890. (Értek, a társ. tudom. kör. 
XI. 2.) — 51. Az athenei alkotmányjog 
történelmének korszakai azon csak imént 
fölfedezett görög mnnkában, melyet né-

melyek Aristotelesnek tulajdonítanak. U. 
ott, 1891. (Értek, a társ. tud. kör. XI. 
3.) — 52. További tanulmány a leg-
újabb fölfedezett A0HNAIÍŽN nOAITEIA. 
U. ott, 1891. (Értek, a társ. tud. kör. 
XI. 5.) — 53. Kritik der Staatsreformen 
des Aristoteles. Leipzig, 1891. Mit einem 
Anhange, enthaltend die Anfänge einer 
politischen Literatur bei den Griechen. 
Vermehrte Ausgabe. (2. bőv. kiadás. U. 
ott, 1901. Ism. Döring, Wochenschrift f. 
klass. Philologie 1890., Egyet. Philol. 
Közlöny, Philos. Szemle 1901.) — 54. 
Montesquieu und die Verantwortlichkeit 
der Bäthe der Monarchen in Aragonien, 
England, Ungarn, Siebenbürgen und 
Schweden. U. ott, 1892. (2-ik kiadás. 
U. ott, 1901.) — 55. Elemente der 
Politik. Versuch einer Staatslehre auf 
Grundlage der vergleichenden Staats-
rechtswissenschaft lind Culturgeschichte. 
Berlin, 1895. — 5 $ Herodotos és Anytos 
psephismája. U. ott, 1899. (Értek, a társ. 
tud. kör. XII. 3.) — 57. Görög történe-
lem. Különös tekintettel az athenei tör-
ténelemre és ennek forrásaira. U. ott, 
1900. (Ism. Hazánk 1899. 243., P. Lloyd 
252. Vasárnapi Újság 46. sz., Erdélyi 
Múzeum 1900., Egyet. Philol. Közlöny.) 
— Alapította az Uj Korszak cz. közmű-
velődési és tanügyi hetilapot Bobory 
Károly szerkesztésével 1865-ben Pesten 
és írt bele a közoktatásügy érdekében 
vezérczikkeket. — Álnevei Pécsi Zombath 
és Edgar Lartey (a külföldi irodalom-
ban). — Arczképe : Kőnyomat, rajz. 
Marastony J. A. 1869. (Sarkady István, 
Hajnal cz. Albumában 1873. 114. 1.) 

Ország Tükre 1864. — Akadémiai Almanack 
1856—70., 1872., 1874. (Munkálatai.) — Kákay 
Aranyos, Ujabb fény- és árnyképek. Pest , 
1866. — Ungarische Revue. H e r a u s g . v o n D r . 
Mansvet Riedl. Leipzig. 1868. — Vaclav Frič, 
Josef, Zur Idee des demokratischen Cultur-
staats. Berlin, 1873. — Hajnal-Album. Bpest, 
1873. Fénynyom. arczk. — Szinnyei Reper-
tóriuma I., II. Történelem, III. Természet-
tudományok. — Moenich- Vutkovich, Magyar 
Írók Névtára. Pozsony, ls76. 386. 1. — 
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Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, N e v e -
lés- és oktatástörténet Kézikönyve. Bpest. 
1880. 252., 270. 1. és a Népiskolai tanítás 
története. U. ott, 1881., 1883. 202., 208. 1. — 
Schwicker, Julius Sclivarcz und seine Schrif-
ten. Bpest, 1882. — Petrik Könyvészete és 
M. Könyvészet 188G—1900. — Verédy Károly, 
Paedagogiai Encyclopädia. Bpest, 1886. — 
Schrattenthal tanulmánya Taine Hyppolit-
ról és Sclivarcz Gyuláról. Németből ford. 
Váradi Antal. Bpest, 1889. — Sturm Albert, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 305. 1. 
— Dunántúli Képes Kaptár 1892. 89. , 111. 1. 
a r c z k . — M. Szemle 1893. 25. SZ. — Budapesti 
Hirlap 1894. 225., 1900. 31. SZ. — Nerrlich, 
Paul, Das Dogma vom klassischen Alterthum 
in seiner geschichtl ichen Entwickelung. 
Berlin, 1891. — Nemzet 1894. 63., 1897. 21. SZ. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 992. 1. ( I v a c z i á n y 
Géza.) — 1900 : Vasárnapi Újság 5. SZ. arczk. 
— M. Nemzet 31. SZ., Hazánk 27. SZ. — Hor-
nyánszky Gyula, Schvarcz Gyula emlékezete. 
Bpest, 1901. és önéletrajzi adatok. 

Schvartzer Antal. L. Schwartzer 
Antal. 

Schvarczer Viktor] bölcseleti doktor, 
a debreczeni m. kir. gazdasági felsőbb 
tanintézet tanára. — Czikkei a Term. társ. 
Közlönyében (II. 1870. A takarmányozás 
történelme és jelenlegi álláspontja, 1871. 
Szilva-pálinka készítése); a Borászati 
Füzetekben (III. 1871. Terrel aux Chenes 
ismert franczia borász Vaálon Fehér-
megyében) ; a Gazdasági Lapokban (1871. 
Az ammoniak megkötése a trágyában); 
a Gyakorlati Mezőgazdában (1872. A 
szőlőmust erjedéséről, 1874. A borok 
természettani tulajdonságai); a Borászati 
Naptárban (1874. A borseprő és ennek 
értékesítése) sat. — Munkái: 1. Bor-
vegytan. Az e téren megjelent legjele-
sebb szakmunkák nyomán, a hazai vi-
szonyokra való tekintettel néptanítók 
számára. Debreczen, 1872. — 2. Tanul-
mány a magyar borokról. Saját kutatása 
nyomán. U. ott, 1874. — 3. Általános 
vegytan, különös tekintettel a gazdászat, 
kereskedés és az iparra. Sell J. «Die 
moderne Chemie» munkája nyomán, a 
gazdasági sat. irodalom igénybevételével. 
Szervezetlen vegytan. U. ott, 1876. — 

4. A hortobágyi keserűvíz elemzése. 
Bpest, 1878. (Értekezések a term. tud. 
köréből VIII. 2.) — Szerkesztette a deb-
reczeni gazdasági felsőbb tanintézet Ér-
tesítőjét 1872—74-ben. — Nevét Schwar-
czer Viktornak is írták. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — Kiszlingstein Könyvészete. 

Schwab Erazmus, főgymnasiumi ta-
nár ; 1853. okt. mint steierországi tanítót 
kinevezte az osztrák kormány a kassai 
gymnasiumhoz tanárnak; nyolcz évig 
maradt hivatalában és az alkotmány 
helyreálltával visszatért hazájába. Itt 
tartózkodása alatt a magyar viszonyok-
kal alaposan megismerkedett és rokon-
szenves munkát írt hazánkról. — Czik-
kei a Mittheilungen der k. k. geogr. 
Gesellschaft (1861. Ueber die periodische 
Quelle bei Straczena) ; az olmüczi gym-
nasium Programmjában (1865. Ueber die 
sogenannten Gründer-Orte in der Zips). — 
Munkái: 1. Stellung des Königthums unter 
Koloman dem päpstlichen Stuhle und 
der ungarischen Verfassung gegenüber, 
mit einer kurzen Uebersicht der äussern 
politischen Stellung dieses Regenten als 
Einleitung. Historische Skizze. Kaschau, 
1858. (Különny. a kassai főgymnasium 
Értesítőjéből.) — 2. Land und Leute 
in Ungarn. Leipzig, 1865. 

Petrik Bibliogr. 

Schwab Keresztéig Joachim, orvos-
doktor, városi és megyei tiszti orvos, 
szül. 1672. decz. 8. Lőcsén (Szepesm.), 
hol atyja Schwab János tekintélyes és 
módos kereskedő volt, a ki fiát a ka-
tonai pályára akarta nevelni, hogy maj-
dan vitézségével a nemesi rangját meg-
illető érdemeket kivívjon; ő azonban 
semmi hajlandóságot nem érzett a ka-
tonai pálya iránt, hanem az orvosi tudo-
mányokat ápolta s a leideni egyetemen 
orvosi diplomát szerzett. 1700-ban, mi-
dőn Magyarországon legerősebben dü-
höngött a pestis, tért vissza hazájába 
s azonnal lőcsei városi orvos, később 



735 Schwartner- •—Schwartzer 744 

Szepesmegye tiszti orvosa lett. Mint 
ügyes és nagy tekintélyű orvos, híre 
csakhamar elterjedt a hazában és munkái 
által külföldön is; azonban nem sokáig 
élvezhette jó hírnevét, mert 1722. decz. 
20. meghalt. Mily híres volt szerencsés 
gyógyításai által, kitűnik Zabler latin 
költőnek, a Medicorum Thurociensium cz. 
munkájába írt ezen pár verséből: »Arte 
potens medica, quorum vestigia prensat 
Schwabius, ingenio magnus, felixque-
medendo«. — Munkái: 1. Disputatio 
Medica Inauguralis De Contractura, Quam 
Praeside . . . Wolferdi Senguerdii . . . 
Pro Gradu Doctoratus . . . Publico exa-
mini subjicit . . . Lugduni Batavorum, 
MDCCI. — 2. Remedia tam praeserva-
tiva quam curativa contra luem pesti-
feram in Hungaria grassantem. Leut-
schoviae, 1707. (A lőcsei tanács rende-
letére írta és adta ki.) — 3. Kurtzer 
und höchst-nöthiger Unterricht, Wie so 
wohl die Bewahrung alsz auch die Cur 
selbst, Bey jetziger Contagions-Zeit, recht 
anzustellen, entworfen. U. ott, 1710. 

'•Veszprémi, Succintta Med. Biographin, 
C e u t . II. P . 2. p . 351. 1. — Melzer Jakob, 
Biographien berühmter Zipser. Kaschau u. 
Leipz ig , 1833. 118. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Szábu-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
II. 612., 653. III. 2. rész 586. 1. 

Schwab Low, (Arszlán), főrabbi, szül. 
1794. febr. 7. Kromauban (Morvaország); 
már zsenge korában behatóan foglal-
kozott a talmuddal, melynek alaposabb 
tanulmányozása végett 1805. Nikols-
burgba ment Benedict Márk nagyhírű 
morvaországi rabbihoz; 1807. Pozsonyban 
Szofer Mózes talmudiskolájában, 1808. 
ismét Nikolsburgban, majd Trebitschben 
és 1812. Gelvitschben folytatta tanul-
mányait, melyek már az izraelita vallás-
bölcseletre és a modern tudományokra 
is kiterjedtek. 1836. a pesti hitközség 
lelkipásztora és Magyarországon az első 
rabbi lett, ki a zsinagóga szószékén meg-
honosította a modern szónoklatot és meg-
vetette a modern izraelita hitközségek 

alapját. Létesített jótékony intézeteket, 
emelte az iskolaügyet,, szabályozta az 
isteni tiszteletet, fáradozott az izraeliták 
társadalmi és jogi állásának emelésén 
és a kézműnek terjesztésén hitfelei közt. 
Mint a mérsékelt és óvatos vallásos ha-
ladás embere küzdött az 1848. keletke-
zett pesti zsidó református egyház merész 
hitújításai ellen. Mint a magyar ügynek 
lelkes híve és szószólója 1849-ben elfo-
gatott és 12 hetet töltött az Újépületben. 
Meghalt 1857. ápr. 3. Pesten. — Mun-
kái : 1. Rede zur Feier des Geburtstages 
Sr. Majestät . . . Ferdinand I. (V.) ge-
halten in dem isrealit. Tempel zu Pesth 
am 19. April 1840. Pesth, 1840. — 2. Die 
Forderungen des neues Tempels an die 
Gemeinde. Predigt gehalten bei der Ein-
weihung der neu erbauten Synagoge zu 
Palota am 11. Sept. 1840. Ofen. - 3. A 
zsidók. Fölvilágosító értekezés a Gaspa-
rik Kilit úrtól a Csarnokban köz-
lött hason nevű czikk visszaigazításául. 
Magyarul közlötte és előszóval s jegyze-
tekkel bővítette Bloch Móricz. U. ott, 
184U. — 4. Das Gotteshaus und die 
Himmelspforte. Predigt bei der Einwei-
hung der neuerbauten Synagoge in 
der isr. Gemeinde zu Szegedin am 
L9. März 1843. U. ott, 1843. — 5. Em-
lékeztetés a vallásban nyert oktatásra az 
iskolából kilépő izraelita iíjúságnak aján-
dék gyanánt. U. ott, 1846. (Német czím-
mel és szöveggel. 3. kiadás. Szeged, 
1884., 5. k. U. ott, 1887., 6. k. Szeged, 
1896.) 

Ben-Chananja I . 1858. 28. , 30. , 70. , 193. 1. — 
Goldstein, David, E i n e G e d ä c h t n i s s - F e i e r . . . 
P e s t , 1858. — Alig. Illustr. Juden-Zeitung 
1860. 1. és k ö v . sz . — Petrik B ib l iogr . — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Kagy 
Lexikona X I V . 994.1 . — HI. Zsidó Szemle X V I . 
128. 1. — Büchler, A z s i d ó k története . Bpes t , 
416. 1. — Pesti Napló 1900. 279. l a p . — The 
Jewish Encyclopedia. N e w - Y o r k , 1905. X I . 
116. 1. arczk, — Petrik, Magyar K ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Schwab György, nyitrai kanonok 
1686—1704-ig. — Első volt, ki a nyitrai 

23. iv sajtó alá adatott 1907. szept. 23. 
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püspökök és kanonokok névsorát össze-
állította ily cz. kézirati munkában : Liber 
in quo omnium praedecessorum Epis-
coporum in Domino jam quiescentium 
continentur nomina. Item DD. Canoni-
corum qui aliquando in hac cathedrali 
Ecclesia titulis Canonicatus ac aliis Dig-
nitatibus ornati erant. (Protocollum La-
disl . . . Kámánházy 5. 1.) 

ill. oiora 1890. 384. 1. 

Schwab Vilmos. — Munkája: Fünf 
originelle poetische Gedichte nebst einer 
Choral-Cantate. Pest, 1855. 

Petrik Bibliogr. 

Schwaben Zsigmond Ferencz báró, 
szerzetes. — Munkája: Unergründliches-
Berg-Werk. Ein Sinnbild der dreyeinigen 
Gottheit, das ist: Schuldigste Lob- und 
Ehren-Rede, w_elche das in Grundlosen 
Geheimnuss verborgene Gold Göttlicher 
Wesenheit als in einem dunklen Abriss, 
entwerffet, u. an dem hohen Titular-Fest 
des Barfüsser-Ordens der allerh. Drey-
faltigkeit . . . zu Klein-Maria-Zell zu 
Alt-Ofen den 25. May anno 1755. abge-
redet. Ofen. 

ľetrik Bibliogr. 

Schwahotzy Benedek, kegyes tanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1685-ben ; 
miután a piarista rendbe lépett, több évig 
tanította a humaniórákat, bölcseletet és 
theologiát. Több rendház főnöke volt. 
Jártas volt a zenében is. Meghalt 1748-
ban Korpónán. — Munkái : 1. Tragi-
comoedia de Geyza, Salamoné, Vido et 
Albensibus. Tyrnaviae, 1714. — 2. Llta-
tilae LaVretanae beatae Ylrglnls Mariae 
LIteraLI Varlatlone, VersIbVsqVe aDor-
natae. Anno qVo regnat In Yngarla 
sCeptro raDIante Maria eXeqVans gentls 
Vota CUpIta sVae. U. ott (1741). 

Horányi, M e m o r i a I I I . 248. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Schwaiger András, könyvkereskedő 
Pozsonyban, hol 1853. jan. 15. meghalt 
65. évében. — Munkái: 1. Bey Andreas 
Schwaiger Buchhändler zu Pressburg 

Id . S z i n n y e i J . . Magyar írók Xlľ. 

sind nachstehende Bücher zu haben. 
1795. (1791-1795. Pressburg.) — 2. 
. . . 1796-1798. U. ott. — 3. . . 1799 
—1800. U. ott. — 4. Verzeichnis einiger 
alten und neuen Bücher, welche bei A. 
5. zu haben sind. U. ott, 1801. — 5. 
1. Fortsetzung vom J. 1802. U. ott. — 
6. 5te Fortsetzung 1805. U. ott. — 7. 
12. Fortsetzung. 1808. U. ott. — 8. 14. 
Fortsetzung. U. ott, Év n. — 9. 15. 
Fortsetzung. Pressburg, 1811. — 10. 16. 
Fortsetzung 1811. U.. ott. — 11. Neue 
Commissions-Artikel aus Hartleben's 
Verlag bey A. S. in Pressburg zu er-
halten. 1812. — 12. Verzeichniss der 
Verlags- u. Commissions-Bücher, welche 
bey A. S. zu haben sind. U. ott, 1820. — 
13. Verzeichniss der neusten Bücher, 
welche . . . bey A. S, zu haben sind. 
U. ottt, 1822. — 14. Verzeichniss der-
jenigen Bücher, welche bey A. S. zu 
haben sind. U. ott, 1825. 

Petrih Bibliogr. és gyászjelentés. 

Schwaiger Antal L. Svaiger. 
Schwaiger Filibert, bölcseleti doktor. 

— Munkája : A vassavas benzylaetherről 
és átalakulásáról. A bölcsészeltudori fok 
elnyerése végett a budapesti m. kir. tu-
mányegyetem bölcsészeti karához be-
nyújtotta. Budapest, 1879. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Schwanda Gusztáv, a magyar folyam 
és tengerhajózási részvénytársaság fő-
felügyelője. — Munkája: A Hult-féle 
forgó-gőzgép. Bpest, 1903. (Különny. a 
Technológiai Lapokból.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schwanielder Adám, kántor-tanító, 
szül. 1842. jan. 2. Lázárföldön (Toron-
tálm.), hol atyja főtanító volt. Sch. az 
elemi- és reáliskola két alsó osztályát 
Verseczen végezte, mire 1853-ban Pestre 
jött az akkor felállított Paedagogiumba. 
1860. képesítő oklevelet nyert és a 
lázárföldi altanítói állást foglalta el, 
hol négy évig működött. 1866-tól Bresz-
továczon (Torontálmegyében) tanító ; 
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200—220 gyermek mellett. 1887-ben a 
klosterneuburgi gazdasági egyesület gyü-
mölcsfametszési mintáiért ezüst éremmel 
tüntette ki. 1881 óta az archaeologiai és 
ethnologiai téren működik. Szervezett 
egy 400 kötetből álló ifjúsági és nép-
könyvtárt. A helybeli vöröskereszt és 
tűzoltóegyletnek több év óta elnöke. 
Több évig gyűjtött érmeit a m. n. mú-
zeumnak, a temesvári múzeum-egyletnek 
és a pancsovai főgymnasiumnak adomá-
nyozta. — Irodalmi működését 1861-ben 
a Die Volksschule cz. bécsi paedagogiai 
lapban kezdette meg; tanügyi és társa-
dalmi czikkei mindössze 31 lapban je-
lentek meg. Czikke a temesvári Törté-
nelmi és régészeti Értesítőben (VIII. 
1892. A bresztováczi római éremleletek.) 

Vaday József, Magyar tanférfiak és tanító-
nők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 1896. 
fénynyom. arczk. 
Schwannenfeld Ignácz János, orvos-

doktor, nagyszombati származású. — 
Munkája : Dissertatio inaug. medica sis-
tens divisionem febrium. Viennae, 1768. 

Szinnyei Könyvészete. 
Schwarczel Adél, vezető tanítónő. — 

Munkája: Földrajz az elemi népiskola 
III. osztálya számára. Pályadíjjal jutal-
mazott (munka. Külön vezérkönyvvel. 
Kiadja a kolozsmegyei róm. kath. tanító-
testület. . . . 1901. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Schwarczel József, orvosdoktor, Esz-

tergommegyei fő- és m. kir. törvényszéki 
orvos, szül. 1806. február 28. Váczon; 
tanult ugyanott és Pesten az egyetemen ; 
1831-től a pesti szent Rókus-kórház 
másodorvosa volt, két évig, 1834—49. 
Komárommegye főorvosa volt és Tatán 
tartózkodott. 1849 végén Székesfejérvárra 
költözött. 1851. február 11. Esztergom-
megye főorvosává s a város dísz-
polgárává választották. Meghalt 1879. 
november hó 13-án Esztergomban. — 
Czikkei a Zeitschrift für Natur- und 
Heilkundeban (1850. 9. sz. Correspon-
denz. Stuhlweissenburg, 24. sz. Das 

Bürgerspital zu Stuhlweissenburg, 1852. 
II. 2. sz. Einige Worte über das Graner 
Bitterwasser.). — Munkája : Nosocomium 
civium Pestiensium ad Sanctum Rochum 
. . . Pestini, 1834. — Nevét Schwarczl-
nek és Schwarzelnek is írták. 

Bugát-Flör, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest 45. 1. — Rupp, Beszéd 
158. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Esztergom 

és Vidéke 1879. 50. sz. és gyászjelentés. 
Schwarczel Sándor, műegyetemi ta-

nár, szül. 1847. decz. 9. Tatán (Komá-
romm.); előbb a m. kir. államvasutak 
osztály-mérnöke, cs. kir. mérnökkari t. 
hadnagy volt. A kir. József-műegyetem 
helyettes-tanárává meghivatott 1875. máj. 
2 . ; az út-, vasút-, víz- és híd-építészet 
egyik tanszékére rendes tanárnak ki-
neveztetett 1876. okt. 24. A mérnöki és 
építészeti szakosztály dékánja volt az 
1882—83. tanévben. — Czikkeket írt a M. 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyébe 
(1877. A vasúti vasfelszerkezetek, 1878. 
A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjel-
zésre, 1879. A trachygraphometer, 4 fam. 
és rajzokban, 1880. A vasutak valószínű 
bevételei előzetes meghatározásáról, 4 
szöveg ábrával, 1881. A vasúti pálya-
szin befolyásáról a szénfogyasztásra, 
2 ábrával.) — Munkái: 1. A keskeny 
pályák mint a mellékforgalom hivatott 
eszközei. A m. tudom. Akadémia dicsé-
retével kitűntetett pályamunka. Bpest, 
1876. — 2. A vasúti vasfelszerkezetek. 
4 darab rajzlappal. U. ott, 1878. (Kü-
lönny. a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyéből.) — 3. Vasúti üzlet befo-
lyásáról a nyomjelzésre. U. ott, 1878. 
(Különny. a M. Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönyéből.) — Szerkesztette a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Köz-
lönyét 1879-től 1882. máj. 29-ig, midőn 
a titkári állástól is megvált. 

Szily Kálmán, A k i r . J ó z s e f - m ű e g y e t e m t a -
nárai és hallgatói 1851—1882-ig. Bpest, 1883. 
9. 1. — Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Schwarczer Viktor, L. Schvarczer. 
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Schwarczl Zsigmond, kegyestanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1749-ben 
Váczon, hol a gymnasiumot elvégezte, 
és felvétette magát a piarista-rendbe. 
1767-ben tanulását befejezte. Tanított 
Nyitrán, Nagy-Kanizsán, Váczon és Pes-
ten, összesen hat évig; a pécsi gymna-
siumban 1777-től a költészetet és rheto-
rikát szintén hat évig tanította. Komá-
romban gymnasiumi igazgató vol t ; 
azonban betegeskedni kezdett és nyu-
galomba vonult Pestre, hol 1803. szept. 
21. meghalt. — Munkái: 1. Poemata 
quae Domino Georgio Klimo Quinque-
Ecclesiarum episcopo in grati animi 
signifícationem obtulit regium et capitale 
gymnasium Quinque-Ecclesiae ob dona-
tum ab eo stúdiósáé iuventuti Xenium 
litterarium ineunte anno 1777. voluntate 
eiusdem praesulis publici juris facta. 
Hely n. — 2. Gratulatio 111. ac Rev. 
D. D. P. L. e Com. Eszterházy rel. Ter-
tio Kalendas Junii quo die solemnia 
inaugurationis suae ingenti omnium or-
dinum plausu celebravit, a Regio Archi-
Gymnasio Q. E. oblata. Quinque-Ecclesiis, 
1781. — 3. Oratio ad litterarios adoles-
centes, coram nobilissimis utriusque 
reipublicae viris habita Quinque-Eccle-
siis . . . anno 1785. dum solemnia inau-
gurationis academiae Jaurino Quinque-
Ecclesiis transpositae, haberentur. Pes-
tini. — 4. Laudatio funebris quam 
honoribus piae memoriae Excell. 111. ac 
Rev. Dni Pauli Ladislai e comitibus 
Esterházy JL de Galantha Quinque-Ec-
-clesiarum episcopi . . - adornavit et 
prima solemniorum exequiarum die 14. 
Kalendas Januarias dixit 1798. Quinque-
Ecclesiis. 

M. Hírmondó 1781. I . 376. 1. — Horányi, 

Scriptores Piarura Scholarum II. 661. 1. — 
Katona História Critica XLI. 631. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Schwartner Imre, ág. ev. lelkész. — 
Munkái: 1. Gedächtniss-Predigt, auf 
Seine k. k. Maj. Franz den Ersten bei der 

am 22. März 1835. feierlich begangenen 
Trauer-Andacht in der evang. Kirche zu 
Bös ing . . . Pressburg. — 2. Predigt bei 
der feierlichen Einweihung des neu-
erwählten Superintendenten der evang. 
Gemeinden A. B. im Kreise diesseits 
der Donau . . . Herrn Franz Samuel 
Stromszky, in der Kirche der evang. 
Pressburger Gemeinde gehalten am 15. 
July 1835. U. ott, 1835. — 3. Dass auch 
die Auflösung unserer frommen und 
glücklichen Verbindungen gut sei. Ab-
schiedspredigt gehalten vor der evang. 
Gemeinde A. C. in Bösing 9. Mai 1841. 
U. ott, 1841. — 4. Antrittspredigt am 
6. Juni 1841. im Bethause der evang. 
Gemeinde zu Oedenburg. U. ott, 1841. 

Petrik Bibliogr. III. 346., IV. 85. 1. 

Schwartner Márton, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, szül. 1759. márczius 1. 
Késmárkon (Szepesm.), hol szülei gazdag 
kereskedők voltak; a gymnasiumot szülő-
városában és Pozsonyban végezte; innét 
a göttingai egyetemre ment, hol a törté-
nelmet, statisztikát és diplomatikát ta-
nulta. Hazájába visszatérve Prónay 
László báró csanádi főispán hívta meg 
gyermekei nevelőjének; miután három 
évig nevelősködött, Késmárk városa ne-
vezte ki iskolájához conrectornak, hol 
1784—86-ig működött; ekkor a soproni 
gymnasiumhoz nevezték ki tanárnak. 
1788. márcz. 12. elhagyta Sopront, mi-
után a pesti egyetemen a diplomatika és 
heraldika tanszékére II. József császár, 

• protestáns vallása daczára, kinevezte, 
egyszersmind az egyetemi könyvtár 
őrévé tette. Évi fizetése 1791-ben 600 
Írtról 800 frtra emeltetett. Ezen állásá-
ban maradt haláláig. I. Ferencz király 
1801. február 21. magyar nemességre 
emelte. Miután a statisztikai tanszékért 
háromszor hiában folyamodott, 1810-
ben a király 400 frt évi személyes pót 
lékkai kárpótolta. 1809-ben a pozsonyi 
ág. ev. gymnasium könyvtárára 500 frt 
alapítványt tett, hálából, mert ott nyerte 
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legnagyobbrészt kiképeztetését. Pestmegye 
táblabírája is volt. Meghalt 1823. aug. 
15. Pesten; Halála után 12,000 kötetből 
álló könyvtárát a késmárki lyceumnak 
hagyta 15,000 frt alapítványnyal, s ezen-
kívül 15,000 frtot a késmárki szegény 
leányok kiházasítására. — Munkái: 1. 
Introductio in artem diplomaticam prae-
cipue hungaricam. Cum III tabulis aeri 
incisis. Pestini, 1790. (2. bőv. és jav. 
kiadás öt táblával. Buda, 1802. Ism. 
Alig. Literatur Zeitung, Jena, 1791. I. 
Bd. No. 51., Zeitschrift von und für 
Ungern 1802—3., Annalen, Wien, 1810. 
I. 231. 1., Tudom. Gyűjtemény 1819. 
VIII—XII. Magyarul Perger János ford, 
némi változtatásokkal és bevezetéssel. 
Pest, 1821.) — 2. De gente Croviaca Hun-
gáriáé regum stripis Arpadianae haere-
ditario successionis jur i non adversa 
disservit. Pestini, 1791. (Ezen munkájá-
ért, melyben az Árpád-ház kihalását 
bizonyította, I. Ferencz királytól arany 
szelenczét és fizetésének évi 200 frttal 
való szaporítását kapta.) — 3. Statistik 
des Königreichs Ungarn.A Ein Versuch. 
U. ott, 1798. (2. jav. és bőv. kiadás. 
Buda, 1809—11. Három kötet. 3. kiadás 
1815. U. ott. 1813—15-ben Frankfurtban 
franczia nyelven is megjelent, Wacken 
N. fordításában. Ism. Annalen der Lite-
ratur 1810. III. 19. 1.) — 4. De scultetiis. 
per Hungáriám quondam obviis, com-
mentatus est. Budae, 1815. — Arczképe: 
rézmetszet névtelenül és Stadec rajza, 
metszette Rahl 1803. 

Zeitschrift v o n und für U n g e r n III . 1803. 
386. 1. — Hormayr's A r c h i v 1814. 421. 1. — 
Annalen é s N. Annalen, W i e n , 1809. II . I n -
telligenzblatt 32. 1., 1811. I. 243. 1. — 1823 : 
Hazai és Külf. Tudósítások I I . 14. , 15. SZ., M. 
Kurir I I . 16. , 17. Sz . , Ver. Pest-Ofner Zeitung 
67., 68. SZ. — Tud. Gyűjtemény 1823. VIII . 120., 
1829. X I I . 72. l a p . — Alig. Literatur Zeitung. 
Halle , II. 1824. I. 7. 1. — Die Biene 1830. 4. 
sz . — Melcier, Jakob, B i o g r a p h i e n . K a s c h a u , 
1832. 236. 1. — Fejér, His tór ia A c a d e m i a e . 
Budae , 1835. 187. 1. — Kiss János, E m l é k e -
z é s e i . I . 40—51. , 129., 130. 1. — Müllner Má-

tyás, A soproni evang. fötanoda története 
Sopron, 1857. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
C s a l á d a i . X . 107. 1. — Kelet Népe 1876. 243. 
szám. — Moenich-Vutkovich, Magyar írók 
N é v t á r a . P o z s o n y , 1876. 233. lap. — Pauler 
Tivadar, A budapes t i e g y e t e m története . B.-
pest , 1880. — Doleschall, E. A., D a s erste 
J a h r h u n d e r t . . . Bpest , 1887.45., 64. 68. 1. — 
Petrik B ib l i ogr . — llléssy-Pettkó, A k irá ly i 
k ö n y v e k . Bpes t , 1895. 191. 1. — Pallas Nayy 
Lexikona X I V . 996. l a p . — Kazinczy Ferencz 
L e v e l e z é s e X—XII. , XVI. — Irodalomtörté-
neti Közlemények V I I . — Márki Hugó, S . . M. 
és a statisztika állása a XVIII, és XIX.-ik 
század fordulóján. Bpest, 1905. 
Schwartner Róbert, városi tanácsos 

Késmárkon, ahol született; 1848—49. részt 
vett ő is a szabadságharczban ; azután a 
hírlapíró pályára lépett; Szatmárt és Eper-
jesen hírlapokat alapított és szerkesztett; 
míg szülővárosába visszatérve, 1881-ben 
alapította a Karpathen-Post cz. hetilapot. 
Előbb járásbiró volt, majd városi taná-
csos lett Késmárkon, hol 1897. márcz. 
24. meghalt 68 éves korában. 

Karpathen-Post t897 . 12. Sz. 

Schwartner Sámuel, jogi doktor, ügy-
véd Budapesten, hol 1875. október 12. 
meghalt 75-dik évében. — M u n k á j a : 

Assertiones ex jurisd rudentia univerca 
et scientiis politicis. Pestini, 1825. 

Petrik B ib l i ogr . és g y á s z j e l e n t é s . 

Schwartzer Antal, a siketnémák inté-
zetének igazgatója, szül. 1780. jan . 16. 
Szekszárdon (Tolnám.); a gymnasiumot 
Kalocsán és Pécsett végezte; azután a 
pesti egyetemre ment jogot tanulni. Ezen 
időben tervezték a süket-némák intéze-
tének felállítását Pesten. Ezen czélból 
1801-ben Schwartzert Bécsbe küldték, 
hogy az ottani cs. süket-némák intéze-
tének tanításmódját és berendezését 
tanulmányozza. 1802-ben a váczi süket-
néma intézethez első tanítónak kinevez-
tetett. Simony Antal igazgató halála után, 
1808-ban ő lett az intézet tanára, 1831. 
márcz. 1. igazgatója ; az ő idejében és 
tanítási rendszerével fölvirágzott az inté-
zet, sőt rendszerét másutt is alkalmaz-
ták. Meghalt 1834. decz. 29. Váczon. — 
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Munkái: 1. Első esméretek a siketnémák 
számára. May szerint. Kérdésekkel bőví-
tette és a nyelv tanulásban való gyakor-
lásra alkalmaztatta. Buda, 1817. (2. 
kiadás, ü . ott, 1823. Németül is. U. ott, 
1817. és 1823.) — 2. Magyar nyelvta-
nító könyv a siketnémák számára. U. 
ott, 1817. Három rész. (Németül. U. ott, 
1817.) — 3. Lehrmethode zum Unterrichte 
der Taubstummen in der Tonsprache, 
für Lehrer. Mit dem Hand-Alphabete. 
U. ott, 1827. — Nevét Schvarczernek és 
Schwarczernek is írták. 

Hazai és Külföldi Tudósítások. 1831. I I . 2. 
SZ., 1835.1. 11. sz. — Jelenkor 1835. 11. Sz. — 
Oesterr. National-Encyclopaedie. W i e n , 1837. 
I V . 610. 1. — Ponori Thewrewk József, M a g y a -
rok születésnapjai. Pozsony, 1846. 7. 1. — 
Petrik Bibliogr. III. 349. 1. 

Schwartzer Ferencz (babarczi), orvos-
sebészdoktor, egyetemi magántanár és 
elmegyógyintézet-tulajdonos, szül. 1818. 
nov. 25. Babarczon (Baranyam.); orvosi 
tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, 
a szabadságharcz kitörésekor 1848. azon-
ban hazajött és mint törzsorvos szolgált 
végig Guyon tábornok mellett. A világosi 
katasztrófa után az üldözések elől kül-
földre menekült és itt különösen az elme-
gyógyászattal foglalkozott. Bejárta Fran-
cziaországot és megismerkedett az elme-
gyógyászati intézményekkel. 1850-ben tért 
vissza Magyarországba és ekkor megala-
pította Budán magán-elmegyógyintézetét, 
mely akkor az első ilynemű intézet 
volt. 1860—1866-ig a pesti egyetemen 
az elmegyógyászat magántanára volt. 
1878-ig állott az intézete élén és ekkor 
annak vezetését fiának Sch. Ottónak en-
gedte át. A helytartótanács kinevezte az 
állandó közegészségügyi bizottság tagjává, 
mely bizottságban több éven keresztül 
az elmegyógyászati ügyek előadója volt. 
1864-ben Buda város képviselőjévé vá-
lasztotta. Megkapta a kir. tanácsosi czímet, 
a Ferencz József-rendet, megelőzőleg 
pedig a tudomány és művészeti arany-
érmet. Tagja volt az országos közegész-

ségügyi tanácsnak. A lipótme?ei tébolyda 
az ő tervei szerint készült és az ő fel-
ügyelete alatt épült. Magyarországon ő 
alapította meg az elmegyógyászati tudo-
mányt és ezen törekvésében Balassa 
János volt támogatója; a bécsi és buda-
pesti kir. orvosegylet, a kir. magyar ter-
mészettudományi, a német elmekórtani 
és a törvényszék lélektani társulat tagja 
volt. Meghalt 1889. márcz. 2. Budapes-
ten. — Czikkeket írt a Zeitschrift für 
Natur und Heilkundeba. (1852—56) ; az 
Orvosi Hetilapba (1858); a Gyógyászatba 
(1864-66) sat. — Munkái: 1. A lelki 
betegségek általános kór- és gyógytana, 
törvényszéki lélektannal. Orvosok, egész-
ségügyi hivatalnokok és törvényszéki 
birák számára. Pest, 1858. — 2. A budai 
magán elme- és ideg-gyógyintézet tudósí-
tója és tizenkét évi működésének ered-
ménye. Buda, 1864. (Németül: U. ott, 
1864.). — 3. Jelentés a budai magán 
elme- és ideggyógyintézet orvosi műkö-
déséről 1865-ben. U. ott, 1866. 

Szinnyei Könyvészete és Repertóriuma III. 
Természettudományok. (Czikkei), — P. Napló 
1889. 62. SZ. — Egyetértés 1889. 62. Sz. — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 556. 1. 

Schwartzer Géza, előbbinek fia, a 
budai főgymnasium végezte után bölcse-
lethallgató lett a budapesti egyetemen s 
a török, perzsa és arab nyelvek tanulá-
sára adta magát, azonban már 1879. 
május 31-én meghalt Budapesten 22. 
évében. — Munkái: 1. Török közmon-
dások, ford, és részben magyar köz-
mondásainkkal egybevetette. Bpest, 1876. 
(Ism. Egyh. és Isk. Lap 6. sz.) — 2. 
Török-magyar társalgó. U. ott, 1878. 
(Török-magyar czímmel és szöveggel). 

i/o» 1879. 139. sz. (Erödi Béla). — Kiszling-
stein Könyvészete és gyászjelentés. 

Schwartzer János Lajos báró, eszter-
gomi kanonok, szül. 1734-ben Rügen 
szigetén ; atyja, ki svéd nemes családból 
származott, kapitány volt egy lovas ez-
redben, fiát is a Sparr ezredbe, mely 
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Stralsundban feküdt, zászlótartónak adta 
be; S. az akkori svéd-porosz háborúban 
csakhamar lovas-vadász századossá lé-
pett elő. 1756-ban hadi fogságba került 
és Stettinbe szállították. Fogságából sza-
badulva, Bécsbe utazott, hol Denis Mi-
hály jezsuita költővel ismerkedett meg, 
kinek rábeszélésére áttért a róm. kath. 
vallásra. 1767-ben már a pozsonyi káp-
talan tagja volt ; 1770. esztergomi ka-
nonok lett; 1771. febr. 9. pedig nagy-
szombati plébánossá választották. Nem-
sokára casari apáttá és apostoli proto-
notáriussá is kineveztetett. 1779. ápr. 
23. lemondott plébániájáról és elnyerte 
az újonnan visszaállított nyitrai nagy-
prépostság javadalmát, megtartván ez-
úttal az esztergomi kanoniát is. Mint 
ilyen cz. bozoni püspökké neveztetett ki. 
Midőn 1780. Lukácsy János nyitrai káp-
talani helytartó meghalt, a káptalan reá 
bizta az egyházmegye kormányzását. 
Kezdetben ezen megbízatásának meg is 
felelt, de később folytonos utazgatással 
töltötte idejét. Így az 1782—83. telet is 
egy orosz herczeg kíséretében Franczia-
országban töltötte. Ezen költséges kedv-
telése következtében az anyagi tönk 
szélére jutott, és közel 34,000 frtnyi 
adósságba verte magát. Az esztergomi 
káptalan ennélfogva 1783-ban zár alá 
vette jövedelmét s a 800 frtnyi személyi 
járandóságon felül lévő összeget lefog-
lalta. Ugyanezen évben II. József csá-
szár, miután a megengedett időn túl 
tartózkodott külföldön, összes javadal-
maitól megfosztotta. 1794-ben azonban 
ismét sikerült neki a váczi káptalanban 
javadalomhoz jutnia. Kortársai mint 
jeles szónokot ismerték. Meghalt 1801. 
decz. 18. Cadixban, hol utolsó éveit 
töltötte. — Munkái: 1. Lobrede auf den 
heiligen Stephanus König von Ungarn. 
Gehalten an 'dessen Festtage in der Dom-
kirche zu Tyrnau. Tyrnau, 1771. — 2. 
1iede an . . . Herrn Anton Grafen von 
Réva, Bischoffen zu Neutra, . . . als 

er das Bissthum antrat, gehalten zu 
Neutra 1780. den 15. Novemb. U. ott. 
(Latinul. U. ott, 1780.) — Nevét Schwar-
zernek is írták. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XXXII. 336. 1. 
— Petrik Bibliogr. — Kollnnyi Ferencz, Esz-
tergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 380. 1. 

Schwar tzer Ottó (babarczi), orvos-
doktor, főrendiházi tag, m. kir. udvari 
tanácsos, egyetemi magántanár, elme-
ideggyógyintézeti főorvos, Schwartzer 
Ferencz orvosdoktor-író fia, szül. 1853. 
decz. 22. Budán; orvosi tanulmányait 
a budapesti egyetemen végezte, hol 
1877. nyert orvosdoktori oklevelet. Atyja 
mellett kizárólag az ideg- és elmegyó-
gyászat tanulmányozásának szentelte 
idejét. 1878-ban már a budai magán-
elmegyógyászati intézet vezetője lett. 
Tudományos működése folytán kiváló 
helyet foglal el a jelenkor elmegyógyá-
szai között. 1883 óta az orsz. közegész-
ségügyi tanács tagja. 1885. a budapesti 
egyetem jogi fakultásán a törvényszéki 
lélek- és elmekórtan magántanárává ké-
pesíttetett. Szilágyi Dezső megbizta az 
igazságügyi orvosi tanácsra vonatkozó 
törvényjavaslat kidolgozásával, majd a 
tanács életbeléptetése után annak al-
elnökévé nevezték ki. 1897. a magyar 
vörös-kereszt egyesület főgondnok-helyet-
tesévé, majd 1898. főgondnokká és 1899. 
Lajos Győző főherczeg által megbízottá 
neveztetett ki. Kiváló működéseért még 
több izben részesült kitüntetésben : meg-
kapta a III. oszt. vaskoronarendet, a 
Medsidje-rendet és a szent Száva-rend 
csillagos középkeresztjét. Ezenkívül a 
német lovagrend tagja, több külföldi 
érdemrend tulajdonosa. Tagja a székes-
fővárosi törvényhatóság bizottságának, 
az országos szövetség alelnöke, a buda-
pesti orvosi szövetség elnöke; 1900. 
április 20-án a magy. kir. udvari taná-
csosi czímet kapta stb. — Czikkei a 
Pester medicin.-chirurgische Presseben 
(1879. Die thermische Behandlung der 
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maniakalischen Phase der Porchoucuorse); 
a Jogtudományi Közlönyben (1899. Az 
orvosi szakértő mint tanú, 1900. Az 
elmebetegügyi törvényhozás fejlődése 
hazánkban az utolsó ötven év alatt); a 
Jogi Lexikonban (1899., 1900., 1903. 
Törvényszék-elmekórtani rész); a Sociá-
lis Naptárban (1906. A gyermek szellemi 
életének fejlődése). — Munkái: 1. Die 
Beicusstlosigkeitszustände als Strafaus-
schliessungsgründe. Tübingen, 1878. — 
2. A porchoucuorsis izgultsági szakának 
thermikus kezeléséről. Bpest. 1879. (Kü-
lönny. az Orvosi Hetilapból.) — 3. Die 
transitorische Tobsucht. Wien, 1880. — 
4. A babonaság és beszámíthatóság. U. 
ott, 1881. (Különny. a Gyógyászatból.) 

— 5. Valami az idegességről. U. ott, 
1886. — 6. Törvényszéki elmekórtani le-
velek. U. ott, 1887. (Ism. Budapesti 
Szemle LIII.) — 7. Az intézeteken kí-
vül levő elmebetegek és hülyék statisz-
tikája. U. ott, 1887. (Különny. a Gyó-
gyászatból.) — 8. A törvényszéki elme-
kórtan tankönyve. Krafft-Ebing művének 
ford. U. ott, 1888. (Előszó 1885. 2. ki-
adás. U. ott, 1891.) — 9. A szerelem 
physiologiája. U. ott, 1888. — 10. Az 
álomról. U. ott, 1888. (Különny. a Gyó-
gyászatból.) — 11. „Csák", Vörösmarty 
Mihály tébolyalakja, ü. ott, 1890. (Né-
metül is. U. ott, 1890. Ism. Ung. Revue.) 

— 12. Psychiatriai jegyzetek. U. ott, 
1894. — 13. Az elmebetegek jogvédelme. 
U. ott, 1895. — 14. Közigazgatási elme-
kórtan. U. ott, 1897. — 15. á̂ magyar 
szent korona orsz. vöröskereszt-egylete 
Nachlup Adolf üdülőház szabályzata és 
házirendje. U. ott, 1899. — 16. A ma-
gyar szent korona orsz. vöröskereszt 
egylete központi irodájának szolgálati, 
ügyviteli és fegyelmi szabályzata indo-
kolással. U. ott, 1899. — 17. A m. orsz. 
vöröskereszt-egylet Erzsébet kórházának 
alapszabályzata indokolással. U. ott, 1899. 
— 18. Az állami elmegyógyintézeti or-
vosok helyzetéről. U. ott, 1900. (Kül. 

ny. az Orvosi Hetilapból.) — 19. A 
gyermek szellemi életéből. U. ott, 1901. 
(Németül. U. ott, 1901.) — 20. Psychia-
trische Festrede. U. ott, 1901. — 21. A 
magánorvoslás díjazásának kérdése a 
bíróság előtt. U. ott, 1901. (Különny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 22. A m. orsz. 
vöröskereszt-egylet ápolónői tanfolyamá-
nak, ápolónői intézetének és szabadsá-
golt ápolónőinek szabályzata indokolás-
sal. U. ott, 1901. — 23. A m. orsz. 
vöröskereszt tudósító irodájának szerve-
zeti szabályai. U. ott, 1901. — 24. A 
m. és osztrák vöröskereszt társulat közös 
központi értesítőirodájának szervezeti sza-
bályai és ügyrendje. U. ott, 1901. — 25. 
Az elmebetegügyi törvény alapelvei. U. 
ott, 1902. — 26. Psychiatriai beszéd a 
békésvármegyei elmegyógyító intézetnek 
bemutatásakor a békés-gyulai közegész-
ségi egyesület közgyűlésén. U. ott, 1902. 
— 27. Az elmegyógyintézetek ablakrend-
szerének kérdéséhez. U. ott, 1902. (Kü-
lönny. az Orvosi Hetilapból.) — 28. Az 
elmebetegügyi törvény. Előadói tervezet. 
U. ott, 1903. — 29. Das ungarische Rote 
Kreuz. U. ott, 1904. — 30. A m. szent 
korona országai vöröskereszt-egyletének 
története. U. ott, 1904. (Gróf Csekonics 
Endrével együtt.) — 31. Az elmebeteg-
ügyi törvényre vonatkozó életbeléptetési 
és végrehajtási rendelet előadói terve-
zete. U. ott, 1903. — 32. A korlátolt 
beszámíthatóság. U, ott, 1907. (Klinikai 
Füzetek XVI. 12.) — 33. A gyermek 
lelki világából. U. ott, 1907. (Ism. Buda-
pesti Hirlap 128. sz.) — 34. Jahresbericht 
pro 1894. sat. évenként. 

Kürschner, Joseph, Deutscher Literatur Ka-
lender 1902. Stuttgart. 1003. h. - Ország-Világ 
1894.48. SZ. 1900.18. SZ. arczk. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 
557., II. Pótlék 1904. 579. 1. — Petrik, Ma-
gyar Könyvészet 1886—1900. és m. n. mú-
zeum könyvtár példányairól. 

Schwarz Adolf, rabbi, szül. 1846. júl. 
Ádász-Tevelén (Veszprémm.); atyjától ki 
rabbi volt, nyerte első Talmud - oktatá-
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sát ; azután a pápai gymnasiumban és 
a bécsi egyetemen tanult bölcseletet. 
1867. a boroszlói izr. theologiai semi-
nariumba lépett és az egyetemen böl-
cseletet hallgatott; 18 évig Karlsruheban 
városi rabbi volt; 1893 óta a bécsi theo-
logiai seminariámban tanár. — Munkái: 
1. Ueber Jacobi's oppositionelle Stellung 
zu Kant, Fichte und Schelling. Breslau, 
1870. — 2. Uber das Indisches Kalender-
wesen. U. ott, 1872. — Többi munkáit a 
The Jewish Encyclopedia felsorolja. 

The Jewish Encyclopedia N e w - Y o r k , X I . 117. 1. 

Schwarz Adolf, hirlapíró: meghalt 
1880. jan. 14. — Vidéki lapokba több 
czikket és verset írt Csetkő és Csethenyi 
névvel. 

Politikai Újdonságok 1880. 3. SZ. 

Schwarz Ármin, hirlapíró, szül. 1845. 
aug. 3. Keszthelyen (Zalam.); tanulmá-
nyait Keszthelyen, Győrött és Budapes-
ten végezte. 1874 óta hivatásszerűleg 
foglalkozik hírlapírással; 1876 óta a 
Pester Lloyd országgyűlési tudósítója. 
Sokat fordított magyarból és francziából 
németre, nevezetesen magyarból Jókai 
műveinek nagy részét, francziából Zolá-
nak Rougon-Macquart - ciklusát. Czikkei 
a Pester Lloydban (1897. 193. sz. Gregor 
Berzeviczy, 1900. 113. Valentin Ba-
lassa, 1901. 308. 308. sz. Madame de 
Maintenon und ihre Sekretärin, 1905. 
176. sz. Aus der Sagenwelt des Juden-
thums sat); az Egyenlőségnek is munka-
társa. — Álneve: Jean qui rit. 

Ország-Világ 1887. 10. SZ. arczk. 1894. 17. 
sz . arczk . — Kürschner. D e u t s c h e r Litteratur-
K a l e n d e r 1892. Stuttgart 1003. h . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 996. 1. 

Schwarz Artúr, orvosdoktor egyetemi 
magántanár, szül. 1855. júl. 1. Buda-
pesten ; egyetemes orvosi tanulmányait 
a budapesti egyetemen végezte. 1879—80. 
Korányi tanár klinikáján mint gyakor-
nok volt alkalmazásban, 1880—83. pedig 
a bécsi közkórházban mint gyakornok 
és mint másodorvos működött. 1884. 

Budapesten telepedett le. 1886—95. a 
nyilvános ambulatoriumban az ideggyó-
gyászati osztály vezetője volt, 1895 óta 
pedig az általános poliklinika VI. ideg-
gyógyászati osztályának főorvosa. 1889. 
az idegkór és gyógytanból magántanári 
képesítést nyert. Rendkívüli tagja az or-
szágos közegészségügyi tanácsnak. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1881. A 
hörgőterek lefutása a tüdőben, 1886. Az 
agy hatásáról a gerinczagy visszahajlási 
működésére. 1887. A Laudry-féle felhágó 
heveny hüdésről); az Archiv für Psy-
chiatrieban (XIII. Zur Lehre von den 
Haut- und Sehnenreflexen); a Wiener 
med. Wochenschriftben (1883. Zur Kennt-
niss der functionellen Herzinsufficienz, 
Zwei Fälle von Porpura |rheumatica 
complicirt durch acute Aorteninsuffi-
cienz); a Gyógyászatban (1887. Az ágy-
béli localisatio tanának jelen állásáról); 
írt még a Jubiláris dolgozatok cz. mun-
kába (1890.). A gyakorlati orvostan hala-
dásába (1896.) és a M. Orvosi Archí-
vumba. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 557. 1. — Högyes 
E m l é k k ö n y v e 412., 801. 1. — Petrik M. Köny-
vészet 1886—1900. 

Schwarz Bódog (Félix), az Athenaeum 
könyvnyomda részvénytársaság igazga-
tója. — Czikke a Budapesti Szemlé-
ben (1886. XLV. A takarékpénztárakról). 
— Munái: 1. Agiótanulmányok. Buda-
Bpest, 1883. (Különnyomat a Nemzet-
gazdasági Szemléből). — 2. Pénzrend-
szerünk megváltoztatása. A m. tudom. 
Akadémia által a «Magyar Kereskedelmi 
Csarnok» díjában részesített pályamun-
ka. U. ott, 1884. (Különny. a Nemzet-
gazdasági Szemléből). 

Kiszlingstein K ö n y v e s z e t e . 

Schwarz Dániel, soproni származású. 
- Üdvözlő verset írt Parschitius Dániel 

tiszteletére a Pia V o t a . . . cz. munkába 
(Lipcse, 1679.). 

Szabó-Heilebránt, R é g i M. K ö n y v t á r III . 2. 
rész. 165. 1. 
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Schwarz Dávid. — Munkája: Aufruf 
an die Israeliten des löbl. Sároser Comi-
tates. Kaschau, 1846. 

Petrik Bibliogr. 
Schwarz Ede, orvosdoktor, tudomá-

nyos utazó, szül. 1831. szept. 13. Mis-
kolczon (Borsodmegye) szegény izraelita 
szülőktől, kikkel egy éves korában 
Pestre költözött, hol 1845-ben a kegyes-
rendiek gymnasiumába lépett; 1848— 
1849-ben honvéd volt és Szent-Tamásnál 
kitüntette magát. 1849-ben orvosnöven-
dék lett Bécsben, hol különösen Hyrtl 
támogatta, és 1856-ban nyert orvosdok-
tori oklevelet; aközkórházban alkalmaz-
tatott és oly hírnévre tett szert, hogy 
310 folyamodó közül őt szemelték ki a 
Novara-expeditio orvosának. 1857. ápr. 
30. kelt ú t ra ; 1859. aug. 2. tért vissza 
betegen. Csak annyi ideje volt, hogy 
utazásának orvosi és anthropologiai 
részét kidolgozhatta. Meghalt 1862. szept. 
22. Bécsben. — Munkái: 1. Uber Kör-
permessungen zur Diagnostik der Men-
schenrassen. Wien, 1859. (Angolul i s ; 
mintegy 7000 mérésről szóló jelentés). 
— 2. Reise der österreichischen Fregatte 
Novara um die Erde, in den Jahren 
1857., 1858., 1859. Medizinischer Theil. 
U. ott, 1861. Tíz fa- és kőnyom, rajzzal, 
egy rézmetszetű képpel és 3 melléklettel. 
— 3: A system of anthropological inves-
tigations. U. ott, 1862. Négy kőny. szines 
rajzzal és a szövegbe nyomott fametsze-
tekkel. — Czikkeit felsorolja Szinnyei 
Könyvészete. 

Reich Ignácz, B e t h - E l . Pes th , 1862. V. 20. 1. 
— Alig, lllustr. Juden-Zeitung. P e s t h , 1862 
42. sz. — Wurzbach, Biogr. Lex ikon XXXII . 
286. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 996. 1. 

Schwarz Frigyes, orvosdoktor, közkór-
házi főorvos Pécsett (Baranyam.), hol 1902. 
aug. meghalt 54 éves korában. — Czikkei 
az Orvosi Hetilapban (1874. Epehólyag-
vízkór, Kizárt sérv műtéte). — Munkái: 
1. Szülésznők kézikönyve. Pécs, 1892. — 
2. Szülészeti és nőgyógyászati közlemé-

nyek. Bpest, 1895. (Klinikai Füzetek Y. 
6.). — 3 .A bábaügy hazánkban. U. ott, 
1899." (Klinikai Füzetek IX. 5.) — 4. 
A szülészeti therapiából. U. ott, 1900. 
(Különny. a Gyógyászatból). 

Vasárnapi Újság 1902. 34. SZ. ( N e k r . ) . — 
Petrik M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schwarz Gábor, bölcseleti doktor, 
rabbi. — A M. Zsidó-Szemle munka-
társa. — Munkája: A Pesito Jeremiás 
könyvére. Bölcsészetdoktori értekezés. 
Bpest, 1895. (Különnyomat a M. Zsidó 
Szemléből.) 

Petnk M. K ö n y v é s z e t 1886-1900. 

Schwarz Gottfried, theologiai doktor, 
ág. ev. superintendens és tanár, Sch. 
Sámuel kereskedő és városbíró fia, szül. 
1707. nov. 19. Iglón ; hat éves kprában 
Lőcsére került iskolába, hol hét évig 
maradt. Miután atyja a kereskedői pá-
lyára szánta, a magyar nyelv elsajátítása 
végett Csetnekre és Osgyánba küldte; 
miután e helyeken tanulását elvégezte, 
nét Eperjesre ment az ottani iskolaigaz-
gatóhoz, Toperczer Péter Pálhoz élelme-
zésre és szállásra; két év múlva pedig 
1726. a jenai egyetemre; négy évi itt 
időzése után a 21 éves ifjút meghívták 
a lőcseiek iskolájukhoz conrectornak és 
másfél év múlva ugyanott igazgató lett. 
Az iskolai védnökséggel való kelle-
metlenségek elszomorították, úgyannyira, 
hogy külföldre szándékozott kivándorolni, 
ebben azonban egy családi pör, melyet 
atyja 15 évig folytatott, megakadályozta ; 
ezért 1734-ben Pestre jött, hogy itt ügy-
védje mellett a pör kimenetelét bevárja; 
de három negyed év múlva elvesz-
tette. Miután Lőcsén családi ügyeit ren-
dezte, 1735. elhagyta hazáját. Tudomá-
nyos híre messze külföldön elterjedt és 
utazása közben több jeles tudóssal (Bél, 
Garelli, Marinoni) ismerkedett meg. Mar-
burgban egy évig tartózkodott és 1739. 
Haliéba érkezett, hol felolvasásokat tar-
tott és 1740. a mesteri fok elnyerése 
végett vitatkozott. 1742-ben az osna-
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brücki rectori állást fogadta el, hol 
1749-ig működött. Ekkor a hessen-casseli 
tartomány-gróf meghívta Rintelnbe su-
perintendensnek és első theologiai ta-
nárnak ; előbb a helmstädti egyetemen 
doktoratust tett (in absentia). Meghalt 
1788. nov. 23. Rintelnben. — Munkái: 
1. Iniţia religionis christianae inter hun-
garos ecclesiae orientali adserta. Eadem-
que a dubiis et fabulosis narrationibus 
repurgata. Dissertatio historico - critica 
auctore Gabriele de juxta Hornád. Fran-
cofurti & Lipsiae, 1739. (Az akkori győri 
püspök 1739-ben utánnyomatta s egy 
harmadik kiadása is megjelent 1749-ben 
Kolozsvárt.) — 2. Dissertatio de sensi-
bus et quae Deo tribuuntur sensationi-
bus. Halae, 1740. — 3. And. Dudithii 
ab Horeowitza Episcopi tunc Tiniensis 
orationes quinque in Concilio Tridentino 
habitae, quarum posteriores duae nunc 
primum e Msc. prodeunt, cum Appen-
dice orationum duarum quas Georg. 
Drascowich in eodem Concilio bábuit. 
Praefatus est ac Dissertationem de vita 
ac scriptis Andr. Dudithii adjecit Loran-
dus Samuelfy. (Schwarz G. álneve.) U. 
ott, 1742. — 4. Imperator Justinianus 
M. Slavicae genti vindicatus. Schediasma 
historico - philologicum. Wittenbergae, 
1742. — 5. Oratio de optima studiosam 
juventutem instituendi ratione, habita in 
gymnasio Osnabrugensi, cum munus 
rectoris capesseret. U. ott, 1743. — 6. 
Programma de sonorum sine mente 
editorum insidiosi illius lingvarum cul-
toribus viţii, origine. U. ott, 1743. — 7. 
Idea boni consulis ; in memoriam con-
sulis Osnabrug. Guil. Frid. de Blechen. 
U. ott, 1744. — 8. Trias observation um 
grammaticarum quibus totidem codicis 
sacri veteris testamenti loca illustrantur. 
U. ott, 1744. — 9. Decadum Antonii 
Bonfinii editio nupera Posonio-Vien-
nensis iusto pretio aestimata sche-
diasma literarium et historicum quo ad 
actum oratorium in gymnasio sanatorio 

Osnabrugensi ad d. 10. Septembr. h. 1. 
q. c. instituendum bonarum maecenates 
fautores atque amatores invitare debuit 
voluit . . . U. ott, 1745. — 10. Com-
mentatio super Malachiam cap. I. Rin-
teln, 1746. — 11. Tetras observationum 
sacrarum, quibus totidem codicis sacri 
V. T. loca illustrantur. Osnabrugi, 1746. 
— 12. Programma rei nummariae e 
medio aevo specimen. U. ott, 1747. — 
13. Elementa logicae theoreticae. Osna-
brugi et Lemgoviae, 1748. (Editio nova 
Rintelii, 1754.) — 14. Unvorgreifliche 
Gedanken von dem Vorzuge der neueren 
Weltweisen vor den alten. Osnabrück, 
1748. — 15. Oratio de zeli et charitatis 
in persona theologi concordia ex officio 
dicta cum in academia Hasso-Schva-
venburgica quae Rintelii floret theol. 
professoris primarii a. 1749. munus 
adiret. Rintelii. — 16. De iusta cen-
sura hymnorum qui publicis ecclesiae 
alicuius usibus commode serviant occa-
sione novae editionis hymnarii Rinte-
liensis disserit et ad annuam synodum 
die 15. Octobr. a. 1750. celebrandam . . . 
invitat. U. ott. — 17. Samuel rex Hun-
gáriáé qui vulgo Aba audit ex historico 
et simul numario monumento tam no-
mini quam popul o suo restitutus hallu-
cinationibus et erroribus non paucis, 
quos actis suis sanctorum ad d. IV. Sep-
tembr. scriptores Antverpienses jactan-
tius affricarunt, de eadem fidelia deletis 
subsecivo studio . . . Lemgoviae, 1761. 

— 18. Versuch einer Beurtheilung der 
kritischen Schwanke über den 16. Psalm 
in einem sogenannten kritischen Col-
legio. Rinteln, 1764. — 19. Recensio 
critica Schmeizeliani de numis Transyl-
vanicis commentarii. Supplementa, emen-
dationes et illustrationes perpetuas con-
tinens. U. ott, 1764. — 20. Flores sparsi 
ad tabulas pignori relictarum XIII civi-
tatum saxonicarum terrae Scepusiensis 
in Hungaria superiori. U. ott, 1765. — 
21. Originum et occasuum Transilvaniae 
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auctore Laurentio Toppeltino recensio 
critica cum appendice diplomatum ali-
quot omnia maxime ad natales gentis 
Saxonicae in magno principatu Transil-
vaniae inque comitatu Scepusiensi supe-
rioris Hungáriáé asserendos et illustran-
dos . . . U. ott, 1766. — 22. Stromateus 
dissertationum de sacra domini coena. 
U. ott, 1766. — 23. Annorum vitae Tha-
rahhi et Abrahami conciliatio chrono-
logica. U. ott, 1773. — 24. Recensio 
critica epitomes rerum ungaricarum auc-
tore Petro Ranzano. Cum triplici appen-
dice insignium ad memoriam diplomatum 
duorum et criseos singularis editionis 
epitomes Ranzani Prostat Lemgoviae, 
1774. — 25. Anzeige von des Herrn 
Grafens Wolfgangi de Bethlen historia-
rum dacicarum libri XVI. als einem 
nach dem gedruckten ersten und unge-
druckten andern Theil zum Verlag ganz 
ausgefertigt liegenden Werke. Lemgo,1774. 
— 26. Entlarvte Bulle Pabsts Sylvester 
des II., die er an den heiligen Stephanus 
König in Ungarn abgeschickt haben soll. 
Samt ihren widergelegten Behelfen aus 
der Legende Chartuitii und Pabst Gre-
gorii des VII. Briefen ans Licht gestellet. 
U. ott, 1777. — 27. Catalogus scriptorum 
de rebus omnis generis Hungáriáé con-
corporatarum provinciarum gentiumque 
finitimarum tam typis publice editorum 
quvam manu exaratarum. Quos hacte-
nus qvidem tractu multorum annorum 
sumtibusque haud modicis amicorum 
tarnen etiam et honestissimo instituto 
prolixe faventium liberalitate compara-
vit, collegit inque pluteis in praesens 
suis asservat . . . Rintelii, 1784. — 28. 
Exercitationes oratione prosa et vorsa 
dicendi scribendique quas vel pro tem-
pore vel unius lingvae acuendae gratia 
composuit olim, nunc in unum congestas 
edidit . . . Lemgo, 1781. — Számos 
czikkei közül felemlítendők a Bidermann, 
Actis scholast. (V. 526. 1. Verzeichniss 
der sämmtlichen Rectoren und Conrec-

toren des Gymnasii zu Leutschau in 
Ober-Ungarn von 1520 bis auf diese 
Zeit, 1745.); a Hamburger . . . Nach-
richtenben (1750. 71. sz. Recension von 
Jac. a Mellen Series Regum Hungáriáé 
e nummis aureis, 87. sz. Anmerkungen 
über des seel. Herrn Schmeizeľs Sie-
benb. Gold- und Silbermünzen); a Rin-
telnische Anzeigenben (1768. 47—50. 
sz. Wolfgangi Bethlen historiarum libri, 
1769. 42. sz. Beschreibung des Species-
Thalers und Guldens, von dem neuen 
Reichsfürsten Grafen Karl von Battyány 
geschlagen); a Hamburger Beyträgeben 
(1741. 282. 1. Cerographia Hungáriáé s. 
Notitia de insignibus et sigillis etc. re-
censuit); a Walch, Neueste Beligions-
geschichteben (Th. V. 173., VII. 345. 1. 
Von dem Zustande der Socinianer in 
dem heutigen Grossfürstenthume Sieben-
bürgen). 

Bod, M. A t b e n a s 286. 1. — Horányi, Me-
m o r i a I II . 236. 1. — Klein, N a c h r i c h t e n I. 
465. 1. — Vnlerhallungsblatt. P r e s s b u r g 1814. 
84. — Melier, Jakob, B i o g r a p h i e n b e r ü h m t e r 
Zipser , K a s c h a u , 1832. 139. 1. — Nemzeti 
Társalkodó 1834. I I . 10. 1. — Oesterr. National-
Encylopaedie. W i e n , 1837. I V . 612. 1, — Wurz-
bach, B iogr . Lexikon XXXII. 291. 1. — Fi-
gyelő X X V I I I . 227. 1. — Alig. Deutsche Bio-
graphie XXXIII . 227. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Zoványi Jenő, T h e o l . I s m e r e t e k T á r a III . 
189. 1. 

Schwarz Gusztáv, jogi doktor, egye-
temi rendes tanár, szül. 1858. január 1. 
Budapesten ; középiskoláit u. itt végezte ; 
egyetemi tanulmányai bevégezte után 
kiképeztetését Németországban folytatta. 
1884-ben Budapesten ügyvédi irodát 
nyitott, ugyanekkor a budapesti egyete-
men a római jogból magántanári képe-
sítést nyer t ; 1893. ugyanott a rendkívüli 
tanári czímet kapta; 1896. Hoffmann 
Pál nyugdíjaztatása után, a római jogi 
tanszékre rendes tanárnak neveztetett 
ki. 1899. jan. 29. a m. kir. udv. taná-
csosi czímet kapta. 1901. júl. 26. kine-
vezték a kereskedelmi és váltójog rendes 
tanárává, feljogosítva a római jog további 



759 Sch warz 750 

előadására. lí;02. a keresztény vallásra 
tért át. — Czikkei a Jogtudományi Köz-
lönyben (1885—86. Jus variandi és 
könyvism., 1887. stb. évf. Magánjogi íté-
letek kritikai fejtegetése, 1889. Védbeszéd 
gyilkosság kísérletével vádolt Gnädig 
Ottó bűnperében, 1890. Jog és döntvény-
jog, 1901. óta több czikk); a M. Igazság-
ügyben (1885. Az animus domini bírá-
lata. Adalék az uralkodó birtoktan 
revisiójához); írt még a Themis, Jog, 
Ügyvédek Lapja cz. szaklapokba és még 
jogi czikkeket a Nemzetbe, a Pester 
Lloydba stb. A Pallas Nagy Lexikonába 
jogtudományi czikkeket írt. — Munkái : 
1. A végrendelkezési szabadság a római 
jogban. Jogtörténeti tanulmány. Bpest, 
1881. — 2. A jogi seminariumok kérdé-
séhez. U. ott, 1884. — 3. Új irányok a 
magánjogban. U. ott, 1884. (M. Jogász-
egyleti Értekezések XIX.) — 4. Magán-
jogi esetek. A hazai jogi seminarium 
használatára. U. ott, 1885. — 5. A pac-
tum reservati domini dominii. Magánjogi 
tanulmány. U. ott, 1885. — 6. A tulaj-
donfentartás. (Pactum reservati dominii) 
hatálya. Magánjogi tanulmány. U. ott, 

1886. (Különny. a Jogtudom. Közlöny-
ből.) — 7. Pénzbeli tartozások. U. ott, 
1887. — 8. A tulaj donátruházás kellékeül 
ingóknál az átadás megkivántassék-e ? 
Jogászgyűlési vélemény. Q. ott, 1889. 
(Különny. a Jogtud. Közlönyből.) — 9. 
Magánjogi fejtegetések felsőbirósági hatá-
rozatok kapcsán. U. ott, 1890. — 10. 
Magánjogunk felépítése. U. ott, 1893. 
(M. Jogászegyl. Értekez. 81.) — 11. A 
házassági jogról szóló törvényjavaslat 
bírálata, ellenjavaslattal. U. ott, 1894. — 
12. A részletügyletek törvényhozási sza-
bályozásáról. U. ott, 1897. — 13. Az 
ági öröklés kérdése. Jelentés és véle-
mény. U. ott, 1898. — 14. Római jogi 
gyakorlatok seminariumi használatra. II. 
Stammler Rudolf, Institutio-gyakorlatok 
kezdők számára. Ford. Schiller József és 
Mautner Rezső. 1898. III. Válogatott 

czímek a digestákból. Mandati vei contra, 
(lib. XVIII. tit. I.). 1898. IV. Justinianus 
institutiói latinul és magyarul. Ford. 
Besnyő Béla. 1898. V. Válogatott czímek 
a digestákból. De hereditatis petitione. 
(lib. V. tit. II., VI. Dr. Hering Gusztáv, 
Magánjogi esetek, magyarította és bőví-
tette. II. kiadás.) — 15. Institutiók és 
pandekták. (Előkészítő a római jogra.) 
Előadásai alapján összeállította Besnyő 
Béla. U. ott, 1900. — 16. Ujabb magán-
jogi fejtegetések. U. ott, 1901. — .17. 
Codificationalis dolgozatok. U. ott, 1902. 
— 18. Az obstructio jogtana. Felolvasás. 
U. ott, 1904. — 19. Még egyszer az 
obstructio jogtana. U. ott, 1905. (Különny. 
a Jogállamból.) — 20. A jogi személy 
magyarázata. U. ott, 1907. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Képes Családi 
Lapok 1894, a r c z k . — Ország Világ 1894. 38. s z . 
a r c z k é p . — Pallas Nagy Lexikon X I V . 997. , 
X V I I I . 5ö7. 1. — M. Könyvészet 1901., 1902. , 
1904. — The Jewish Encyclopaedia, N e w - Y o r k , 
XI . 118. 1. — Corvina 1907. 4 . , 7 . SZ. — Petrik, 
M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Schwarz György, német vándor-
színész. — Munkái: 1. Dem Anden-
ken der am 31-ten März 1800 ver-
schiedenen Frau Therese Gräfin von 
Eszterházy von Galántha gebohrnen 
Gräfin von Zierotin. Pest. — 2. Zur 
Krönungs-Feyer Sr.kais. Majestät Alexan-
der des Ersten, Selbstherrscher aller 
Reussen. Am 28. September 1801. U. ott. 
— 3. Die Erlösung, oder die Schlafen-
den. Ein Rittermärchen in vier Auf-
zügen. Die Musik von Herrn Tuczek, 
Kappelmeister der hiesigen k. Theater. 
Pesth, 1802. 

Petrik B i b l i o g r . 

Schwarz György, ág. ev. lelkész, szül. 
1799. szept. Brassóban; tanult ugyanott 
és 1818—19. a tübingeni egyetemen; 
visszatérve a brassói ev. iskolánál al-
kalmazták segédtanítónak, 1826. társ-
tanítónak, 1829. pedig lektornak. 1832. 
azonban előbb blumenaui külvárosi, 
majd 1835. Brassó-városi lelkész lett; 
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1846. szept. 8. Höltövényben (Brassóm.) 
lelkésznek és 1856. okt. 5. a bárczasági 
káptalan dékánjának választották meg. 
Meghalt 1858. júl. 7-én Brassóban. — 
Munkája: Bede zur Gedächtnissfeier des 
Joseph Litsken, Wohlthäters der ung.-
evangelischen Kirche zu Kronstadt, ge-
halten den 10. Sonntag nach Trinitatis 
1839. Kronstadt. — Kéziratban: Skizze 
zur Geschichte in Sonderheit Siebenbür-
gens vom Jahre 1848 bis 1853.; Zur 
Geschichte der evangelischen Gemeinde 
in Heldsdorf. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexicon III. 
279. 1. — Peirik Bibliogr. 

Schwarz Ignácz, orvosdoktor, szül. 
1867. júl. 17. Nyitrán, hol a gymna-
siumot végezte; az orvostudományokat 
a bécsi egyetemen hallgatta és orvos-
doktori oklevelet szerzett. —Irodalmilag 
1886 óta működik; szakmunkái különö-
sen az orvostudomány történetével fog-
lalkoznak. Munkatársa a Párisban és 
Beyrutban (Syria) megjelenő Revue inter-
national de bibliographie medicale. Czik-
kei az Egyet. Philol. Közlönyben (1889. 
I. Pótkötet: Egy mult századbeli magyar 
orvos könyvének ismertetése); a Termé-
szettudományi Közlönyben (1891. Magyar 
alchimisták); a Vasárnapi Újságban (1893. 
Magyar orvosok mint költők, 1895. Ma-
gyar orvosok orosz szolgálatban). — 
Munkái: 1. Die Geschichte der Medizin 
in Ungarn. Bpest, 1890. (Különny. az 
Ung. Revueből.) — 2. Die medizinischen 
Handschriften der königl. Universitäts-
bibliothek in Würzburg. Beschreibendes 
Verzeichniss mit literarhistorischen Be-
merkungen. Nebst zwei Anhängen (Ana-
tomia Cophonis. Anatomia Richardi Sa-
lernitani). Würzburg, 1907. — Zsebnaptárt 
is adott ki 1902-től Budapesten. 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. 
Wien, 1893. II. 437. 1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár [példányaiból. 

Schwartz Illés, «izraelita». — Mun-
kája : Öröm, mellyel Méltgs Németh-

750 

Újvári gróf Batthyány Kázmért, midőn 
1837. évi kisasszony hava 11-kén Siklós 
városába érkezett, mint szeretett földes 
urát idvezli. Pécs. (Költemény.) 

Petrik Bibliogr. 

Schwarz János, ág. ev. iskola-igaz-
gató, külföldi származású; a bártfaiak 
1668. nov. hívták meg rektornak, hova 
1669. márcz. 7. megérkezett; innét ké-
sőbb Lőcsére hívták meg igazgatónak ; 
1674-ben azonban Lőcséről elűzték és ő 
Wittenbergbe ment, hol az evang. theo-
logiát tanította; később pedig super-
in tended lett Querfurtban. — Munkái: 
1. Institutiones rhetoricae in usum 
iuventutis suae. Bartphae, 1670. (így 
adja Klein a munka czímét.)— 2. Brevi-
árium, Logicurn, Methodo licet ex parte 
nova, Habitui tamen ipsi ex naturae 
suae conditione ita applicata, ut non 
par um Discentium juvetur Intellectus & 
Memoria: Suggestis simul iis, quae in 
aliis Libris Logicis desiderari videban-
tur. Primum quidem in privatum usum 
concinnatum, Jam autem ad desiderium 
suorum Discipulorum Luci . . . expo-
situm . . . U. ott, 1670. — 3. Exerci-
tatio Theologica De Peccato tam in 
genere, quam in specie, Quam adspirante 
Numine Sacro ex Praelectionibus in 
Lyceo suo Publicis adornatam, In Exa-
mine Autumnali; Cui Dies 16. Octobris 
A. R. S. M.DC.LXXI. dictus est, Viris 
Omnium Ordinum ac aetatum Honora-
tissimis, Dn. Patronis atque Promotori-
bus suis, jugi Pietatis & Observantiae 
cultu Colendiss. Iuventutem Scholasti-
cam Examinaturi, tanquam Examinandi 
& placide disquirendi quoddam exem-
plum submisso vultu proponit Praeses... 
Responsuro Stephano Goebelio, Schö-
nensi Transylvano. U. ott. — 4. Amoris-
Honoris TEKMHPION, Quod Nuptiis 
Auspicatis Et non unis consummatae 
Soterias & optatae Niceterias decoribus 
dotatis, Viri-Sponsi, Adm. Rev. . . . Dn. 
M. Johannis Baieri, Quondam Ampi. 

Sch warz 
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Fac. Phil. Wittenb. Adjuncţi Dexterrimi; 
nunc vero Ecclesiae Yaraliensis Pasto-
ris . . . Virginem-Sponsam Mariam, . . . 
Samuel Pomarius . . . in Atheneo quod 
Eperiessini est, Professor Publicus . . . 
In sacra casti thalami jura concedebat, 
Die XXIII. Febr. Anni . . . M.DC.LXXII. 
Sacrabat & acclamabat ita observantiam 
suam testaturus, Beneque ominaturus. 
U. ott. — 5. Conclusiones Theologicae 
articuli. de Mysterio S. S. Trinitatis, 
quas in Gymnasio Leutschoviensi publi-
cae disquisitioni subiiciunt studiosis theo-
logiae, pro arbitrio dominorum patro-
norum defensuri. U. ott, 1672. — 6. 
Conclusiones Theologicae articuli de 
creatione a studiosis theologiae venti-
latae. U. ott, 1673. 

Klein, Nachr ichten II . 366. lap. — Szabó 
Karoly, Rég i M. Könyvtár II. 336., 346., 350., 
353. 

Schwar tz János (Magister Joannes 
Schvarcius), ág. ev. püspök, szül. 1641. 
Eperjesen, hol középiskoláit végezte. A 
városi hatóság Tübingába küldte, meg-
látogatta a strassburgi és 1681. a witten-
bergi egyetemet. 1678. magisteri rangot 
nyert De universalibus cz. értekezésével. 
1682. Eperjesre meghívták a költészet 
és ékesszólástan tanárának; később a 
bölcselet és theologia tanára lett. 1687— 
1706. megszűnt Eperjesen mind az evan-
gélikus isteni tisztelet, mind pedig az 
oktatás. Sch. elfogatván, Murány várába 
vitetett. Caraffa Antal parancsára 1687. 
május 9-én börtönbe került, s csakis 
Lajos, würtembergi herczeg kérelmére, a 
ki I. Lipót hadseregében szolgált, szaba-
dult meg. 1687. okt. 30. kiszabadulván 
a fogságból, Pozsonyba menekült, hol 
tanár és rektor lett. De ott is sok baj 
érte, üldöztetett s azért rövid idő múlva 
Eperjesre tért vissza. Innét is bujdosásba 
kellett mennie. Jobb sorsot ért 1704. 
decz. 4., mert megnyíltak a város kapui 
II. Rákóczi Ferencz seregei előtt, s nem 
sokára új élet kelt az eperjesi evan-

gélikusok körében és ekkor Eperjesen 
pappá, 1709. a szab. kir. városok és 
Sáros, Zemplén és Szepes vármegyék 
superintendensévé választatott. A Rá-
kóczi-féle forradalom leveretése után, úgy 
az eperjesi egyházat, mint őt is sok 
keserűség és bánat érte. Meghalt 1728. 
jún. 9. Eperjesen. — Munkái: 1. Diatribe 
Theologica De Adami ejusque Postero-
rum Incredulitate, Qvam . . . Praeside . . . 
Joh. Adamo Osiandro . . . Promotore suo 
aeviternum devenerando . . . Examini 
submittit. . . Tubingae, M.DC.LXXV1II. — 
2. Hungaria respirans. Sive Constantius 
exultans, furentius exulans, in auspica-
tissimo Cels. Principis Domini . . . Eme-
rici Thököli, Principis ac Domini Par-
tium Regni Hungáriáé &c. ex castris 
Hungaricis Reditu, et faustissimo in 
Urbem Fragariam Parnassumque rese-
ratum ingressu, in suavem periculorum 
exantlatorum recordationem debitam Ho-
norum Principalium gratulationem, hu-
millimam studiorum inchoatorum com-
mendationem, praesente Cels . . . Spec-
tatorum Corona, in Scénam producti a 
Scholastica Collegii Eperiensis Juventute 
. . . Leutschoviae, M.DC.LXXXII. Egy 
lapra nyomtatva. (A 3 felvonásból és 32 
jelenetből álló iskolai színjáték vázlata 
az 58 szereplő neveivel.) — 3. Bornum, 
Eridos, Sive Veritas Logica in solenni & 
publico Examine Automnali publicae 
concertantium disquisitioni per Tres Men-
tis Operationes exposita & examinata, 
Philosophiae hodiernae Dubitativae ex 
parte, Cartesianae opposita, Praeside . . . 
Respondente Georgio Sitnay . . . Anno 
M.DC.LXXXIII. die 4. Oct. in Anditorio 
Logico. U. ott. — 4. Jenischer Abschied, 
als Der Edle und Wohlgelehrte Herr 
Johann Sculteti, Beeder Rechten Beflis-
sener, von der Königlichen Freyen Berg-
Stadt Altsohl aus Ungarn, Nach seinem 
glück- und rühmlich vollbrachten Cursu 
Academico Von der Weltberühmten 
Fürstl. Sachs. Universität zu Jena sich 
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wieder in sein Vatterland begeben, Anno 
1691. Jena. 

Rezik, Gymnasologia. Eperjes, 1707. — 
Ribini, Memorabilia Aug. Conf. in K. Hung. 
Posonii , 1787-89. I—II. — Klein, Nach-
richten 1789. I. 366., II. 436. 1. — Wallaszky, 
Conspectus Budae, 1808. — Collegium, Ev . A. 
C. Eperjessiensis. Cassoviae, 1835. — Van-
drák A., Az eperjesi ev. kollégium múltjá-
nak és jelen állásának részletes rajza. Eper-
jes , 1867. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyv-
tár II. 411., 416. III. 2. rész 143., 396. 1. — 
Hörk József, Az ev. Tisza-kerület püspökei. 
K a s s a , 1888. 36. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 994. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 
1904. 134. , 1906. 43. , 45. 1. — M. Könyv-Szemle 
1906. 189. 1. 

Schwartz János, Theophil, orvos-
doktor, nemes Sch. János sebészmester, 
városi tanácsos és Goldfusz Zsófia fia, 
szül. 1690. márcz. 16. Pozsonyban; 
1702. Beszterczebányán tanult; 1704. 
visszatért Pozsonyba és ott folytatta 
tanulását, 1709-ben pedig a hallei egye-
temre ment, hol 1714. ápr. 25. orvos-
doktori oklevelet nyert. Visszatérése után 
kórházi orvos lett Pozsonyban, hol 1721. 
ápr. 21. meghalt. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica complectens theses 
medicas theoretico practicas e I. Apho-
rismo Hippocratis deductas. Halae Magd. 
1714. — Czikkei az Annals Phys.-
med. Vratisl. Tent. VII. 202. lapján De 
lumbrico lato . . ., Tent. XII. ,659. 1. 
De pluvia sanguineis guttis colorata.) 

Weszprémi, Succincta Med. Hung. Biogr. 
Cent. II. P. I. p. 185. 1. — Ballus, Beschrei-
bung der k. Freistadt Pressburg 1822. 175. 
1. — Szinnyei Könyvészete. 

Schwartz János, Mihály, orvosdoktor, 
pozsonyi származású. — Munkája : Dis-
sertatio inaug. medica de haemorrhoidum 
praeservatione. Praeside Alberti. Halae 
Magdeb. 1727. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schwarz János Mihály, bölcseleti 
doktor, ág. ev. lelkész, szül. 1774. jún. 
16. Kőszegen (Vasm.), hol atyja posztós 
volt ; Sch. Nemes-Csón és Kőszegen 
végezte alsóbb iskoláit; 1790. a soproni 

ág. ev. lyceumba került és 1796-ban a 
wittenbergi egyetemre ment, hol bölcselet-
doktori oklevelet szerzett. 1798-ban a 
jenai egyetemet kereste fel, hol Fichte, 
Schelling, Griesbach és Ilgen voltak 
tanárai. Midőn 1799-ben visszatért ha-
zájába, eleintén Sopronban nevelőskö-
dött, majd 1800. deczember 8-án az 
eperjesi egyházközségnek lett lelkésze és 
ott működött 1850-ig. Kitűnő egyházi 
szónok és a felsőmagyarországi szabad 
kir. városoknak húsz évig (1828—1848) 
seniora volt, kit a tiszai kerület super-
intendenssé való megválasztásával akart 
kitüntetni, a mit azonban az akkor már 
beteges aggastyán nem fogadott el. Fél-
százados lelkészi működése alkalmával 
(1850. decz. 8.), melyet az egyházközség 
nagy ünnepélyességgel ült meg, a jenai 
egyetem theologiai kara tiszteletbeli dok-
torrá avatta, a király pedig a koronás 
arany érdemkereszttel tüntette ki és 
nyugdíjat engedélyezett neki. Meghalt 
1858. febr. 21. Eperjesen. — Munkái: 
1. Wie haben wir uns auf unsern Tod 
auf die beste Art vorzubereiten ? In 
einer Leichenrede den 10. October 1802. 
Kaschau. (Dem Andenken des weiland 
Joh. Ferd. Ochsz . . . Lehrers u. Pre-
digers der evang. Gemeinde zu Kaschau 
gewidmet.) — 2. Den Neugebornen un-
serer werthen evangel, deutschen Ge-
meinde allhier als Taufgebinde darge-
bracht. Eperjes, 1804. (Neustädter János 
Károlylyal együtt. Az oltást ajánló munka. 
Ism. Annalen, Wien 1807. II. 129. 1.) 

— 3. Das Glück der Erde ist nicht die 
höchste und letzte Bestimmung des 
Menschen. Oedenburg, 1851. — 4. Ein 
Wort aus der Zeit der dritten Säcular-
feier der Reformation. Leutschau, 1851. 
— 5. Ein oft gehörtes, wenig befolgtes, 
darum neu zu wiederholendes Wort über 
das Schulwesen und namentlich das der 
Volksschule. Kaschau, 1851. (Névtelenül.) 
— 6. Fromme Wünsche beim Anbeginn 
der zweiten Hälfte des neunzehnten 
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Jahrhunderts, Kirchliches und Staat-
liches betreffend. Pest, 1851. — 7. Ab-
schieds-Mahnung an seine theuere Epe-
riesser Gemeinde. Leutscliau, 1852. — 
8. Uber die Wunder der evangelischen 
Geschichte, ü. ott, 1853. — 9. Für die 
neue Bahn der Zeit. Kaschau, 1854. — 
10. Worte des innigsten Dankes, freu-
diger Empfindungen, heiliger Vorsätze, 
am dritten hundertjährigen Gedächtniss-
teste des theuer errungenen Augsburger 
Religionsfriedens, als den 23. September 
1855 im Hause des Herrn zu Eperies 
vor dem Altare gesprochen. Pest, 1855. 
— 11. Ein feierliches Tedeum aus An-
lass des höchsterfreulichen Ereignisses, 
der glücklich erfolgten Entbindung Ihrer 
k. k. Majestät. Abgehalten in der ev. 
Kirche zu Eperies am 11. März 1855. 
Kaschau, 1855. — 12. Das einzig wahre 
Christenthum zum fleissigen segenreichen 
Gebrauche in den Volksschulen. U. ott, 
1856. — 13. Verfall der ersten Christus-
Religion u. vernachlässigte Auferziehung 
der Kinder . . . — 14. Ein Wort der 
Liebe und des Ernstes über Predigs-
wesen, Religion, Sittlichkeit und Kirchen-
thum . . . — 15. Der weise und wür-
dige Gebrauch des Lebens. Güns, 1851. (A 
13. és 14. számú egyházi beszéd kőnyo-
matban.) 

Protestáns Képes Naptár 1857. 47. 1. a r c z k . 
— Haan, Jena Hung. 1858. 121. 1. — Evangel. 
Wochenblatt 1858. 10, SZ. — Kolbenheyer Mó-
ricz, Kurzer Lebensabriss des Verstorbenen. 
(Christus der uns reden macht cz. egyházi 
beszéd függelékében.) Sopron, 1858. — Pet-
rik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
997. 1. 

Schwarz János Jenő, orvosdoktor, 
késmárki (Szepesm.) származású, gya-
korlóorvos Poprádon. — Munkája : Ten-
tamen physiologiae globulorum sanguinis. 
Dissertatio inaug. Pestini, 1834. 

Bugát-Flór, Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 91. 1. — Rupp, Beszéd. 
Buda, 1871. 158. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Schwarz János, népiskolai igazgató, 

szül. 1857. nov. 30. Jánoshegyen (Bars-
megye); középiskoláit Körmöczbányán a 
főreáliskolában végezte, onnét Losonczra 
ment, hol az ottani állami tanítóképző 
elvégzése után a magyar és német nép-
iskolákra képesíttetett és azonnal szülő-
helyén választották meg ez ottani állami-
lag segélyezett községi népiskola kántor-
tanítójává, hol 1878-ban halottkémmé, 
1884. hivatala mellett községi jegyzővé, 
1886. tűzoltó-egyleti alelnökké és titkárrá, 
néhány hó múlva községi közgyámmá, 
1890. júl. 2. Barsmegye általános tanító-
egyletének főjegyzőjévé lett. Tanítási 
buzgalmáért a minisztériumtól 50 frt 
jutalmat is kapott. 1883-ban a bars-
megyei gazdasági egyesülettől az I. 
arany-díjat, 1890. a Néptanoda pálya-
díját nyerte el. 1895-ben 18 évi működés 
után Jánoshegyet otthagyta, hogy Nagy-
Teremián (Torontálm.) a községi nép-
iskolai igazgatói állást elfoglalja. — 
Czikkeket írt a Barsmegyei Hírlapba, 
Néptanodába és a Barsmegyei Gazda-
sági Egyesület Közlönyébe. 

Vaday József, Magyarországi Tanférfiak és 
tanítónők ezredéves Albuma. Békés-Csaba, 
1896. fénynyom. arczk. 

Schwarz H. József. — Munkája: 
Türr István. Tört. regény és korrajz. 
Pest, 1869. Két kötet. 

Petrik Könyvészete. 

Schwarz József Sámuel, hirlapíró és 
szerkesztő, szül. 1853. április 22. Nagy-
Magyaron (Pozsonym.); egy ideig munka-
társa volt Scheibe Tódornak Bécsben, 
hol 1887-ben az ő buzdítására alakult 

. meg az osztrák vendéglősök szövetkezete. 
Főszerkesztője a Hygiea, az Oesterr.-
ungarische Gasthauszeitung és a Neues 
Wiener Verkehrsjournal cz. szaklapoknak, 
mely utóbbiba több elbeszélést írt. 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. 
Wien, 1893. 510. 1. 

Schwarz József, orvosdoktor, gya-
korló orvos Budapesten; oklevelét 1874. 
Bécsben szerezte. — Munkái: 1. Az 

A 24. ív sajtó alá adatott 1907. szept. 27. 
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állam mint alkoholizmus-irtó. A X. 
nemzetközi alkoholizmus elleni kon-
gresszuson előadta. Bpest, (1906. Néme-
tül is megjelent.). — 2. Miért abstinentia 
és nem temperantia ? Egy fontos orvosi 
napi kérdés. U. ott, 1906. 

Pesti Alfred,, Magyarország orvosainak É v -
könyve . Bpest, 1899. 165. 1. — Corvina 1906. 
18. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Schwarz Károly Vilmos, ügyvéd, 
szül. 1815-ben Késmárkon; atyját, a ki 
gyógyszerész volt, korán elvesztvén, 
gymnasiumi tanulmányait nélkülözések 
közt szülővárosában végezte s óraadás-
sal tartotta fenn magát ; a jogot Debre-
czenben tanulta; innét Pestre ment Theisz 
ügyvéd mellé patvaristának. Megszerez-
vén az ügyvédi oklevelet, 1839-ben 
visszatért Késmárkra, hol előbb városi 
főjegyző, majd ügyvéd lett. 1848—49. 
ezred-hadbiró volt a nemzetőrségnél. A 
szabadságharcz után az ügyvédi gyakor-
lattól eltiltatott és csak több év múlva, 
az ügyvédi vizsga újraletétele után, nyert 
engedélyt az ügyvédi gyakorlatra. Mint 
buzgó protestáns 1859-ben élénken küz-
dött az egyház és iskola ügyében a 
pátens ellen. Több évig egyházi gondnok 
és a késmárki lyceumnak is 15 évig 
gondnoka volt. Meghalt 1882. febr. 12. 
Késmárkon. — Munkája: Auswahl aus 
dem poetischen Nachlass von Karl 
Schwarz. Késmárk, 1883. 

Weber S., Ehrenhalle verdienstvoller Zip-
ser des XIX. Jahrhunderts. Igló, 1901. Fény-
nyom. arczk. 

Schwarz Károly, ág. ev. lelkész, szül. 
1817. febr. 8. Nagy-Szebenben; tanult 
az ottani ev. gymnasiumban és 1837-től 
a berlini egyetemen. Az 50-es években 
tanár lett a nagyszebeni ág. ev. gym-
nasiumban és 1862. október 25. lelkész 
Kundon (Kis-Küküllőm.), honnét 1871. 
jún. 29. Holczmányba ment szintén lel-
késznek, hol 1874. január 11. meghalt. 
Több évig (1855-ig) titkára volt az erdélyi 

I d . S z i n n y e i J . . Maeyar írók. XII. 

honismertető társulatnak. — Czikkei a 
nagyszebeni ág. ev. főgymnasium Pro-
grammjában (1859. Vorstudien zu einer 
Geschichte des städtischen Gymnasiums 
A. C. in Hermannstadt, 1861. Statuta 
Scholae Cibiniensis communi consensu 
et summo studio data ac rata habita a 
Rev. Capitulo, amplissimoquae loci hujus 
Senatu solenniter promulgata etc. die 3. 
April 1643.); az Archiv für Landes-
kundeban (N. F. II. Die Vermählung des 
goldenen Zeitalters mit den Gauen von 
Siebenbürgen, Verzeichniss der von 
1492—1539 in Krakau studirenden Sieben-
bürger) ; a Siebenb. Quartalschriftben 
(1859. II. Die Familie «Siebenbürger» in 
Wien vom 14—16. Jahrhundert.) — 
Munkája: Amtshandbuch für die evang. 
Pfarrer A. B. in Siebenbürgen. Hermann-
stadt, 1866. — Kéziratban : Acta Syno-
dalia, két kötet, a nagy-szebeni városi 
levéltárban. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
280., IV. 428. 1. 

Schwarz Károly, orvosdoktor, szül. 
1833. máj. 29. Hód-Mező-Vásárhelyen, 
hol atyja Sch. Miksa szintén orvos volt; 
egyetemi hallgató volt Bécsben és 1861-
ben nyert ugyanott orvosdoktori okleve-
let. 1867-ben Bécsben telepedett le, hol 
kórházi és gyakorló orvos volt ; egy-
szersmind fürdőorvos Badenben és Vös-
lauban. — Az osztrák, bajor és olasz 
fürdők leírásával foglalkozott. 

Hajnal-Album. 1873. 303. 1. kőnyom, arczk. 

Schwarz Lajos, orvosdoktor, pesti 
származású, gyakorló-orvos Pesten. — 
Czikke az Orvosi Hetilapban (1857. Emlő-
fene). — Munkája: Psammismus. Dis-
sertatio inauguralis medica. Budae, 1845. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schwarz Lajos, Budapesten. — Czikke 
az Iparügyekben (1895. Czipészek szö-
vetkezete). — Munkái: 1. Á fővárosi ipar 
és kereskedelem hanyatlásának okairól. 
Kivonat a választmány évi jelentéséből. 
Felolvasás. Bpest, 1903. (Fővárosi keres-

25 
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kedők egyesülete kiadása.) — 2. Előter-
jesztés az önálló vámterület ügyében. 
U. ott, 1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Schwarz Márton, rabbi. — Munkája: 
Az izraeliták fohászkodásai az év min-
den napjaira és különös alkalmakra 
szerkesztve. Goldenthal után ford. Bécs, 
1861. (Magyar és zsidó szöveggel. 2. ki-
adás : Izraelita imádságos könyv magyar 
fordítással cz. Bpest, 1888.) 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete. 

Schwartz Máté, ág. ev. lelkész a göt-
tingai kerületben, szepesváraljai szárma-
zású. — Munkája : Sehatz-Kästlein der 
christlichen Kleinot aller Evangelien und 
Episteln auch Kinderfragen nach den 
5 Hauptstücken des k. L. Catechismi. 
Leipzig, 1625. 

Figyelő XVIII. 228. 1. (Fabó.) — Szabú-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 
411. 1. 

Schwartz Mátyás, mérnök. — Czikkei 
a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlö-
nyében (II. 1868. A tüzelőanyag hév-
képességének meghatározása gyakorlati 
úton, A folyók és csatornák emésztésé-
nek helyes kipuhatolása, III. 1869. Fe-
lelet az «Észrevételekére, A Humphreys 
és Abbot által a folyókban és csatornák-
ban folyó víz mozgásáról felállított elmé-
letnek bírálata, XVII. 1883. Szabadalma-
zott rajzoló műszer leírása és használata, 
tábl.); az Erdészeti Lapokban (1872. A 
folyó csatorna oldalnyilásán átbukó víz-
mennyiség meghatározása). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Schwarz Mihály, ág. ev. lelkész; a 
brassói evang. gymnasiumban tanult és 
1781-ben a göttingeni egyetemre ment ; 
zenei tehetségét elméletileg és gyakor-
latilag kiképezte, kitűnő jártassággal bírt 
a hegedű-, zongora- és hárfa-játékban; 
azért 1787-ben a brassói gymnasiumban 
mint társtanár (collega) alkalmaztatott, 
hol a zenét is tanította; egyszersmind 

városi kántornak választották. 1796-ban 
városi lelkész lett; 1812. pedig főprédi-
kátor a szent Bertalan templomnál, mely 
minőségben 1828. meghalt 74 éves ko-
rában. — Munkája: Predigt bei der 
öffentlichen Beerdigung der weiland 
Ilochwohlgebornen Frau Martha ver-
wittweten v. Schobein, geborenen v. Clo-
sius, gehalten in der evang. Pfarrkirche 
in Kronstadt am 26. Nov. 1801. Kron-
stadt. (Gebauer Simonnal együtt.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 281. 1. 

Schwarz Miksa, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Kolien Efraim ó-budai rabbi 
élete és responsumai. Bölcsészetdoktori 
értekezés. Bpest, 1887. 

Petrik, M. Könyvészet 1886. 

Schwarz (Salgó) Mór, állami polgári 
iskolai tanár és hírlapíró, szül. 1848. 
aug. 13. Kánitzon (Morvaország); a gym-
nasiumot Nikolsburgban, Csurgón (So-
mogym.), hol a magyar nyelvet sajátí-
totta el és Budapesten végezte, ugyanitt 
az izr. tanítóképzőt is. Ezután a tanítói 
pályára lépett és hat évig mint izraelita 
felekezetű tanító működött. 1875-ben a 
felső nép- és polgári iskolák számára a 
földrajz-történeti szakból nyert képesí-
tést. 1874-től a hód-mező-vásárhelyi 
községi gazdasági felső népiskolában a 
magyar nyelv, földrajz, történelem, al-
kotmánytan és természetrajz tanára volt, 
egyszersmind az iparos-ifjúsági önképző 
egylet titkára, a negyedik olvasó-népkör 
alelnöke és az új-utczai gazdakörjegyzője. 
1894-ben az ugyanott megnyílt áll. pol-
gári iskola tanárává neveztetett ki. 1896-
ban saját kérelmére Kapuvárra (Sopron-
megye), 1899. Lippára (Temesm.), 1902. 
Pásztora helyeztetett át. 1903 óta a so-
morjai (Pozsonym.) polgári iskolának 
tanára. Ujabban családi nevét Salgóra 
változtatta. — 1874-től az Ábrái Károly 
szerkesztette Vásárhelyi Közlöny, majd 
ennek megszűntével az Endrei Gyula 
szerkesztése alatti Vásárhely és Vidéke 
cz. lapoknál tíz évig működött; egyide-
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jűleg a Szegedi Naplóba is írt czikkeket; 
1896—99-ig az általa alapított Rábaközi 
Hirlap főmunkatársa volt Kapuvárott, 
egyszersmind a Soproni Naplónak kül-
munkatársa, 1899—1902-ig pedig a Lippa 
és Vidékének főmunkatársa. 1902-ben 
megalapította a Pásztó és Vidéke cz. 
hetilapot Platthy Adorján szerkesztése 
alatt. 1903 óta a pozsonyi Nyugatma-
gyarországi Híradónak munkatársa, mely 
lapba 1905. Karlsbadból küldött leveleket 
és czikkeket, melyekben a fürdőt és a 
vidék iparát írta le. Irt még a Gross-
Becskereker Wochenblattba is a 90-es 
években. Czikke a Vásárhely és Vidéké-
ben (1887. 12. sz. Nagy Tamás 1849— 
1887.). — Álnevei és jegyei: Veritas, 
Morvay, —, = , O , S. M. 1873—82-ig sat. 

Önéletrajzi adatok. 

Schwarz Mór Budapesten. — Mun-
kája : A milliomos csalás, vagy a cor-
ruptio a magyar királyi közlekedési 
minisztériumban, vagy hogy lehet az 
állampénzért pusztákat vásárolni és pa-
lotákat építeni. írta és kiadta. Bpest, 
1881. 

Kiszlingstein Könyvészete . 

Schwarz Mór. L. Székely. 

Schwarz Mór, bölcseleti doktor, rabbi. 
— Munkája : Emlékbeszéd, ő császári és 
királyi fensége László főherczeg úr gyá-
szos elhunyta alkalmából a bicskei iz-
raelita templomban 1895. szept. 14. 
tartott isteni tiszteleten mondotta. Bpest, 
1895. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Schwarz M. A. rabbi. — Munkája: 
Durch was haben sie den Sieg errun-
gen ? Eine Sabbath-Chamukka-Predigt. 
Gehalten im Jahre 1851 in der Syna-
goge zu Gige. Gross-Kanischa, 1851. 

Petrik Bibliogr. 

Schwarz M. János Mihály, rabbi. — 
Munkája: Der weise und würdige Ge-
brauch des Lebens. Ein Gelegenheits-
wort am 20. August 1850. bei dem 

dritten Besuche seiner Vaterstadt. Güns, 
1851. 

Petrik Bibliogr. 

Schwartz Sámuel, orvosdoktor, iglón 
(Szepesm.) származású. — Munkája : 
Nonnulla ad malum Hypochondriacum 
spectantia. Dissertatio inaug. medica. 
Praeside Henr. Frid. Delio proposita. 
Erlangae, 1757. 

Petrik Bibliogr. 

Schwarz Sámuel, rabbi Bánkeszin 
(Nyitram.). — Munkája: Die Messias-
Zeit. Erläuterungen der Talmudstellen, 
die Bezug auf Israels Zukunft haben mit 
Rücksicht auf unsere Zeit. Pest, 1860. 

Petrik Bibliogr. 

Schwarz Simon, tatárlaki (Kis-Küküllő-
megye) származású. — Üdvözlő verseket 
í r t : Supremum In Philosophiam Lau-
ream . . . Wittenbergae, 1682. és Syn-
charmata . . . U. ott, 1683. cz. munkákba. 

Szabó- Hellebrnnt, Régi M. Könyvtár XII. 
2. rész 242., 260. 1. 

Schwarzenberg Ernő herczeg, győri 
püspök, Sch. János herczeg és Oettingen-
Wallenstein Eleonora grófnő fia, szül. 
1773. máj. 29. Bécsben. Istenfélő szülői 
ikertestvérével Ferenczczel az egyházi 
pályára szánták őt. Már 9 éves korában 
javadalmat kapott a kölni káptalanban, 
neveltetése azonban továbbra is a szülői 
házban történt, a hol a bölcseletet több 
Jézus-társasági pap felügyelete alatt, a 
theologiát pedig Tobenz Dániel neuf-
chateli kanonok vezetése mellett végezte. 
1792-ben a lüttichi káptalan tagjává ne-
veztetett ki. Miután pedig mindezen káp-
talanok a franczia háborúk alatt felosz-
lattattak, 1795. salzburgi, 1797. passaui 
kanonok lett. 1807. június 26. szentelte 
áldozópappá a salzburgi érsek Bécsben. 
1808. máj. 20. iktattatott be esztergomi 
kanonoknak. Alighogy Nagyszombatba 
érkezett, hozzáfogott a magyar nyelv és 
közjog elsajátításához, úgy hogy szóban 
és írásban folyékonyan fejezte ki magát 

I nyelvünkön és a köz-, valamint az egy-

25* 
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házjogban is jártasságra tett szert. 1810. 
ápr. 17. sasvári főesperessé lépett elő. 
1818. szept. a király győri megyés püs-
pökké nevezte ki s 1819. márczius 14. 
Bécsben püspökké szenteltetett. Meghalt 
1821. márcz. 14. Bécsben. —• Munkái: 
1. Trauungsrede bei Gelegenheit der 
doppelten Vermählung des Fürsten Alfred 
von Windischgrätz mit Fürstin Eleonore 
von Schwarzenberg, und des Fürsten 
Eduard von Schönburg mit Fürstin Pau-
line von Schwarzenberg. Tyrnau, 1817. 
— 2. Epistola Pastoralis . . . ad Clerum 
et populum suum fidelem, quum dioe-
ceseos gubernationem anno 1819. die 
24. mensis Marţii auspicaretur. (Jaurini.) 
Ugyanez németül. Oedenburg, 1819. 

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. 
Nagyszombat , 1893. 471. 1. — Kollányi Fe-
rencz, Esztergomi kanonokok. Esztergom, 
1900. 421. 1. 

Schwarzenberg Ignácz, orvosdoktor, 
keszthelyi (Zalamegye) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
debilitate erethistica. Vindobonae, 1837. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schwarzenberg Lajos, orvosdoktor, 
pakói (Tolnám.) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. practic.-medica 
de dolore capitis. Pestini, 1830. 

Hupp, Beszéd. 155. 1. — Ssinnyei Könyvé-
szete. 

Schwarzenfeld Ferencz, orvosdoktor, 
kis-lóznai (Erdély) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medico-practica 
de febribus intermittentibus. Vindobonae, 
1837. 

Szinnyei Könyvészete . 

Schwarzleitner Károly. — Munkája : 
Toast, melyet Bonyhádi Perczel Pál úr 
és Magyary Kossá Louisa kisasszony 
egybekelésük napján a nászvendégség-
ben mondott. Pest, 1857. (Német szö-
veggel is.) 

Petrik Bibliogr. 

Schwarzmeyer István, orvosdoktor, 
budai származású, gyakorlóorvos Budán. ' 

— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
de dysenteria. Budae, 1835. — Nevét 
Schwartzmayernak is írták. 

Bugát-Flór, Magyarországi Orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 67. lap. — Rupp, Beszéd. 
158. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Schwarzer János Lajos báró. Lásd 
Schwartzer. 

Schweger Ignácz János, orvosdoktor, 
pozsonyi származású. — Munkái : 1. 
Panegyricus Divis Cosmae et Damiano 
artis medicae tutelaribus in academica 
S. J. aede S. Joannis Baptistae coram 
S. P. Q. academico dictus, dum inel. 
facultas medica Tyrnaviensis eorundem 
divorum tutelarium celebritatem annuam 
solenni ritu inchoaret . . . a. a partu 
Virginis 1773. die 5. Septemb. Tyrnaviae. 
— 2. Dissertatio inauguralis medica 
sistens anamnesim et examen aegri. U. 
ott, 1777. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. 

Schweiczer Antal, fürdőtulajdonos. — 
Munkája: A gyöngyösi gőzfürdő rövid 
leírása. Gyöngyös, 1871. 

Szinnyei Könyvészete. 

Schweiger Hermann, főrabbi. — Mun-
kája : Székfoglaló. Tartotta a székes-
fehérvári orth. izr. hitközség templomában 
5662 ab hó 17. Székesfehérvár, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schweiger János Krizosztom. — Mun-
kája : Ode ad nobilissimam auditorum 
coronam quod se ad audiendas benigne 
parvulorum responsiones humiliare cen-
suerunt. 1805. Hely n. 

Petrik Bibliogr. 

Schweiger Lázár. — Munkája: A 
nagy szám törvénye. Budapest, 1904. 
(Különny. a M. Filozófiai Társaság Köz-
leményeiből.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Schweiger Zsigmond, orvosdoktor, 
gyakorló-orvos Budapesten, fürdőorvos 
Franzensbadban, az orsz. közegészség-
ügyi tanács rk. tagja, a párisi Société 
de Médecine levelező tagja; orvosi ok-
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levelét 1864. Bécsben nyerte. — Több 
orvosi czikket irt a szaklapokba. — Mun-
kája : Franzensbad gyógyhatányainak 
ismertetése. Bpest (1874). 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
k ö n y v e . B p e s t , 1895. 236. 1. — Szinnyei K ö n y -
vésze te . 

Schweighoffer János, bölcseleti doktor, 
kegyes-tanítórendi áldozópap, fögymna-
siumi igazgató, szül. 1870. jan. 27. Nagy-
Tevelen (Veszprémm.), 1889. aug. 27. 
lépett a rendbe; 1894. júl. 2. áldozó-
pappá szenteltetett. 1870-ben tett tanári 
vizsgát a latinból és németből. Miután 
több helyt volt tanár, utóbb N.-Károlyban 
lett házfőnök, helyettes plébános, a róm. 
kath. egyháztanács és iskolaszék elnöke, 
az elemi fiú- és leányiskola igazgatója volt. 
1906 óta a trencséni kir. kath. főgymna-
sium igazgatója. — Czikke a rózsahegyi 
kath. főgymnasium Értesítőjében (1899. 
Schiller kiválóbb balladái, különös tekin-
tettel arra a kérdésre, hogy mennyire 
üt el Schiller ballada-stilusa a népbal-
ladáétól.) 

A magyar kegyes-tanitórend Névtára. B p é s t , 
1905. 33. , 74. 1. — Kalmár Elek, K ö z é p i s k o l a i 
tanári N é v k ö n y v . Lőcse , 1907. 200. 1. 

Schweighoffer Tamás, kegyes-tanító-
rendinövendékpap és tanárjelölt,előbbinek 
testvéröcscse, szül. 1884. decz. 29. Nagy-
Tevelen (Veszprémm.) ; 1903. aug. 27. 
lépett a rendbe, jelenleg a budapesti 
egyetemen a bölcseleti kar III. éves hall-
gatója ; szaktárgyai a magyar s latin 
nyelv és irodalom. — Czikkei a Kala-
zantinumban (XI. 1906. Drámánk fejlő-
dése, különös tekintettel Vörösmartyra, 
XII. Egy névtelennek «Az Szigetvárnak 
veszéséről» cz. éneke és Schesaeusnak 
«De capto Zigetho» históriája közti pár-
huzam). 

A magyar kegyes-tanitórend Névtára. B p e s t , 
1905. 26., 74. 1. 

Schweinitz Gyula (krajni gróf), m. 
kir. nyug. honvéd-alezredes, Sch. Frigyes 
gróf porosz főhadnagy és br. Lichnovszky 

Antonia' fia, született 1823. augusztus 
11. ősnemes sziléziai családból; a po-
rosz katonai intézetekben nevelkedett; 
a polgári iskolákban és a német egye-
temeken tanult. 1848. márcz. az osztrák 
I. sz. gyalogezredbe lépett hadapródnak 
Milánóban, hol a torlaszharczban ki-
tüntette magát és ezért ezüst hősérmet 
kapott; ápr. 1. hadnagy lett és a Ra-
deczky tábornagy főhadiszállásán műkö-
dött ; több csatában kitüntette magát. 
1849. aug. főhadnagy lett és Aradon a 
dandárba osztatott be. 1849 végén Er-
délybe vezényeltetett; itt Nemes Ilona 
grófnőt vette nőül. 1855. ismét a tábor-
karnál alkalmazták Galicziában. 1856-ban 
makacs betegsége miatt a tényleges szol-
gálatott elhagyni volt kénytelen. 1868 
végén őrnagynak lépett elő; decz. a 
honvédhuszársághoz neveztetvén ki, a 
honvédelmi minisztériumba osztatott, 
hol ő volt a katonai előadók egyike. A 
70-es évek legelején Sch. emlékiratot 
dolgozott ki, mely a Hentzi-szobor eltá-
volítását tűzte ki czéljául, ezért mint 
honvéd-ezredest nyugdíjazták és utolsó 
éveiben Erdély gazdasági és iparügyeivel 
foglalkozott. Meghalt 1892 jan. 24. Er-
délyben. — A Pester Lloydba 1867— 
68-ban a hadsereg reformjáról és katonai 
leveleket írt. Atilla és vörösfrakk cz. 
czikke a 60-as években feltűnést keltett. 
— Czikkei a Jahrbuch der k. k. geol. 
Reichsanstaltban (XVI. 1866. Fossile 
Pflanzen und Fische von Korniczel in 
Siebenbürgen); az Erdélyi Gazdában 
(1886. A határutak szabályozása és ren-
dezése, 1889. A tagosítás és birtokrende-
zés reformja, 1891. Gazdasági egyletek 
és szövetkezetek, Mezőgazdasági takarék-
és hitelszövetkezetek Erdélyben, 1892. 
Néhány szó a szövetkezetekről); a 
Köztelekben (III. 1151. szám. Takar-
mánytermelés emelkedése Brassómegyé-
ben.) — Munkái: 1. Reduction der 

Armee 1860. — 2. Enüvurf 
einer Reorganisation der Armee . . . 
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1861. — 3. Oesterreichs Zukunft und 
sein Heer — 4. Védtörvény 
. . . 1866. — 5. Védkérdés. . . . 1867. 
— 6. Arcolay, Die Neutralität Oester-
reich-Ungarns in einem künftigen Kriege. 

. . 1869. (Arcolay röpiratával polemi-
zál.) — 7. Eine Studie über Fliegende 
Truppen-Divisionen, fahrende Jäger und 
Infanterie - Transport-Fahrzeuge. Pest, 
1870. — 8. Studien über die wi r t scha f t -
liche Gegenwart und Zukunft Sieben-
bürgens und des Szeklerlandes. München, 
1876. 

Honvéd 1869. 47 . SZ. a r c z k . — Egervári 
Ödön, Honvéd-tiszti Törzs-Album 1870. 179. 
1. a r c z k . — Gothaisches geneal. Taschenbuch 
der gräfl. Häuser 1891. 933 , 1894. 1226. 1. — 
JI. Hirlap 1892. 291. SZ. 

Schweitzer Antal, es. kir. telekkönyvi 
segédtiszt. — Munkái: 1. A telekadó-
szabályozás az állandó általános adó-
sorozat tekintetéből az austriai császár-
ságban, az 1857. évi deczember 23. kelt 
császári nyiltparancs folytán. I. rész. Az 
állandó telekjövedelmi becslésről. Pest, 
1859. (Mutatvány és előfizetési felhívás. 
Németül. U. ott, 1859.) — 2. Gyakor-
lati segédkönyv. Vezérfonalul a telek- és 
épület-osztályadónak a Magyarország és 
volt mellékországai részére kiadott adó-
ideigleneg szerint. U. ott, 1859. (Néme-
tül. U. ott, 1859.) 

Petrik Bibliogr. 

Schweitzer József,\ orvosdoktor, ta-
schaui (Csehország) származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de lepra. 1 

Pestini, 1835. 
Szinnyei Könyvészete. 

Schweitzer József., kalocsai prépost-
kanonok, szül. 1828. szept. 12. Tolnán; 
fölszenteltetett 1853. aug. 2-án; azután 
segédlelkész volt, 1859. theologiai tanár 
Kalocsán és a növendékpapok lelkiatyja, 
1886. szentszéki vizsgáló, 1878. ülnök, 
1880. czímzetes kanonok, 1888. seminá-
riumi rektor és az elaggott papok idősb 
mestere, 1887. valóságos kanonok, 1889. 
garabi apát, 1899. bácsi prépost, 1901. 

óta pápai praelátus. — Munkái: 1. 
Katholikus hit- és erkölcstani védérte-
kezletek. Kalocsa, 1903. Két kötet. — 2. 
Az emberi természet fejlődési elméleté-
nek kérdése. U. ott, 1904. — 3. A leg-
szentebb oltárszentség. Az eredendő bűn 
káros következményeinek ellengyógy-
szere. U. ott, 1904. 

Schematismus Cleri Colocensis et Bácsiensis 
1906. 171. 1. és a m. 11. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Schwendtner Mátyás, Jézus-társasági 
áldozópap és hitszónok, szül. 1712. okt. 
12. Spitalban Karintiában, 1728. okt. 18. 
lépett a rendbe ; csaknem egész életét a 
német egyházi szónoklatra fordította; 
hitszónok volt Esztergomban, Budán, 
Beszterczebányán, Pozsonyban sat. Meg-
halt 1769. ápr. 29. Budán. — Munkája: 
Syncharmaticon in adventum ExcelL 
Domini constituti novi per Transilvaniam 
Praesulis per Idyllia instructum. Glau-
diopoli, 1742. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 324. 1. . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliographie VII. 
955. h. 

Schwendtner Mihály, róm. kath. buda-
pesti belvárosi apát-plébános, szül. 1820. 
jan. 6. Pesten ; a bölcseletet Nagyszom-
batban, a theologiát Bécsben hallgatta. 
1843. jan. 13. miséspappá szenteltetett fel. 
Segédlelkész volt Budán a Krisztinavá-
rosban. Az 1848—49. politikai mozgal-
makban való részvétele miatt (tábori 
lelkész volt) hat évi fogságot szenvedett 
Josefstadtban. 1856. visszatérve Pestre, 
az elemi iskolákban hitoktatóként műkö-
dött. 1859. jan. 22. bácsai plébánossá ne-
veztetett ki. 1861. jún. 24. pesti belvárosi 
plébánossá választották. 1867. apát lett 
és egyszersmind a kir. gymnasiumok és 
főreáliskolák érseki biztosa volt. Meghalt 
1885. nov. 25 .Bpes ten . - 1848—49. Bende 
Mihály álnév alatt az akkori politikai 
hírlapokba, így a «Nemzeti» hírlapba 
(1848. decz. 20., 21. a 190. és 191. sz.) 
forradalmi czikkeket írt. 
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Jl. Hirlap 1852. 759. SZ. — 1885 : Pesti Hír-
lap 325., Függetlenség 325., Egyetértés 325. Sz. 
— xémethy, Ludovicus, Ser ies P a r o c h o r u m . 
Strigonii, 1894. 915. 1. 

Schwenszky Ármin, állatorvos, szül. 
1846. ápr. 6. Bánát-Komlóson (Torontál-
megye) ; Kecskeméten a VI gymnásiumot, 
azután a budapesti állatgyógyintézetben 
az állatorvosi tanfolyamot végezte. Három 
és fél évig működött mint gyakorló állat-
orvos Budapesten, azután harmadfél évig 
állami ösztöndíjas volt a budapesti állat-
orvosi tanintézetben. 1878. júl. és aug. 
a Pancsován és Dubováczon uralkodott 
marhavész elfojtására hivatalosan volt 
kiküldve. 1878. szept. 1-től 1880. jan. 
31-ig mint tanársgéd működött a buda-
pesti állatorvosi tanintézet belkórodáján ; 
1880. febr. 1-től. 1882. ápril végéig pedig 
a kőbányai m. kir. sertésveszteglő hiva-
talnál mint főnök volt alkalmazva. 1882. 
máj. 1-től az állatorvosi főiskolán mint 
patkolástan-tanító teljesíti szolgálatát. 
1896. ő felsége a koronás arany-érdem-
kereszttel tüntette ki. — Czikkei a Vete-
rinariusban (1878. Új patkolási mód 
átható szarúrepedéseknél, Közlemény az 
1878. évben uralgott keleti marhavészről. 
Egy anthrax-esetről, 1882. A pata mecha-
nizmusáról, 1884. A különböző patkolá-
sok és azok értékéről, 1885. Operált pa-
tára való új vasalás, A pata szarujának 
különböző puhitásai módjairól, Lóvasa-
lási kísérletek Protecteur Lacombe-féle 
gummi betéttel, 1886. Adatok a lópatko-
lás történetéhez, Mily esetben képes az 
állatorvos értelmes és szakszerű vasalás 
által a hibás patát javítani, a sérült 
patát gyógyítani, vagy a gyógyítást elő-
segíteni ? 1888. Új pataszögmérő, 1889. 
Új patakutató-fogó, 1892. Patahengerlob-
ról, 1897. A pata-vérfoltok helyes felis-
merése és fejlődésük okai, 1899. A rokkant 
patáról); a Gyakorlati Mezőgazdában 
(1888. Mérési készülék, melylyel a ló 
testsúlyának a patára mikénti terhelte-
tését kimutatjuk, 1889. Melyik a legaján-

latosabb téli lóvasalás ?, A lovakkal való 
bánásmód tanítása hazánkban, 1891. A 
szarvasmarha helyes vasalásáról, tekin-
tettel a láb különböző állásai- és járá-
saira); a Hufschmiedben (1888—1902. 
Kóssa felsorolja); az Állategészségben 
(1898. A nyirrothadásról, 1899. A lovak 
bevágásáról, 1900. Újszülött borjúk has-
menése, 1901. Szarvasmarha csülkeire 
való* födeles patkó. Meggörbült vagy ferde 
pata javítása). — Munkái: 1. Mérési 
kísérletek a lóláb különböző állásain, 
különös tekintettel a patára. Bpest, 1889. 
(Különny. a Veterinariusból). — 2. Mérési 
kísérletek a pata mechanismusáról. U. 
ott, 1890. (Különny. a Veterinariusból). 

— 3. Patkolástani kézikönyv. A szöveg 
közé nyomott 184 ábrával. U. ott, 1891. 
(Nádaskay Bélával együtt. 2. kiadás. U. 
ott, 1892. [221 ábrával, 3. telj. átdolg. 
és bőv. kiadás 315 ábrával U. ott, 1898.) 

Kussa Gyula, M a g y á r á l la torvos i k ö n y v é -
sze t . Bpes t , 1904. 202. 1. — Petrik M. K ö n y -
vészet 1886—1900. 

Schwester Károly József, orvosdok-
tor, Vasvármegye rendes főorvosa Szom-
bathelyt. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de nutritione neo-natorum. Vien-
nae, 1815. 

Bugát-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 -
sora. 1840-re. Pest 106. 1. — Petrik Bibliogr. 

Schwetz Vilmos, kir. tanfelügyelő 
Kis-Küküllőm. — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1890. Plato és Aristoteles 
eszméi a köznevelésről. 1891. A buda-
pesti tanítók segélyegyesülete, A magyar-
országi tanítók országos bizottságából). 
— Munkája: Számvetési példatár az 
elemi népiskolák II—VI. osztályai szá-
mára. Bpest, 1894. Négy kötet. (Lengyel 
Sándorral együtt. II—VI. 2. kiadás. Szám-
vetési feladattár cz. U. ott, 1901., 1902.) 

Néptanítók Lapja 1892. 345. 1. — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. — .11. Könyvésiet 1901. 

Schwicker Alfréd, főr'eáliskolai tanár, 
Sch. János Henrik tanár fia, szül. 1864. 
márcz. 22. Nagy-Becskereken; egyetemi 
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tanulmányait Budapesten végezte és 
1887—89. ugyanott tanársegéd volt az 
egyetem chemiai intézetében. 1890. nyert 
tanári oklevelet a vegytanból és termé-
szetrajzból. 1889 óta tanár a pozsonyi 
állami főreáliskolában; 1895-től fogva 
pedig vezetője a pozsonyi állami vegy-
kisérleti állomásnak. — Külföldi szak-
lapoknak munkatársa. — Munkái: 1. 
Adatok a szulfitek és tioszulfátok kon-
stitutiójához. Bpest, 1889. — 2. A kálium 
átalakulásának sebessége. U. ott, 1894. 
— 3. Chemia. Pozsony, 1901. 11 ábrá-
val. Két rész. (Tudományos Zsebkönyv-
tár 77., 93.) 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 1005. 1. — 31. 
Könyvésiet 1901. — Kalmár Elek, K ö z é p i s k o -
la i t a n á r i N é v k ö n y v . L ő c s e , 1907. 244. 1. 

Schwicker Bruno, bölcseleti doktor, 
főreáliskolai tanár, előbbinek testvér-
bátyja, szül. 1860. szept. 22. Nagy-Becs-
kereken. Tanulmányait Budapesten, Bécs-
ben, Lipcsében és Berlinben végezte. 
Bölcselet-doktori (1881.) és tanári vizs-
gálatai (1883. történelem, földrajz) után 
1884. mint próbaéves, 1886-tól mint he-
lyettes tanár működött a budapesti V. 
ker. főgymnasiumnál. 1890. rendes tanár 
lett az V. ker. állami főreáliskolánál, a 
hol jelenleg is működik. — Munkatársa 
hazai s külföldi szak- és kritikai lapok-
nak. — Munkái: 1. Az utolsó Cilley 
grófok és viszonyuk Magyarországhoz, 
egy származási táblával. Bpest, 1881. 
(Doktori értekezés.) — 2. Magyarország 
története képekben. U. ott, 1888. — 3. 
Altalános földrajz, különös tekintettel 
az osztrák-magyar monarchiára. U. ott, 
1890. (Atyjának Sch. János Henrik mun-
kájának új kiadása. 7. teljesen átdolgo-
zott kiadás. U. ott, 1893.) — 4. A térkép-
rajzolás és olvasás. U. ott, 1892. — 5. 
Földrajz a polgári iskolák számára. U. 
ott, 1896. Két kötet. (Sch. J. H. mun-
kája, 7. és 8. teljesen átdolg. kiadás.) — 
6. Bártfa, Vajda-Hunyad, Jaák, Lőcse 
műtörténeti leírása. (Történeti faliképek), 

1896. — 7. A szent korona története. 
U. ott, 1896. — 8. Földrajz a közép-
iskolák használatára . . . I. kötet. Elő-
ismeretek és Magyarország leírása. U. 
ott, 1899. (Jablonszky Jánossal együtt.) 
— 9. Földrajz. A felsőbb leányiskolák 
használatára. U. ott, 1902. Két kötet 
256 képpel és 42 színes térképpel. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 558 . , I I . P ó t k ö t e t 1904. 581. 1. 
— 31. Könyvésiet 1902. — Petrik 31. Könyvészet 
1886—1900. 

Schwicker János Henrik, bölcseleti 
doktor, főgymnasiumi tanár és ország-
gyűlési képviselő, szül. 1839. ápr. 28. 
Uj-Bessenyőn (Temesm.); tanult a szülői 
háznál és a reáliskolában, majd a ver-
seczi tanítóképzőben, hol 1856. tanítói 
képesítést nyert. 1865. tanári vizsgát tett 
a német nyelv- és irodalomból, földrajz-
ból és történelemből; előbb segéd-tanító 
volt Verseczen, 1857. tanító lett Csákován 
és Nagy-Becskereken. 1869-ben báró 
Eötvös József közoktatásügyi miniszter 
a budai tanítóképzőhöz igazgatónak ne-
vezte ki. 1871-ben a pesti kir. főgym-
nasiumban a német nyelv- és irodalom 
rendes tanára lett; 1873-tól egyszersmind 
ugyanazon tantárgyak magántanára a 
Józseí-műegyetemen. 1887-ben a Keresz-
tény-Sziget (Szebenm.) kerülete szabad-
elvű programmal országgyűlési képvise-
lővé megválasztatott; ugyanúgy a többi 
választásnál 1901-ig. Meghalt 1902. júl. 
7. Budapesten. — Szépirodalmi, paeda-
gogiai, történelmi és publicistikai czikke-
ket írt 1857-től a következő hírlapok és 
folyóiratokba : Illustr. Haus- u. Familien-
buch (Wien), Mussestunden, Wester-
mann's Monatshefte, Heinrich's Monats-
hefte, a Bécsben megjelenő österr. Schul-
bote, Volksschule, Unterrichts-Zeitung, Te-
mesvarer Zeitung, bécsi Presse (magyar-
országi politikai levelek), Pester Lloyd, Un-
garischer Lloyd (főmunkatárs), augsburgi 
Alig. Zeitung, bécsi Alig. Literatur-Zeitung 
(1861—73. könyvismertetések). — Czikkei 
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az Oesterr. Vierteljahrsschrift für kath. 
Theologie-ban (1868. Kurzgefasste Ge-
schichte der Besitzverhältnisse des Csa-
náder Bisthums); az Internationale Re-
vueben (1867. Die neuesten Ansichten 
über den Ursprung der Magyaren); a 
Literar. Handweiserben (1867. Die un-
garische Literatur seit 1830); a Magazin 
für die Literatur des Auslandesben (1871. 
Baron Joseph Eötvös és számos könyv-
ismertetés a magyar történelmi és eth-
nographiai irodalom termékeiről); a M. 
Tanügyben (I. 1871. Népiskoláink fő-
hiányairól) ; a Századokban (1878. Ma-
gyarország és a spanyol örökösödési 
háború, 1884. Felelet Ballagi A. úr bírá-
latára) ; a Jaresbericht der Geschichts-
wissenschaftban (Berlin, 1878. Ismerteti 
a magyar ujabb történeti irodalmat); a 
Zipser Botéban (1881. 22., 23. sz.); a 
Siebenb. deutsch. Tageblattban (1891. 
5292. In Weimar und im Goethe-Haus); 
az Auslandban (1891. Geschmückte Oster-
eier, Aus dem ungarischen Volks-
leben) ; az Ung. Revueben (1892. Die 
Sabbatharier in Siebenbürgen); az Ung. 
Weisskirch. Volksblattban (1900. 18. sz. 
Die Einwanderung der südungarischen 
Deutschen, 1902. 26. sz. Etwas von den 
Deutschen in der Zips, 40. sz. Die 
Deutschen in Südungarn.) — Munkái: 
1. Geschichte des Temeser Banats. Gross-
Becskerek, 1861. (Ism. Bud. Szemle 
XIV. 1862.) — 2. Cardinal Mar-
tinuzzi und die Reformation in Ungarn 
und Siebenbürgen. Wien, 1867. (Külön-
nyomat az Österr. Vierteljahrsschrift für 
kath. Theologieból. Ism. Századok 1868.) 
— 3. Vezérfonal a számolási oktatás-
ban. Strehl János munkája 4. kiadása 
szerint ford. I. rész. A szóbeli szá-
molás a számsorban egytől százig. (A 
népiskolák I. oszt. számára.) Bécs, 1869. 
(Nyom. Pozsonyban.) — 4. Deutsche 
Sprachlehre. U. ott, 1870. (3. kiad. 1875., 
6. kiad. 1884., 8. kiad. 1890. U. ott. Ism. 
Bud. Hirlap 1891. 207. sz.) — 5. Die 

Katholiken-Autonomie in Ungarn. Pesth, 
1870. (Ism. Uj M. Sion, M. Prot. Figyel-
mező.) — 6. Magyarország földrajza az 
ált. földirat rövid vázlatával. Népiskolák 
számára. U. ott, 1870. (2. kiadás. U. ott, 
1872. Ism. M. Tanügy 1873., 3. kiadás 
1874. U. ott. Ism. Néptanítók Lapja 
1870.) — 7. Die letzten Regierungsjahre 
der Kaiserin-Königin Maria Theresia 
1773—1780. Wien, 1871. Két rész. (Oester-
reichische Geschichte für das Volk 
XIII.) — 8. Képek Magyarország törté-
netéből. Népiskolák számára. Pest, 18 71. 
(2. kiadás: Magyarország története ké-
pekben cz. Bpest, 1875., 3. k. 1878. U. 
ott. Németül. U. ott, 1870. és 1874.) — 
9. Vor den Wahlen. Pesth, 1872. — 10. 
Ein offenes Wort an die Wähler. U. ott, 
1872. — 11. Általános földrajz, különös 
tekintettel az osztrák-magyar monar-
chiára. Bpest, 1872. (2. kiadás 1874. U. 
ott. Ism. M. Tanügy 1873., 3. bőv. k. 
1877., 4. bőv. k. 1879., 5. bőv. k. 1882., 
6. bőv. k. 1888., 7. átdolg. k. 1893. 
Schwicker Bruno által. 9. k. 1903. U. 
ott.) — 12. Die bürgerlichen Rechte und 
Pflichten. Aus dem Ungarischen des J. 
Környei. U. ott, 1873. (2. kiadás.) — 13. 
Alig. Geographie. U. ott, 1874. (2. ki-
adás.) — 14. Zur Geschichte der kirch-
lichen Union in der croatischen Militär-
gränze, Wien, 1874. — 15. Geographie 
von Ungarn. U. ott, 1875. (6. kiadás.) 
— 16. Deutsches Sprach- und Stylbuch. 
U. ott, 1875. (5. kiadás, 8. jav. k. 1885., 

10. jav. k. 1889.) — 17. Ungarn. Kurz-
gefasste Darstellung. Wien, 1874. (3. ki-
adás.) — 18. Deutsches Stylbuch. U. ott, 
1875—76. Három rész. (3. kiadás. U. ott, 
1887.) — 19. Statistik des Königreichs 
Ungarn. Stuttgart, 1877. — 20. Die un-
garischen Schulgesetze, sammt den minis-
teriellen Instruktionen und Cirkular-
Schreiben zur Durchführung derselben. 
Bpest, 1877. Három kötet. — 21. Bajor-
ország és a magyar örökösödési háború. 
U. ott, 1878. — 22. Die Orient-Politik 
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Ruslands, von Benjamin von Kállay. 
Aus dem Ungarischen. U. ott, 1878. — 
23. Geschichte der Serben, von Benjamin 
von Kállay. Aus dem Ungarischen. U. ott, 
1878. — 24. Ungarische Hochlands-
bilder. Erzählungen, Jagdabenteuer und 
Sagen aus den Karpaten. Wien und 
Teschen, év n. — 25. Las ungarische 
Unterrichtswesen am Schlüsse des Schul-
jahres 1877—78. Budapest, 1879. — 26. 
Politische Geschichte der Serben in Un-
garn. U. ott, 1880. (Ism. Századok.) — 
27. Statisztikai tabellák a föld minden 
országairól, különös tekintettel Magyar-
ország és az osztrák-magyar monarchiára. 
Hübner Ottó után átdolgozta. (36 tábla.) 
Pozsony, 1880 és 1884. — 28. Die un-
garischen Gymnasien. Geschichte. Sy-
stem. Statistik. Bpest. 1881. — 29. A 
német helyesírás szabályai gyakorlatok-
kal és helyesirati szótárral ellátva. U. 
ott, 1881. (Tiber Ágosttal együtt. Ism. 
Egyet. Philologiai Közlöny.) — 30. Die 
Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. 
Wien und Teschen, 1881. (Die Völker 
Oesterreich-Ungarns III. Ism. Századok 
1884.) — 31. Julius Schvarcz und seine 
Schriften. Pozsony 1882. — 32. Ge-
schichte der österreichischen Militär-
gränze. Teschen, 1883. — 33. Die 
Zigeuner in Ungarn und Siebenbür-
gen. U. ott, 1884. (Die Völker Oester-
reich-Ungarns XII.) — 34. Német nyelv-
és gyakorlókönyv a középiskolák alsóbb 
osztályai számára. Budapest, 1885. — 
35. Das Königreich Ungarn. Brünn, 
1886. (Die Länder Oesterreich-Ungarns 
in Wort und Bild XII.) — 36. Peter 
Pázmány, Cardinal Erzbischof und Pri-
mas von Ungarn und seine Zeit. Köln, 
1888. — 37. Geschichte der ungarischen 
Litteratur. Leipzig, 1889. (Ism. Századok, 
Egy. Philol. Közlöny, Ung. Revue, Bud. 
Szemle LIX., M. Szemle, Vas. Ujs. 10. 
sz.) — 38. Die nationalpolitischen An-
sprüche der Rumänen in Ungarn. Bpest, 
1894. — Országgyűlési beszédei a Nap-

; lókban (1893., 1896. és 1898.) vannak. 
— Arczképe : kőnyomat 1871. A magyar-
országi kath. congressus tagjainak cso-
portképén. 

Néptanítók Lapja 1869. 705. 1. — Történelmi 
Adattár C s a n á d e g y h á z m e g y e h a j d a n a és je -
lenéhez. Temesvár, 1871. — Wurzbach, Biogr. 
L e x i k o n XXII. 380. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
1005., II. Pó tkö te t 1904. 580. 1. — Kürschner. 
Deutscher Literatur - Kalender. Stuttgart, 
1892. 1008. h . — M. Könyvészet 1901., 1903. — 
Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . Bpes t , 
1901. 355.1. — Trausch-Schuller, Schr i f t s t e l l er -
L e x i k o n IV. 553. 1. — 1902 : Egyetértés 186. 
SZ. — Budapesti Hirlap 185. SZ. — Vasárnapi 
Vjság 16. sz . arczk . — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1886—1900. 

Schwiedland Frigyes, franczia nyelv-
tanár a pesti református főgymnasium-
ban. — Czikkeket írt a hazai hir-
lapokba. — Munkái: 1. Franczia nyelv-
tan. Pest, 1862. (Kolozsvár, 1863. Ism. 
M. .Sajtó 1863. 76., 77. sz. 3. olcsó kiad. 
Elméleti és gyakorlati franczia nyelvtan 
iskolák, intézetek számára és magán-
használatra cz. Budapest, 1879.) — 2. 
Praktisches Lehr- und Übungsbuch der 
französischen Sprache. Pest, 1864. — 3. 
Franczia nyelvtan iskolai használatra és 
magántanulók számára, négy folyamban. 
U. ott, 1874—76. 2. jav. és bőv. kiadás. 
Bpest, 1883.) — 4. Statistique Viticole. 
I. Partie. Viticulture de la Hongrie 
1860—1873. Par Charles Keleti. Traduit 
par . . . U. ott, 1876. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
vészete és a m. n. múzeumi könytár példá-
nyairól. 

Schwimmer Aurél, jogi doktor, ügy-
véd Pozsonyban, hol 1905. május 15-én 
meghalt 31 éves korában. — Munkája: 
Fifine. Eredeti operette. 3 felv., szövegét 
és zenéjét írta. (Először adták a buda-
pesti Magyar Színházban 1902. márczius 
21-én.) 

Budapesti Hirlap 1905. 134. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1905. 21. sz . (Nekr.) 
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Schwimmer Dávid, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Pesten. — Munkája: Der 
nützliche Rathgeber für Curgäste im 
Kaiserbade (zu Ofen). Pest, 1835. 

Siinnyei Könyvészete . 

Schwimmer Ernő, orvos-sebész-doktor, 
kórházi főorvos, egyetemi rendkívüli 
tanár, kir. tanácsos, szül. 1837. nov. 21. 
Pesten ; az orvosi tanulmányok első két 
évfolyamát szülővárosában, a többit pedig 
Bécsben végezte, hol 1861-ben orvos-
doktorrá avattatott. Ezután mint a bécsi 
közkórház alorvosa különböző osztá-
lyokon működött, leghuzamosabban Sig-
mund és Hebra tanárok mellett. Négy 
évi kórházi szolgálat után Egyptomba 
utazott, hogy a keleten előforduló ende-
mikus bőrbajokkal behatóbban foglal-
kozzék. Félévi egyptomi útjából Pestre 
hazaérkezve, nagy lelkesedéssel igyeke-
zett szakmájának míveléséhez hozzáfogni; 
azonban semmiféle támogatásban nem 
részesülvén, kénytelen volt egy ideig 
általános gyakorlattal foglalkozni, míg 
végre Rózsay főorvos engedelmével a 
szent Rókus-kórház egyik osztályán levő 
bőrbetegeket észlelhette. Később saját 
költségén járó betegek számára rendelő-
intézetet nyitott. 1870—71-ben a bőr-
bántalmak tanából magántanári képesí-
tést nyert és ezentúl kizárólag szakmájá-
nak élt. 1875-ben a szent Rókus-kórház 
hevenyfertőző osztályának rendelő orvo-
sává neveztetett ki és hosszú fáradozás 
után kieszközölte, hogy ezen osztályon 
a bőrbetegek számára néhány szobát 
berendeztek. 1878—1879. rendkívüli ta-
nári czímet kapott, 1891—92. pedig rend-
kívüli tanárrá neveztetett ki. Főorvosa 
volt a szt. István-közkórház bőrbeteg-
osztályának. Tevékeny részt vett a ma-
gyar fürdőügyi mozgalmakban, mint a 
lipiki fürdő tulajdonosa. Ezt a szlavóniai 
fürdőt nagy virágzásra emelte. A magyar 
dermatologusok és urologusok egyesüle-
tének elnöke, az üllői-úti fővárosi köz-
kórház bőrbeteg-osztályának főorvosa, 

az országos balneologiai egyesület al-
elnöke, a Congrés international de der-
matologie és a budapesti kir. orvosegylet 
üléselnöke, a londoni dermatological 
section tiszteletbeli, a párisi Société de 
dermatologie de France, valamint a bécsi 
dermatologische Gesellschaft és a deut-
sche dermatologische Vereinigung választ-
mányi, a kir. m. természettudományi 
társulat, valamint a m. orvosok és ter-
mészetvizsgálók állandó központi választ-
mányának rendes, az országos közegész-
ségi egyesület és a magyar orvosi könyv-
kiadó társulat alapító és választmányi 
tagja volt. 1897. decz. 12. a magyar 
dermatologiai társaság, 25 éves tanári 
jubileumára,mint a modern dermatalogia 
megteremtőjének tiszteletére az egyetem 
sebészklinikájának tantermében' ünnepélyt 
rendezett. Meghalt 1898. febr. 25. Buda-
pesten. — Czikkei az Orvosi Hetilapban 
(1863. A bőr idült beszűrödése, Az izzag, 
1864—65. Vázlatok Egyptomból, 1866. 
A közönséges bubor egy esete. Pemphi-
gus vulgaris, 1868. Az idült bőrbajok 
önállóságáról, 1869. A helybeli gyógy-
mód és átrakodás idült bőrbajoknál, 
1870. A csalánküteg, 1871. A fejbőrről 
levált fejgombolyag, Plica polonica, 1875. 
Orvosi jelentés a budapesti általános 
poliklinikáról: Történeti és megfejtő 
észrevételek, Részletes jelentés a bőr- és 
bujakorosztályról, 1876. A salicilsav 
gyógyhatása egyes heveny kütegeknél, 
1877. Adat a késői bujasenyv kórtaná-
hoz, 1878. A himlővel járó hegképződés 
elleni újabb gyógyeljárás, 1879. Trichor-
rhexis barbae nodosa, Párisi kórhá-
zak, 1880. A festenves bujakórról, 1881. 
A bőrbetegségek rendszertanáról, 1883. 
Xanthoma, 1884. A pityriasis rubra kór-
isméjéhez, 1885—86. A bújakóros bántal-
mak gyógykezelésének mai állása, A 
bőrgyógyászat befolyása a többi orvos-
gyógytudományi szakokra, 1887. A bőr 
és nyak hártyák gümőkórja, 1889. A pel-
lagra-kérdéshezMagyarországban, Vissza-
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emlékezés a párizsi I. bőrgyógyászati 
kongresszusra, 1890. Influenza és bőrbán-
talmak, Sarcoma multiplex pigmentosum 
diffusum, 1891. A Koch-féle Lympha 
dermatologiai szempontból, A bőrgyó-
gyászat Londonban, 1892. Az ichthyol 
therapeutikus használata egyes bőrbántal-
mak gyógykezelésénél, 1892. Visszaemlé-
kezés a bőrgyógyászati nemzetközi kon-
gresszus budapesti kirándulására, 1894. 
Az exema lényegéről 1895. Orvosi gya-
korlat ; diagnostikai és gyógykezelési té-
vedések) ; az Alig. Wiener med. Zeitungban 
(1863. Zur Frage des Liehen ruber); az 
Ung. med. Presseben (1866. Über das 
sogenannte Vertreiben der Kopf-und Ge-
sichtsausschläge bei Kindern) ; a Wiener 
med. Wochenschriftben (1869. Dermatolo-
gische Mittheilungen: Ichthyosis sebacca, 
Eczema erythematosum); az Orvosi Zseb-
naptárban (1875. Etető szerek alkalma-
zása és sebészi eljárás egyes bőrbántal-
maknál); az Orvosi Évkönyvben (1875. 
Orvosi tudomány és gyakorlat az Ó-kor-
ban) ; a M. orvosok és természetvizsgálók 
Munkálataiban (XX. 1880. A lepra elő-
jövetele Magyarországon); az Orvosi 
Szemlében (1881. Bőr- és bujakórtani 
rovat); a Biographisches Lexicon der 
hervorragendsten Aerzte aller Zeitenben 
(Wien u. Leipzig, 1883—84. Augustin, 
Bácsmegyei, Balassa, Balogh Pál, Bal-
saratus stb. életrajza); a Gyógyászatban 
(1887. Az orbáncz gyógyhatása egyes 
kóralakoknál, 1888. A bőrgyógyászat és 
bujakórtan jelen állása, 1888—89. Né-
hány újabb bőrgyógyászati szerről); a 
M. Salonban (1891. Szépség és bőrápo-
lás) ; a Közkórházi Évkönyvben (1892. 
A sömörszerű bőrlob, Dermatit. herpeti-
formis) ; a Belgyógyászat Kézikönyvében 
(1894. A himlő, Tehénhimlő, Lepra, 
Poklosság). Idegen nyelvű czikkeit fel-
sorolja Hőgyes, Emlékkönyvében. — 
Munkái: 1. Börkórtan. Bpest, 1874. (A 
m. orvosi könyvkiadó társulat Könyv-
tára. XV. k.) — 2. A szájjür önszenvi 

nyáktelepei. Leukoplakia buccalis. U. ott, 
1878. — 3. Die idiopathischen Schleim-
hautplaques der Mundhöhle. Wien, 1878. 
— 4. Zur Therapie der Variola vom Stand-
punkte der Micrococcuslehre. Leipzig, 
1880. — 5. Emlékirat a bőr- és buja-
kórtan oktatásának rendszeresítése tár-
gyában a budapesti kir. egyetemen. Buda-
pest, 1881. — 6. Emlékbeszéd néhai 
Hebra tanár felett. U. ott, 1881. — 
7. Die neuropathischen Dermatonosen. 
Leipzig und Wien, 1883. — 8. Haut-
krankheiten. Leipzig, 1884. (Ziemsen's 
Spec. Path. u. Therapie XIV. Bd.) — 9. 
Die Grundlinien der heutigen Syphilis-
therapie. Hamburg. 1888. — 10. Bis 
zum Endpunkte Europa's. Beiseskizze 
einer Nordlandfahrt. Wien, 1895. — A 
Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa 
volt. 

Hajnal-Album. Bpes t , 1873. arczk . — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Fetrik K ö n y v é s z e t e és M. 
Könyvészet 1888—1900. — Kiszlingstein Köny-
v é s z e t e . — Budapester Hygienische Zeitung 
1892. 7. s z . a r c z k . — Pallas Nagy lexikona 
XIV. 1005. h. — Högyes E m l é k k ö n y v e . Bpes t , 
189G. 406., 739. 1. — Vasárnapi Vjság 1897. 51. 
sz. arczk . , 1898. 10. sz. (Nekr. ) — Ország-
Vilag 1897. 51. SZ. a r c z k . — Budapesti Hirlap 
1898. 57. SZ. 

Scitovszky Ker. János (nagykéri), 
bölcseleti és theologiai doktor, bibornok 
és esztergomi érsek,'] herczeg-primás, a 
m. tudom. Akadémia igazgatósági tagja, 
szül. 1785. nov. 1. Bélán (Abaujm.), hol 
atyja tanító volt; tanult Jolsván, később 
jótevők segedelmezésével Bozsnyón, hol 
1804-ben az egyházmegye növendékei 
közé felvétetett; innét Nagyszombatba 
küldték a felsőbb osztályokba. 1808-ban 
bölcseleti, 1813. a pesti egyetemen theo-
logiai doktorrá avatták. 1809. nov. 5. 
fölszenteltetett és a rozsnyói püspöki 
lyceumban azonnal a bölcselet és ma-
thematika, 1811. pedig a theologia taná-
rává neveztetett ki, s ez utóbbi hivatalát 
rozsnyói püspökké kineveztetéseig foly-
tatta. 1824. szeptember 14. rozsnyói 
kanonokká s a papnevelő-intézet igaz-
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gatójává, 1827. aug. 17. rozsnyói, 1838. 
nov. 19. pécsi megyés-püspökké nevez-
tetett ki. 1849. júl. 21. Magyarország 
hgprimásává, esztergomi érsekké lett. 
1850-ben a szent Istvánról nevezett pap-
nevelő-intézetet Nagyszombatból Eszter-
gomba helyezte át. 1853. márczius 7. 
IX. Pius pápa I. Ferencz József ajánla-
tára bibornokká tette; ugyanazon év 
márcz. 16. a m. tudom. Akadémia igaz-
gatósági taggá választotta. A nagyszom-
bati gymnasium alapítására adott 200 
ezer forintot; a nőnevelés végett alapí-
tott pécsi nőzárda és templomra közel 
280 ezeret. Pécsett a tanítóképzőt maga 
tartotta fenn, ő fizette a tanárokat, az 
ifjak közül 10—12 szegényebbet élelem-
és pénzzel segélyezett. Az esztergomi 
bazilika építésére 2.051,527 frtot fordí-
tott sat. Magyarország fő- és titkos 
kanczellárja, a Szent István-rend főpapja, 
Lipót-rend nagy keresztes vitéze, ő fel-
sége valóságos belső titkos tanácsosa, m. 
kir. helytartósági tanácsos, Esztergomm. 
főispánja, a hétszemélyes ítélőtábla bí-
rája sat. volt. Meghalt 1866. okt. 19. 
Esztergomban. Virág Mihály kanonok 
azon év nov. 27. tartott fölötte emlék-
beszédet. — 1854-ben a bold. Szűz szep-
lőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely 
kihirdetéséré Rómába utazván, ez útjá-
ról írt naplóját a Religióban közölte. — 
Munkái: 1. A rozsnyói székesegyházban 
1829-dik esztendőben Scitovszky János 
ugyan azon rosnyói megyebéli püspök-
nek élő nyelvvel mondott egynémelly egy-
házi beszédgyei. Rosnyó, 1830. — 2. 
Nagy Böjti egyházi beszédek. Mondattak 
Rosnyón . . . 1837. U. ott. (Tótul is 
megjelent.) — 3. Sermo pastoralis . . . 
die 23. Maji 1839. occasione solennis 
suae in episcopum Quinque-Ecclesiensem 
installations in cathedrali ecclesia dic-
tus. Quinque-Ecclesiis. — 4. Szentek 
élete, mellyel a keresztény híveknek ked-
veskedik. U. ott, 1843. (2. kiadás. 1844.) 
— 5. Egyházi beszédek a n agy m. . . . 

Sc. János pécsi püspök által mondot-
takból. U. ott, 1844. — 6. Elnöki beszéd, 
mellyel a kir. m. természettudományi 
társulat 1846. évi pünkösd hava 19. nap-
ján tartott nagygyűlését megnyitotta . . . 
a társulat első elnöke. Pest, 1847. — 7. 
Egyházi beszéd, mellyet Sz. Mór pécsi 
püspök első nyilvános ünnepének alkal-
mával, okt. IV. vasárnapján a pécsi 
székes-egyházi templomban mondott. U. 
ott, 1849. — 8. Körlevél, mellyet . . . 
érsekprimási székének ünnepélyes elfog-
lalásakor a keresztény katholikus hívek-
hez intézett. Pécs, 1850. (Németül. U. 
ott, 1850. Tótul. Pest, 1850.) — 9. Ser-
mones occasione Solemnium installatio-
n s Cels. Princ. Primatis . . . die VI. 
Januarii, festő Epiphaniae, Anno, 1850. 
Strigonii, 1850. (Tőle van két nagy be-
széd. Mellékelve a Religióhoz.) — 10. 
Epistola Pastoralis, in qua pro V.-
A.-Diaconis instructionem ad exigen-
tiam hodiernorum adjunctorum confor-
matam edit. U. ott, 1851. — 11. Epis-
tola Pastoralis pro tempore Quadra-
gesimae super vitae emendatione. U. ott, 
1852. — 12. Decreta super visitatione 
Ordinum Religiosorum. XII Fasc. U. 
ott, 1853—55. —• 13. Decretum super 
visitatione in Conventu S. Martini de 
Sacro Monte Pannoniae die 30. Oct. 
1855. praesuscepta. Pestini, 1855. — 14. 
Decreta et acta Concilii Provinciáé Stri-
goniensis anno Domini 1858. a Dominica 
XVII. usque XIX. post Pentecosten. (A 
19. Septembris usque 3. Octobris in Pri-
matiali Basilica Strigoniensi celebraţi. 
U. ott. 1859.) — 15. Sermo inauguralis, 
quo Exc. ac Rev. Dn. . . . Joannes 
Bapt. Scitovszky . . . novas aedes Se-
minarii Cleri jun. S. Stephani R. Hung, 
et huic uniti Seminarii B. M. Virginis, 
Tyrnavia, post annos a quo erectum 
erat tercentos, Strigonium ad avitam 
Archi-Episcopatus Sedem translati Die 
8-a mensis Octobris Anno 1868. Deo O. 
M. auspice, B. M. Virgine et Omnibus 
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Sanctis Regni Hungáriáé tutelaribus in-
vocatis, solenniter dedicavit. U. ott, 1865. 
— 16. Megnyitó beszéd, melylyel Főm. 
és főt. . . . Scitovszky János bibornok, 
. . . az általa alapított esztergomi 
apáczazárdába pauli sz. Vincze leányait 
okt. 15-én 1865. évben ünnepélyesen 
bevezette. Esztergom. — 17. Circulares 
Litterae Dioecesaneae anno 1865. ad 
Clerum Archi-Dioecesis Strigoniensis . . . 
a Jo. Scitovszky dimissae. LNro 1—26. 
ü. ott. 

Rosnyói Egyházi Töredékek V I I I . 1834. 115., 
122. 1. — Paver János, Az e g y h á z i rend ér-
deme. Székesfejérvár, 1847. 340., 381., 474. 1. 
— Budapesti Hirlap 1853. 69. , 1859. 265. , 266. 
SZ. — Vasárnapi Újság 1856. 18. , 35. , 36. SZ. 
arczk . , 1866. 43. sz . arczk. — Religio 1853. 
I. 33. SZ. — Ferenczy é s Danielik, M a g y a r 
í r ó k . Pes t , 1856. — Képes Újság 1859. 18. SZ 
arczk . — Ország Tükre 1862. 1. SZ. arczk. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai X. i l l . 1. 
— 1866 : Virág Mihály, A nagy pap és n a g y 
hazafi p é i d á n y k é p e . P é c s , Magyarország és a 
Nagyvilág 9. SZ. arczk . , 43. SZ. arczk. , Pesti 
Napló 241. SZ., Hazánk és a Külföld 43. SZ. 
arczk . , Sürgöny 240., 242. SZ. A Hon 245. SZ., 
Magyar Világ 242. SZ., M. Sión 1866., 1867. — 
Országgyűlési Arczképcsarnok. P e s t , 1867. 
a r c z k . — István bácsi Naptára 1868. 70. 1. 
arczk . — Brüsztle, R e c e n s i o . Quinque-Ecc l e -
s iae , 1874. I. 519. 1. — Esztergom 1875. 44. SZ., 
1879. 31., 32. sz . — Petrik Bibl iogr. — Uj M. 
Sión 1886. 627. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 472. 1. 
— llléssy-Pettkó, A k irá ly i k ö n y v e k . B p e s t , 
1895. 191. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
1009. 1. 

Scitovszky János (nagykéri), ország-
gyűlési képviselő, előbbinek unokaöcscse, 
(édesatyja Sc. Márton Baranyamegye al-
ispánja, majd követe és főispánja volt), 
született 1850. máj. 6. Pécsett (Baranya-
megye). Gymnasiumi tanulmányait Pesten 
a piaristák konviktusában, a jogot az 
egyetemen végezte. Önkéntesi évét a 3. 
dragonyos-ezrednél szolgálta le; 1872— 
1875. a nógrádi járás szolgabirája volt ; 
ezen állásáról leköszönve, Nőtincsen 
gazdálkodott; 1876. vármegyei közigaz-
gatási bizottsági tagnak választatott meg. 

1878. első, 1881-ben másodízben válasz-
tatott meg egyhangúlag a nógrádi kerület 
országgyűlési képviselőjévé ; mint ilyen 
Apponyi Albert pártjához csatlakozott és 
közigazgatási, nemkülönben közgazda-
sági kérdésekben élénk részt vett a párt 
életében, mígnem 1884-ben alispánná 
történt megválasztatása után a képviselő-
ségről lemondott. Mint képviselő a mér-
sékelt ellenzékhez tartozott és a pártnak 
ő volt a jegyzője. Alispáni állását 1895-ig 
viselte; kiváló adminisztrátornak bizo-
nyult, megkétszerezte a vármegyei pénz-
tárakat, rendezte a kórházügyet és sokat 
dolgozott az egyesületi téren is. Tizen-
két évi alispánság után, mely alatt a III. 
oszt. vaskorona-rendet kapta, 1896. a 
balassa-gyarmati kerületben fellépett, de 
Latkóczy Imrével szemben kisebbségben 
maradt. Tevékeny részt vett az országos 
magyar gazdasági egyesületben, a mely-
nek igazgatósági tagja s közgazdasági 
alosztályának egyik alelnöke, a m. föld-
hitelintézet nógrádmegyei vidéki választ-
mányának elnöke, a magyar mezőgazdák 
szövetségének igazgatósági tagja, majd 
alelnöke, a «Hangya» fogyasztási szö-
vetkezet felügyelő-bizottságának tagja, a 
felvidéki tót közművelődési egyesületnek 
választmányi tagja, a nógrádi nemzeti 
casino, a nógrádmegyei múzeum-egylet 
másodelnöke, a nógrádmegyei gazdasági 
egyesület alelnöke és több egyesületnek 
tiszteletbeli tagja volt. A fusio alkalmá-
val belépett a szabadelvű pártba és 
ennek programmja alapján az 1901. 
általános választásokon a nógrádi kerü-
let képviselővé egyhangúlag választotta 
meg, a nógrádvármegyei ellenzék pedig 
tiszteletbeli elnökévé. Meghalt 1903. máj. 
11-én Budapesten. — Alkalmi beszédei 
a helyi lapokban, az országgyűlésiek 
pedig a Naplókban vannak. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 1010. 1. — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach. Budapest, 
1901. 356. 1. — Agrar-Album 1902. 53. 1 .arczk . 
— Budapesti Hirlap 1902. 129. SZ. — Vasárnapi 
Újság 1902. 11. sz . arczk . 
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Scoda György, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézustársasági áldozópap és ta-
nár, szül. 1679. márcz. 26. Kremsierben 
(Morvaország); 1696. okt. 17. lépett a 
rendbe; tanított Nagyszombatban böl-
cseletet, Linczben, Kassán theologiát, 
Gráczban szentírás magyarázatot, Nagy-
szombatban és Budán egyházjogot, ösz-
szesen 27 évig; végre Sopronban a nö-
vendékek tanára volt, hol 1756. ápr. 29 
meghalt. — Munkái: 1. Satyrae Menip-
peae de quibusdam, quae faciunt in 
laudem Sophiae et. veri Stoici Philo-
sophi. Cassoviae, 1702. — 2. Duo ful-
mina belli, Id est S. Stephanus et Mathias 
Corvinus victorioşi de hostibus trium-
phatores, laudibus insigniti. Leutschoviae, 
1708. — 3. Orationes rhetorum Tyrna-
viensium per anni decursum factae, e t . . . 
philosophiae magistris per R. P. G. S. 
in archi-episcopali universitate Tyrna-
viensi recens creatis oblatae ab oratoria 
facultate Tyrnaviensi, anno 1716. Tyrna-
viae. — 4. Philosophia morum. Com-
pendio methodo in usum privaţi hominis 
accommodata. Atque honori duorum 
Josephi Cziráky, Adami Emerici Mai-
tenyi, Antonii Paluska, dum in . . . . 
univers. Tyrnaviensi per G. S. prima 
philos. laurea condecorarentur a con-
discipulis physicis dicata, Anno 1715. 
1717. U. ott. Két kötet. — Nevét Skodá-
nak is írták. 

Katona, História Critica XXXVIII. 887. 1. 
— Stoeger, S c r i p t o r e s 329. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 572., 590. I. — Petrik 
Bibliogr. — De Backer-Sommervogel, Bib-
liotheque Bibliogr. VII. 1289. b. 
Scopoli János Antal, bölcseleti és 

orvos-doktor, bányatanácsos és tanár; 
szül. 1723. jún. 3. vagy 13. Cavaleseben 
(Flemserthal, Tyrol), hol atyja S. Fe-
rencz Antal hadnagy volt a trienti püspök 
szolgálatában ; S. a gymnasiumot Trient-
ben és Hallban látogatta, az orvosi tudo-
mányokat az innsbrucki egyetemen hall-
gatta s 1743. lett orvos-doktor; később 
Idria bányavárosban kapott alkalmazást, 

hol a bányatant is megtanulta; a sel-
meczi akadémián a vegytan, ásványtan 
és kohászat tanára volt 1769. febr. 10-től 
1776-ig, midőn a vegytan és természet-
rajz tanára lett Páviában, hol 1788. máj. 
8. meghalt. — Munkái: 1. Annus I—V. 
Historico-naturalis. Lipsiae, 1769—72. — 
2. Mineralogische Vorlesungen für die 
andere Classe der Bergakademie zu 
Schemnitz. Wien, 1771. — 3. Kurz-
gefasste Beschreibung der bei dem Berg-
baue zu Schemnitz in Nieder-Hungern 
errichteten Maschinen; zum Gebrauche 
der bei der Schemnitzer Bergschule er-
richteten mechanischen Vorlesungen. 
Prag, 1771. — 4. Dissertationum ad 
históriám naturalem pestinentium. Pars 
I. Sistens tentamen mineralogium de 
schematibus metallorum; II. Tentaman 
de minera argenti rubra ; III. Tentamen 
de Sinopi Hungarica. U. ott, 1772. — 5. 
Ohrystallographia Hungarica. Pars I. 
exhibens chrystallos indolis terrae cum 
fîguris rariorum. U. ott, 1776. 19 rézm. 
tábla rajzzal. 

Wurzbach, Biogr.-Lexikon XXXIII. 210— 
215. 1. (Hol életrajzára vonatkozó adatok, 
kútfők és egyéb munkái is elösorolvák). — 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — A selmeczi m. 
kir. bányász- és erdész-Akadémia Emlékkönyve. 
Selmecz, 1871. 23., 25. 1. — (Többi munká-
latai, melyek mind külföldön jelentek meg, 
Würzbachnál és a Selmeczi Emlékkönyvben 
föl vannak sorolva.) 

Scossa Dezső, kir. tanfelügyelő, szül. 
1860. jan. 30. Zentán (Bácsm.); közép-
iskolai tanulmányait ugyanitt, Aradon és 
Budapesten (1870—78), az egyetemit is 
itt (1878—83) a bölcseleti és jogi fakul-
táson végezte; 1883. hosszabb utazást 
tett Szerb- és Németországban. Ugyanez 
év decz. Trefort miniszter gyakornoknak 
nevezte ki a középiskolai ügyosztályba 
és a szegedi középiskolai főigazgatóság-
hoz osztatott be. Innét 1886. máj. a nép-
iskolai administratio szolgálatába lépett 
s 1888-ig hevesmegyei, 1893-ig torontál-
megyei segédtanfelügyelő volt. 1893. 
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júl. 3. Zólyommegye, 1895. augusztus 1. 
Hevesmegye kir. tanfelügyelőjévé nevez-
tetett ki. 1897. és 98-ban kormánysegély-
lyel beutazta Porosz-, Szász-, Bajor-
országot a külföldi tanfelügyelet, iskola 
és árvaügy tanulmányozása végett. 1898. 
aug. 10. a Ferencz József-rend lovag-
keresztjét kapta. — Költeménye, elbeszé-
lése és tárczaczikke száznál több jelent 
meg 1875 óta a hírlapokban és folyó-
iratokban. Torontálvármegyében 1888— 
1893. működése alkalmával különösen a 
szerbek irodalomtörténetének feldolgozá-
sához fogott, több idevágó czikke a 
lapokban meg is jelent. — Munkái: 1. 
Morituri. Regény. Krasevszky J. után 
ford. Budapest, 1880. Két kötet. (Piros 
Könyvtár.) — 2. Tóth Ede és a magyar 
nép. U. ott, 1882. (Különnyomat a Figyelő-
ből.) — 3. Az élet iskolája. Regény, 
Szeged, 1888. — 4. Elbeszélések. Nagy-
becskerek, 1890. — 5. Amor Verus. 
Regény. Bpest, 1893. (Könyves Kálmán 
Regén y tára XI.) — 6. Jelentés a Heves -
vármegye népoktatási ügyének 1896—97. 
évi állapotáról. Eger, 1897. — 7. Tanul-
mány-úton. Porosz-, Szász- és Bajor-
országban, Svájczban és Württemberg-
ben (1897-1901.). Budapest, 1803. (Nép-
nevelők Könyvtára 17.) — 8. A kanári. 
Vígj. 1 felv. Szeged, 1904. (Először ada-
tott a szegedi városi színházban.) — 9. 
Almanach. (Évkönyv.) Tanítók, tanító-
nők, óvónők, iskolai hatóságok számára. 
1905—6. és 1906—7. tanévekre. I., II. 
évfolyam. U. ott, 1905—6. — 10. Cuore 
Dives. Öt elbeszélés. Bpest, 1906. (Ism. 
Kath. Szemle.) — 11. Háztartási és 
gazdasági ismétlő leányiskolák könyve. 
U. ott, 1906. (Özv. Veress Sándornéval 
együtt.) — Álnevei és jegyei: Aťgus, 
Sincerus, S*, S. D., S—a és S. (Fővárosi 
Lapok 1878-88 , Délibáb 1878—79., 
Családi kör 1879, Egyetértés 1882, Tisza 
1884, Bolond Istók 1883.) 

Néptanítók Lapja 1886. 485., 1888. 245., 1890. 

441. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vaday 

József, Magyarországi tanférfiak és tanító-
nők a millenium esztendejében. B.-Csaba, 
1896. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
101. I., II. Pótlék 1904. 559. 1. — M. Könyvé-
szet 1903—1905. — Magyar Társadalom. B p e s t , 
1897. 4. 5. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Scsaszny József, róm. kath. plébános, 
szül. 1813. ápr. 10. Búr-Szent-Miklóson 
(Pozsonym.), fölszenteltetett 1836. ápr. 
15-én; segédlelkészsége után plébános 
volt 1846. Darázsiban (Hontm.), 1850-től 
Mocsonokon (Nyitram.), egyszersmind 
kerületi titkár. Meghalt 1889. decz. 1. — 
Munkája: Príhodná Reč pri Obnowefiú sto 
ročnéj Památki Státui BI. Panni Marie 
Roku 1750. w. Zámku Nitránském wi-
stawenéj, držaná dňa 7. Cerwenca r. 
1850. Nyitra, 1850. (Szent beszéd a Nyitra 
várában levő Szűz Mária-szobor száz 
éves jubileuma alkalmával.) 

Schematismus Cleri Nitriensis 1859. 133. 1. 
— Slovenské Pohlady 1888. 1. s z . a r c z k . — 
Katolícky Noviny 1889. I I . 25. s z á m . — Petrik 
Bibliogr. IV. 83. 1. 

Scsepanov A. — Munkája: Ustanak 
kolašinskih srba pod predvogyenjem 
kalugyera dozióa. Újvidék, 1889. (A ko-
lasini szerbek felkelése Dožič szerzetes 
vezetése alatt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Scul té ty András, ág. ev. lelkész, szül. 
1778-ban Turolukán (Nyitram.), hol atyja 
S. András szinten lelkész volt. S. tanult 
Pozsonyban; lelkész-tanító volt Rajkán 
(Mosonm.), mint lelkész Nagy-Vrbkán 
és 1809-től Batizfalván (Szepesm.), hol 
1843-ban meghalt. — Kiadott templomi 
felszentelési beszédeket és énekeket, 
melyeket a lucsivnai és menguszfalvi 
(Szepesm.) templomok felszentelése alkal-
mával tartott; írt egyházi énekeket a 
Szeberényi János és Jozeffy Pál super-
intendensek által kiadott tót énekes-
könyvbe. 

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 112. 
1. és Dianiska András lőcsei ág. ev. lelkész 
sz íves közlése. 

25. ív sajtó alá adatott 1907. szept, 30. 
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Scul te t i Gábor (alsó-lehotai), magyar 
nemes, szeleczi (Trencsénm.). szárma-
zású, theologiát tanult 1674. júl. 20-tól 
Wittenbergben, azután Lipcsében. — 
Munkái: 1. Gratiarum Actorium, Quo 
Viris Summe Rev., Magn. . . . post 
annuum spácium in memoriam reducens 
Beneficentiam, & Festivitatem Nomina-
lem Viri Nob . . . Dni. Michaelis Ett-
mulleri, Phil. & Medic. Doct. Patroni & 
Sospitatoris sui honorandi, Anno 1676. 
die 29. Septembris, devota animi & offi-
ciorum summissione celebrabat . . . . 
Lipsiae (Költemény). — 2. Calendas 
Januarias, sive Annum Pacatum, Sa-
lubrem, Fructiferum, supra Millesimum 
Sexcentesimum Septuagesimum Octavum, 
Viris Magnificis . . . Mecaenatibus, Patro-
nis, Amicis, hoc Triplici Voto sincero 
gratulatur, precatur . . . U. ott. (Héber, 
latin, német költemény.) — 3. Coelestes 
Flammas, Post Flammas Febriles, hoc 
est Divinám Gratiam & recuperatam sani-
tatem ; Generosissimi . . . Dn. Gotthelfi 
Friderici A. Schönberg . . . Anno M. DC. 
LXXIIX. die 23. Maji precatur, gratulatur 
addictissimus . . . U. ott. (Latin üdvözlő 
vers.) — 4. Cupressus Vitifera Semper 
Virens, Hoc Est Jesus Crucifixus, Infinitis 
Meritorum Botris Abundans, Ex Qua, 
Has Centenarias Primitias, Inter Tristia 
Laetus Literarius Vindemiator, Devota 
Potius Quam Poetica Manu, VInea Del 
In Varlls CaLaMItatlbVs Virente, de-
cerpsit . . . Anno M.DC.LXXVIII. U. ott. 
— 5. Celeusma Gratulatorio-Votivum, 
Uno Qvidem Corde sed Triplici Ore Pro-
latum, Qvo Feliciter Anni M.DC.LXXIX. 
Portum Ingresso, Ornatissimo Hambur-
gensi In Portu, Adspirante Florentissi-
mae Reipublicae Favonio, Ad D. Jacobi 
Ecclesiam Naviculam, Verbi Dei Clavo 
Gubernanti, Viro Summe Reverendo . . . 
Dno Antonio Reisero . . . Medioxumos 
Honores Seu Licentiatum In Celeberrima 
Giessensi Collatos ; Pastoratum Vertente 
Anno Hamburgi Auspicato Inchoatum ; 

I d . S z i n n y e i J „ Magyar írók. XII. 

Nec Non Natalem sive Nominalem Feli-
cissime Redeuntem, Fautori atqve Moe-
cenati Suo Summisse Aeternum Deve-
nerando, Die XVI. Cal. Februarias. 
Aggratulari Et Observantiam Suam Con-
testări Vo lu i t . . . U. ott. — 6. Janus 
Bifrons seu Imago Viri Prudentis, qva 
Per-Illustri . . . Dn. Nicoiao L. B. a Gers-
dorff, . . . dum Ejusdem Celsitudinis No-
mine . . . defungeretur Legatione, ac 
tandem prospere composito, & exultante 
maxime Septembrione, Publicae Pacis 
Negotio Anno 1679. vertente salvus & 
incolumis ex Scandia in Saxoniam rever-
teretur, post votivas multorum aggratu-
lationes, Literarum Patrono & Mecoenati 
munificentissimo, cum felicissimo Novi 
Anni. M.DC.LXXX. auspicio Etiam affec-
tum pium & observantiam reverenter 
& submisse probare voluit . . . U. ott. 
(Latin költemény.) — 7. Arcus Trium-
phalis., quem Splendissimo in Nupţiali 
Triumpho, Lectissimi atq. Heroici Paris 
Aeterno Honori. hoc est, Rev . . . Prin-
cipis ac . . . Dni Christiani Saxon iae , . . . 
Ducis . . . ac . . . Dni Mauritii Saxoniae 
. . . Ducis . . . Dnae. Erdmuth Dorotheae, 
Saxoniae . . . Duci . . . Sponsae, Princi-
pibus ac Dominis suis Gratiosissimis, 
cum omnigenae Prosperitatis Voto, Anno, 
Mense & die Nupţiali Eteosticho expressis, 
Terna & Dena Dies, OCtobrls & Vna 
suVb aXe, Sponsls faVsta, bono sIDere 
Laeta, faVet. in Ducali Misniae Cicensi, 
subjectissimus erexit . . . U. ott. — 8. 
Genethliacon, Jesulo, Regi Regum, & 
Domino Dominantium, M. DC.LXXXVI. 
feliciter Natalitio redeunte, Sacrum, Cum 
RegenerationeChristianorum pie collatum 
contestandae Salvatori Suo Devationis 
datae, dedicavit . . . U. ott. — 9. Jubila 
post Nubila & e Cruce Lucem, Hun-
gáriáé, Eucharistico Michaelis Festő, 
propter Christianorum Victorias celeb-
rato, Ipsa B. Lutheri Reformationis Me-
moria redeunte, Anno qVo VICta Metro-
poLIs BUDA etsl prIVs seXIes petita, 

26 
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ominatus. Lipsia precatur . . . U. ott, 
(1686.). — Üdvözlő verseket í r t : Cata-
strophe Fausta . . . Lipsiae, 1678. és Pia 
Vota . . . U. ott, 1679. cz. munkákba. 

Bartliolomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m . 
178. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v -
t á r I I I . 2. r é s z 83. , 136., 140., 165., 172., 176., 
180. , 272., 304. 1. 

Scultety György, orvosdoktor, kör-
möczi (Barsm.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medico practica de ce-
phalalgia. Pestini, 1839. 

Rupp, B e s z é d 161. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . 

Sculteti János, ág. ev. gymasiumi 
igazgató, szépművészetek mestere ; a wit-
tenbergi egyetemre 1702. okt. 22. iratko-
zott be ; a XVIII. század elején a modori 
ág. ev. gymnasium igazgatója volt. — 
Üdvözlő verseket í r t : Qvam Vir. Clar . . . 
Dn. Georgius Lycius . . . Vitembergae, 
1705. és Vota Propemptica . . . U. ott, 
1707. cz. munkákba. 

Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m . 
199. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v -
t á r I I I . 2. r é s z 651. , 682. 1. 

Scultety János. — Munkája: Trauer-
Rede am Sarge des früh vollendeten 
Johann Edlen von Veöreös, am 17. Oct. 
1826 in Neu-Becse. Raab. 

Petrik B i b l i o g r . 

Scultety Mihály. — Munkája : Planc-
tus funebris musarum ordinis I. & Il-di 
in aug. conľ. gymnasio Schemniciensi, 
dum Joannes Severini die 20. Junii anno 
1789. fatis defungeretur. Schemnicii. 
(Költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Sculteti Severin, ág. ev. esperes; szüle-
tésének éve nincs tudva, helye pedig 
bizonytalan. 1565-ben Bártfára ment ta-
nulni. a hol 1573. az iskola lectora lett. 
Innét 1589. conrectornak hívták Eper-
jesre, hol már 1590. igazgató lett. Midőn 
1591 a bártfai egyház lelkészének válasz-
totta s e hivatalára Grátzhan akarván 
magát felavattatni, a Dunántúl járt, egyik 
főrészese volt a csepregi colloquiumnak. 

Ez év nyarán elfoglalván hivatalát, 1593. 
okt. 5. az öt szab. kir. városi esperesség 
esperessé választotta. Jelentékeny részt 
vett a kryptokálvinisták elleni küzdelem-
ben. Meghalt. 1600. jún. 30. — Munkái: 
1. Examen thesium et regularum zwingli-
anarum de coena Domini. Bartphae, 
1586. (Wagner Mártonnal és Fábri Ta-
mással együtt.) — 2. Jubilaeum Bart-
phense. U. ott, 1586. (Ugyanazokkal 
együtt.) — 3. Erotemata De Communi-
catione Idiomatum, hoc est proprietatum 
Diuinae & Humanae naturae in una 
indivídua persona Christi: De Finientia 
Ex Verbo Dei manifesto & testimoniis 
Antiquitatis perspicuis, quid certo creden-
dum sit de hac doctrina difficilima, & 
tarnen ad salutem scitu necessaria, prae-
sertim his periculosis mundi temporibus : 
Accomodata Ad Praesentia certamina 
intra proximos paucos annos mota, & 
ad captum iuventutis . . . U. ott, 1593. 
•— 4. TnofivY][j.a Sive Admonitio Brevis 
Ad Christianos Regni Vngarici Cives, 
De Asserenda et retinenda Veteri seu 
Avila vere Christiana doctrina, in Con-
fessione Augustana comprehensa : Oppo-
situm nouae ac impiae Theologiae Vngari-
corum Caluinistarum, imprimis ipsorum, 
(falso sie dictae) Panarmoniae lesu 
Christi & Caluini, &c. editae anno 1599. 
sub nomine Stephani Göntzini, contra 
Bellum Caluinianum M. Alberti Graweri, 
&c, Auetore . . . U. ott, 1599. — Gyász-
énekeket írt a Gradeczi Horváth Gergely 
halálára és bevezetést a Grawer Albert: 
Bellum J. Calvini et Jesu Christi (1597.) 
cz. munkájába. Wagner Jakabbal és Fábri 
Tamással együtt sajtó alá rendezte Wagner 
Mártonnak Apologia examinis ecclesiae 
et scholae Bartphensis (Bártfa, 1590.) cz. 
munkáját. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 249. 1. — A7ein, N a c h 
r i c h t e n I I . 456. 1. — Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap 1882. 21. s z . ( R é v é s z K . ) , 24. SZ. 
— Szabó Károly, R é g i M . K ö n y v t á r I I . 64., 
81. 1. I I I . 1. r é s z 240., 261 . , 279. 1. — Figyelő 
X V I I I . 227. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
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1015. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e -
tek Tára III. 191. 1. 

Sebacher (SebachJ Kapisztran János, 
szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1673-
ban Mohunczban (?) (Németország); mi-
után 1692-ben a próbaévet kitöltötte, 
1697. fölszenteltetett; azután német hit-
szónok volt Kismartonban, majd Győr-
ben, végre Máriavölgyben ; innét tábori 
papnak ment, hol főpap lett és a Rá-
kóczy fogságába került, honnét később 
megszabadult. 1710. a szent Salvato-
riak tartományfőnökének biztosa, két év 
múlva pedig rendházfőnök lett Pozsony-
ban. 1717-ben az újonnan alakult esz-
tergomi conventbe vezette szerzetes tár-
sait ; 1718. első ízben választották tar-
tományfőnöknek, másodszor pedig 1727-
ben, midőn az 1726. szentföldi zarándok-
ú j ábó l visszatért. A Rákóczy felkelése 
alkalmával tett hűséges szolgálataiért VI. 
Károly király tiszteleti udvari hitszóno-
kának nevezte ki. Utazása közben 1741. 
jan. 2. Burdigalban (Francziaország) meg-
halt. — Munkája: Der Zum Vierten 
Erbaute Tempel Salomon, Das ist: Höchst-
Schuldigst-Demüthige Dank-Lob-Ehr-Und-
Dedications-Predig, Von der Zum Vierten 
Hochst-Kostbar von Ihro Hoch-Fürst: 
Durchlaucht Paulo Esterhasy Erbauten 
Kirchen'des weit-berühmten Gnaden Orths 
Maria auf der Haydt Hinter dem Vnge-
rischen See-Forto ; Welche An Dero Ein-
weyhungs Solemnität und Gelegenheit 
der Installation Hochst-Gedachter Hoch-
Fürstlichen Durchleucht &c. zu Ober-
Gespann der Hoch-Adelichen Gespann-
schaft Wiszlburg, in Fest-Elisabethae, 
den 19. Novembris Anno 1702. als den 
24. Sonntag nach Pfingsten, in Namen 
der gantzen Marianischen ProvintzOrdens 
der Mindern Brüder desz Heil: Vatters 
Francisci Seraphici in Ungern vorgetragen 
worden. Von desselben Ordens Provintz 
und Klosters Ordinari Sonntags-Prediger, 
P. F. Joanne á Capistrano Sebacher, Ex 
Mandanto Superiorum-Tyrnau . . . 1703. 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s Ord . M i n . 
8. P. Francisc i . . . Posoni i , 1879. 43. 1. — 
Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 593. 1. 

Sebastiani György, ág. ev. lelkész, 
tepliczi (Liptóm.) származású, tanult Gyb-
bisben, Lipcsében, Szebenben (Regio alatt), 
Eperjesen (Büringer és Sartoriustól) és 
1656. szept. 20-tól Wittenbergben. Vissza-
térve 1660. Eperjesre, Sartoriusnál három 
évig tanító volt ; azután a radeczi (Tren-
csénm.) ág. ev. egyházhoz hivatott meg 
és 1665. márcz. 28. felszenteltetett. — 
Munkái: 1. In Epištolám Apostoli Pauli 
ad Galatas ex Cap. 6. II. 19. Disputatio 
XV. De Conclusione Epistolae Valedic-
toria, Quam . . . Praeside . . . Andrea 
Kunado . . . publice proponi t . . . Witte-
bergae, M.DC.LVIII. — 2. Disputatio 
Geographica, de Affectionibus Terrae, 
Quam . . . Praeside . . . Balthasare Boe-
belio . . . publicae ventilationi exponit 
Aut. & Respond . . . Ad diem 23. April. 
U. ott. — Latin versei vannak az Ap-
plausus Votivus . . . Wittebergae, 1659. 
és Bayer, Joannes, Disputatio Metaphy-
sica . . . U. ott, 1659. cz. munkákban. 

Bartholomaeides, M a m o r i a e U n g a r o r u m 151. 
1. — Szabó-Hetlebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 
1. rész 629., 638., 640., 647. 1. 

Sebastianovich Ferencz, zágrábi ka-
nonok. — A budai egyetem megnyitási 
ünnepélyére 1780-ban számos költemény 
jelent meg, melyek közül Pauler, Makó 
Pálét, Hannulik Jánosét, Szerdahelyi 
Györgyét és Sebastianovich Ferenczét, 
mint a legjelesebbeket említi. — Mun-
kái : 1. Excelt. Illustr. ac Rev. Dno 
Joanni Baptistae Paxi, primum Syr-
miensi, nunc vero Episcopo Zagrabiensi 
etc. Zagrabiae, 1770. — 2. Carmen ad 
regiae universitatis Budensis inaugura-
tionem oblatum. 1780. Zagrabiae. (Pécsett 
ugyanazon évben utánnyomatott.) — Pet-
rik még nyolcz latin költeményét említi, 
melyek önállóan mind Zágrábban jelen-
tek meg. 

26* 
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Fejér, História Academiae 103., 104. 1. — 
Pauler Tivadar, A budapesti egye tem törté-
nete . Bpest, 1880. 134. ]. — Petrik Bibliogr. 

Sebe^t/awos. L. Miklósvári Sebe János. 
Sebe Mihály Ignácz, Borsodmegye 

helyettes alispánja és törvényes tábla-
bírája. — Munkája : Az égben kezén fogva 
való vezetés. Magában foglalván a szenl 
atyák és régi bölcsek írásinak velejét. 
Ez előtt deák nyelven szerzett Dona 
János . . . most pedig magyar nyelvre 
fordított . . . Pest, 1773. 

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 114. 
1. — ľetrik Bibliogr. 

Sebeök Sándor (szent-miklósi). orvos-
doktor. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica de tataria Hungarica. Viennae, 
1779. Egy tábla rajzzal. 

Szinnyei Könyvészete . 

Seberini. L. Szeberényi. 
Sebes András (zilahi), ev. ref. tanár, 

előbb Sárospatakon ; később, midőn az 
iskola Marosvásárhelyre költözött, ott 
folytatta tanárságát. — Munkája: A régi 
nagy Bethlen háznak uj homályba érke-
zett szövétneke, a néhai méltgs groff 
Bethleni Bethlen László uram . . . szo-
morú halálában. Mellyet, magyar orátzióba 
foglalt és az említett ur hideg tetemének, 
a Bethlenek ős keresdi temető-helyekbe 
való bétakarításának alkalmatosságával 
a sir előtt elmondott . . . 1717. eszt. 
Kolozsvár, 1717. 

Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtorréneti Közle-
mények V . 1895. 334., 340., 343. 1. 

Sebess Dénes, jogi doktor, ügyvéd és 
országgyűlési képviselő, szül. 1869. okt. 
9. Marosvásárhelyt; középiskolai tanul-
mányait ugyanott, a jogot a budapesti 
egyetemen, hol 1896-ban jogi doktori 
oklevelet nyert, végezte. 1897. szept. 
Marosvásárhelyt ügyvédi vizsgát tett. 
1896-ban a Kemény Zsigmond irodalmi 
társaság rendes tagjává választotta. Maros-
Torda vármegye tiszteletbeli főügyésze. 
1901-ben választatott meg első ízben 
országgyűlési képviselőnek Marosvásár-

helyt függetlenségi programmal. Többször 
felszólalt a képviselőházban, különösen a 
Székelyföld helyzetének javítása érdeké-
ben. Az 1905. általános választások alkal-
mával kisebbségben maradt Sándor János 
államtitkárral szemben, de ez a mandá-
tumról lemondván, S. időközi választáson, 
valamint 1906. újra megválasztatott. — 
Munkái: 1. Útmutató az új járásbirósági 
sommás ügyviteli szabályokhoz. A jog-
kereső közönség, birák, közjegyzők, ügy-
védek és körjegyzők részére. Marosvásár-
hely, 1898. (Enyedy Miklóssal együtt.) — 
2. A székelyföldi tagosítás és arányosítás. 
Képviselőházi beszéd 1903. jún. 13-án. 
Bpest, 1903. — 3. Észrevételek a válasz-
tási jog szabályozásához, tekintettel az 
erdélyi részekre. A census. Marosvásár-
hely, 1904. — 4. Szoczialis törekvések. 
U. ott, 1905. — Szerkesztette 1898—1901. 
júliusig a Marosvásárhely, majd a Szé-
kely Ellenzék cz. politikai napilapokat 
Marosvásárhelyt. 

Vasárnapi Újság 1901. 49. SZ. arczk. — )l. 
Könyvészet 1904. — Sturm-féle Országgyűlés i 
Almanach 1906—1911. Bpest 214.1.,— Petrik, 
M. Könyvésze t 1886—1900. 

Sebess Emiiné (diósadi és zilahi), Bor-
bély Mariska, ilosvai Borbély Sándor 
földbirtokos és kémeri Orbán Katalin 
leánya, szül. 1868. nov. 26. Zoványon 
(Szilágym.); férjhez ment 1888. márcz. 
29-én Sebess Emil földbirtokoshoz; je-
lenleg Zoványban él. — Költeményeket, 
társadalmi czikkeket, elbeszéléseket és 
rajzokat írt 1885 óta a Budapesti Bazár, 
Szilágy-Somlyó (e két lap rendes munka-
társa), Ország-Világ, Szilágy, Magyar Házi 
Asszony, Háztartás, Magyar Hirlap cz. 
hírlapokba, a Kovács Zsigmond által 
szerkesztett Vidéki Költők Albumában 
(Kassa, 1896) pedig két költeménye van ; 
összesen 200-nál több költeményt és 
czikket írt. 

Önéletrajzi adatok. 

Sebes Károly, birtokos Vadkerten. — 
Munkái : 1. Vezérfonal a méhészetről, 
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avagy rövid értekezés, hogy kelljen a 
méhek körül okszerűen bánni, ön- és 
mások tapasztalatai után. Bpest, 1874. 
(24 ábrával.) — 2. Havi foglalkozás a 
méhek körül vagy : rövid oktatás hogy 
kelljen a méhekkel hasznosan és ok-
szerűen bánni. U. ott, 1874. (7 ábrával.) 

Síinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Sebes Pál, unitárius tanár, 1812. ápr. 
24. ment rektornak Toroczkóra, hol 1844. 
ápr. 24-ig volt tanító, mikor nyugalomba 
ment. 1850. ápr. 6. a consistorium ideig-
lenes rektornak nevezte ki, máj. 1. fog-
lalta el állását, 2ő0 frt volt a fizetése 
és fekvőségek. 1856. a főtanács a rek-
torság alól fölmentette, de tanárnak meg-
hagyta. 185/-ben haza költözött Torocz-
kóra, hol 1864. máj. 11. meghalt 78. 
évében. — Munkája : Erkölcsi tükör vagy 
a becsületes és csinos magaviseletnek 
szabályai. (Praeceptum morum). Toroczkó, 
1886. Myom. Nagy-Enyeden. 

Fővárosi Lapok 1864. I . 118. SZ. — Keresztény 
Magvető 1889. 24. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Sebesi Ferencz (bolgárfalvi), naplóíró, 
a zarándmegyei Bolgárfalván székelt és 
1626-ban Bethlen Gábor alatt részt vett 
a magyarországi táborozásban, 1631-ben 
a Bosna-Serajba indított erdélyi követ-
séghez csatlakozott; ezután iskolába járt 
Szatmárott; 1635—39-ig Lengyelország-
ban szolgált több nagy úrnál ; innét haza 
menvén, zarándmegyei jószágán gazdál-
kodott, míg 1655. és 1658-ban ismét 
követségbe járt. — Naplót hagyott hátra, 
melyről Kovachich így emlékezik meg: 
«Francisci Sebessy Diarium ab anno 
1626—1657 die 24 Dec. Hung, idiomate 
dedictum cum subjectis Actis publicis 
Legationes Georgii Rákotzy concernentibus 
plerisque originalibus in folio habetur in 
Bibliotheca Hedervariani C. Michaelis 
Viczay.» Ezen naplóból megjelent a Győri 
tört. és rég. Füzetekben (I. 1861. Budai 
követsége 1655-ben II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem alat t ; Rhédei Ferencz 
fejedelem megbízottjának Sebesi Ferencz 

követsége 1658-ban a budai vezérnél); 
a Delejtűben (18h'0 Sebesi F. naplójából 
kivonat, 1861. S. F. temesvári követsége 
1658 ban. Az eredeti kéziratból közli Ráth 
Károly). 

Korachich, Scriptores rerum HunK minores, 
üudae , 1798. I. A p p e n d i x 88. — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g Családai X. 117. 1. — Iroda-
lomtörténeti Közlemények X. 117. 1. 

Sebessi János, nevelő. — Munkája: 
Egy protestáns gymnasium terve. Pest, 
1860. Táblázattal. 

Petrik B ib l iogr . 

Sebessy János (sebesi), a m. kir. hely-
tartótanács számvevőségi ingrossistája 
1840—44-ben. — Munkája: Az 1832— 
1836. esztendőben hozott úrbéri czikke-
lyek sommás és részletes előadása és 
azon czikkelyekben felhívott törvények 
előmutatása és magyar fordítása. Pest, 
1837. (Németül. U. ott, 1837.). 

Petrik B ib l iogr . 

Sebesi Jób, vasúti hivatalnok, a szé-
kely népmesék és dalok buzgó gyűjtője, 
hosszabb ideig mint hírlapíró működött; 
kezdetben a jogi pályára lépett, majd 
a vasúti szakhoz ment, de közben foglal-
kozott hírlapírással és irodalommal is 
és munkatársa volt több budapesti és 
kolozsvári hírlapnak. A debreczeni vasúti 
üzletvezetőséghez 1893-ban helyezték át. 
Folyton betegeskedett; e miatt 1893 vége 
felé hivatalából szabadságolták és haza 
ment. Meghalt 1894. jan. 4. Marosvásár-
helyt 34 éves korában. A kolozsvári 
Ellenzék belső dolgozótársa volt ; Debre-
czenben az ottani lapoknak volt munka-
társa. Czikkei a Magyarország és a Nagy-
világban (1881. 46. sz. Gomörmegye nép-
költészetéről) ; az Erdélyi Múzeum-egylet' 
bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. szakosztály 
Kiadványaiban (V. 1888. Erdélyi nép-
balladák. Adalékok népkönyvészetünk-
höz). — Munkái: 1. Magyar népköltési 
gyűjtemény. Új folyam. Szerk. és kiad-
ják Arany László és Gyulai Pál. Bpest, 
1882. (VI. kötet. Székelyföldi gyűjtés, 
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gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, 
Benedek Elek és Sebesi Jób. Ism. Kolozs-
vár, 1887. 225. sz., Egy. Philil. Közlöny 
1889.). — 2. Harasztok. Kolozsvár, 1885. 
(II. kiadás. Költemények). — 3. Költemé-
nyek. U. ott, 1892. (Ism. Budapesti Hir-
lap 279. sz., Vasárnapi Újság 25. sz., 
Fővárosi Lapok 160. sz., Budapesti Szemle 
LXXVI. 1893. 189. 1.). — 4. Apró törté-
netek. Máramaros-Sziget, 1893. (Kis Könyv-
tár 18.). — Szerkesztette a Debreczen-
Nagyváradi Értesítőt 1892-ben. — Álneve: 
Sata Pista. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pesti Napló 

1904. 7. SZ. — Vasárnapi Újság 1904. 2. s z . 
( N e k r . ) . — Erdély írók Almanachja, a r c z k . 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sebesy Kálmán, premontrei kanonok 
és alperjel; 1848 előtt keszthelyi gymna-
siumi tanár vol t ; a szabadságharezban 
részt vet t ; várfogságra Ítélték és négy 
évet Olmützben és Josephstadtban töltött. 
Később jószágkormányzó volt a rend bir-
tokain, a 60-as évek közepétől pedig 
tanár a szombathelyi főgymnasiumban; 
később betegeskedése miatt néhány évet 
nyugalomban töltött. Meghalt 1881. máj. 
25. élete 66., áldozópapságának 39. évé-
ben Csornán. — Czikkei a Gazdasági 
Lapokban (1856. A marhavészről, 1860. 
Alföldi reflexiók Somogyból, 1863. Ta-
pasztalataim a marhavészről); a Sopron-
ban (1875. 36—52. sz. Társadalmi viszo-
nyaink ezelőtt 40—50 évvel); a Sopron-
vármegyei Lapokban (1876. 5. sz. A 
Berzsenyi-ünnepély). 

Országos Tanáregyesület Közlönye X I V . 693. 
1. és gyászjelentés. 

Sebesi Samu, hírlapíró Kolozsvárt. — 
Czikkeket írt az 1848—49. Történeti La-
pokba (1892. Kossuth Lajos); az Ország-
Világba (1895. ra jz) ; az Erdélyi írók 
Almanachjába, a kolozsvári hírlapokba 
sat. — Munkája: Apró történetek. Kolozs-
vár, 1901. — Színművei: Bűnhődés, nép-
színmű 3 felv. (Ism. Vasárn. Újság 1900. 
32. sz.), Korcsmárosné leánya cz. nép-

színműve a kolozsvári népszínmű pályá-
zaton a díj felét kapta. 

Fővárosi Lapok 1893. 328. SZ. é s a m . n . 
múzeum könyvtár példányáról. 

Sebesi Bassett Vilmos. — Munkái: 
1. Újvidék és környékének leírása és út-
mutatója. Újvidék, 1901. (Több fénynyom. 
képpel; magyar-német czímmel és szö-
veggel). — 2. Temesvár szab. kir. város 
leírása és útmutatója 1903. évre. Szerk. 
és kiadó. Temesvár, 1902. (Több fény-
nyom. képpel, magyar-német szöveggel.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sebestyén Ádám. — Munkája: Sta-
tisztikai adatok gyűjteménye a baranya-
megyei községi és körjegyzőségekről. 
Mohács, 1898. 

Petrik, Magyar Könyvészet 1886—1900. j 

Sebestyén András (kocsi), ág. evang. 
lelkész, szül. Takácsiban (Veszprémm.), 
tanult Sopronban, honnét tanítónak hívták 
Kapolcsra, Kővágó-Örsre, 1781. Palotára, 
erről 1783-ban lemondott és Takácsiban 
vette lakását. 1784. decz. 14. Nagy-Alá-
zsonyba rendeltetett papnak ; 1792. Szil-
Sárkányba vitték ; ezen hivataláról, mint 
szélütött lemondott és Enesén vejénél 
töltötte végső napjait. Meghalt 1803 után. 
— Munkája: Bírói hivség, mellyet Sza-
konyi János úr hólt tetemei felett 1791. 
eszt. Sz. András hava 18-dik napján 
nemes-szalóki uri udvarában élő szóval 
elől adott. Komárom, 1792. (Költemény.) 

Hrabowszky György, A dunántúli superintend 
dentia prédikátorai. Veszprém, 1803. 95. 1. 
— Petrik Bibliogr. 

Sebestyén Béla, ev. ref. tanító. — 
Czikke a Tanítók Lapjában (1900. A 
magyar nyelvtanításnak mai módja sze-
rint van-e helye az elemi népiskolában ? 
Esetleg mi volna helyette tanítandó ?); 
a Hajdú-Böszörmény és Vidékének munka-
társa. — Munkája : Zavaros időkből. Re-
gényes elbeszélő költemény XXVII ének-
ben. Hajdú-Böszörmény, 1900. (Ism. Va-
sárnapi Újság 46. sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Sebestyén Dávid, ev. ref. főgymna-
siumi tanár, szül. 1845. jan. 17. (keresz-
telés napja); 1877 óta tanár és a pápai 
evangelikus református főgymriasiumban 
a számtan és mértan tanára. — Czik-
kei az Életképekben (1876. A leg-
szeretettebb atya és a legszeretettebb 
anya, Petőfi Sándor szüleinek sirjáról, 
annák leírása, melynek felkeresésére a 
költő testvére Petőfi István bízta meg) ; 
a pápai ev. ref. főgymnasium Értesítő-
jében (1884. A positiv és negativ mennyi-
ségek). 

A pápai ev. ref. főiskola Értesítője 1893— 
1904. és önéletrajzi adatok. 

Sebestyén Dezső. — Munkája: Diderot 
befolyása Lessingre. Eger, 19Ü4. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sebestyén Ede, hírlapíró, szül. 1875. 
június 7. Nagy-Atádon (Somogym.); még 
gyermekkorában szüleivel Kaposvárra 
költözött; itt tanult és itt kezdte hírlap-
írói működését 1891-ben a Somogyi 
Hirlap cz. hetilapnál, melybe humoros 
tárczákat írt Béry Lajos álnévvel. Buda-
pestre 1892-ben került és a már meg-
szűnt Magyar Újságba írt irodalmi czikke-
ket ; majd Reguly Antal élete és munkás-
ságafoglalkoztatta; ekkor az orosz néprajz, 
földrajz, utóbb pedig az orosz irodalom 
és közállapotok tanulmányozásába fogott. 
Ki is utazott 1895-ben Oroszországba.és 
útjáról több czikket írt a Pesti Hírlapba. 
Ugyanezen évben az Élet cz. hetilapnak 
munkatársa lett, melybe politikai és 
tárczaczikkeket írt. Mint hivatásos újság-
író 1897-ben Mikszáth Kálmán Országos 
Hírlapja szerkesztőségébe lépett; itt a 
lap megszűntéig 1899. januárjáig dolgo-
zott; azután mint az Esti Újságnak munka-
társa működött; közben (1900) a Pesti 
Újságnak segédszerkesztője is volt, de 
csakhamar visszatért az Esti Újsághoz. 
1900 óta a nemzetiségi politikával, külö-
nösen az oláhokkal foglalkozik. Az 1903. 
évet Bukarestben töltötte, hogy a Romá-
niában élő magyarság állapotát meg-

ismerje s egyúttal a Románia és a 
magyarországi rumének közötti kapcso-
latokat is megfigyelje. Bukarestben tar-
tózkodása idején számos politikai czikket 
írt a magyar és magyar-osztrák dolgok-
ról az Adeverul rumén politikai lapnak 
és tudósítója volt a Budapesti Hírlapnak 
és a Pesti Hirlapnak; az említetteken 
kívül társadalompolitikai s nemzetgazda-
sági czikkeket írt a Pesti Naplónak, Esti 
Újságnak és Magyarországnak; szépiro-
dalmiakat az említett hírlapokba és a 
Somogyi Hirlap, M. Szó, Uj Idők, M. 
Géniusz, Ország-Világ és Uj Század cz. 
hírlapokba ; meséket a Kis Lapba, nyelvé-
szetieket a M. Nyelvőrbe; munkatársa 
volt. a Corvina és Könyvkereskedők 
Lapja czímű szaklapoknak. Több százra 
megy czikkeinek száma; ezek közül a 
Könyvkereskedők Lapjában (1894. 18. sz. 
Tomori Anasztáz, 1895. 9—12. sz. Váz-
latok a külföld könyvkereskedelméből); 
az Ország-Világban (1896. rajz) ; a Cor-
vinában (1896. 22. szám. Az ezredéve 
könyvkiállítás); a M. Nyelvőrben (1896 
A magyar könyvkereskedelem nyelve, 
1899. Kunoss Endre szavai); a Kolozs-
vári Lapokban (1899. 25. sz. Puskin); a 
Vasárnapi Újságban (1903. 47. szám. A 
román trónörökös családja). Lefordította 
Danilevszkij, Családi krónika' (1898) cz. 
regényét és Potapenko, Csehov és több 
más orosz író elbeszéléseit; fordított 
ruménből, németből és francziából. — 
Munkái: 1. El Párisba! Bpest, 1899. 
(Útmutató a párisi kiállításra.) — 2. A 
romániai magyarok élete. Bpest, 1904. 
(Ism. Vasárnapi Újság 28. sz.) — 3. A 
román nemzetiségi politika. U. ott, 1905. 
— 4. Az Astra nevű oláh közművelődési 
egyesület ismertetése. U. ott, 1905. (Kü-
lönny. a Magyar Szövetség Értesítőjéből.) 
— Szerkesztette A könyv cz. irodalmi 
hetilapot 1899-ben és a Könyvtári Szem-
lét 1901-ben Budapesten. 

Petrik, M. Könyvészet 188« —1900. és Szabó 
László hírlapíró szives közlése . 
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Sebestyén Gábor (kocsi), nyug. cs. 
kir. országos főtörvényszéki tanácsos, S. 
István ev. ref. collegiumi tanár, később 
lelkész és Kis Julianna fia, szül. 1794. 
febr. 14 Debreczenben ; tanult ugyanott, 
Hajdú-Böszörményben, 1808-től Kecske-
méten és 1810-től Pozsonyban. Debre-
czenben végezte a jogot. A debreczen i 
kerületi táblánál és Pesten a kir. táblá-
nál töltött gyakorlati évei után, 1819-ben 
ügyvédi vizsgát tett; akkor Veszprémben 
telepedett le, hol 23 évig volt a vár-
megye szolgálatában : 1820-ban a megye 
tiszteletbeli, 1827-ben rendes alügyésze 
és 1887-től megyei főügyész volt. Az 
1848. és 1847. országgyűlésen Veszprém-
megye követének választották. Itt nyerte 
meg többi közt Palóczy Lászlónak, a 
nagyhírű és tudós borsodmegyei követ-
nek barátságát, kivel annak haláláig 
folytonos levelezésben állott; ezen leve-
lek közül némelyik 20 ívre is terjed. 
Feltűnt nyilvános beszédeiben roppant 
olvasottságával és törvényismeretével; 
magánbeszélgetéseiben pedig kifogyhatat-
lan elmésségeivel, élczeivel, szójátékai-
val és rögtönzéseivel, a miért magyar 
Demokritosnak nevezték el. 1850-ben a 
soproni főtörvényszék ülnöke lett, 1855-
ben az ottani úrbéri főtörvényszékhez 
helyezték át. 1862-ben nyugalomba vo-
nult és olvasmányainak élt. Csermák 
Antal hires magyar zenésznek a vesz-
prémi temetőben sírkövet állíttatott; ő 
ismertette meg legelőször a Rózsavölgyi 
jeles zenész magyar zeneműveit is. Meg-
halt 1864 ápr. 4. Pesten. — Költemé-
nyeket írt a Szépliteraturai Ajándékba 
(1821—25), a Zsebkönyvbe (1921—22); 
a Koszorúba (1830); czikkei a Tudomá-
nyos Gyűjteményben (1820. II. Péter 
magyar királynak származása és rokon-
sága felől, IV. A római számok, XII. 
Magyaroknak vezető neveiről, 1822. V. 
Magyar nyelvnek minden egyéb nyelvek 
felett való alkalmatos voltáról, 1825. III. 
Veszprém vármegyei muzsikai intézet, 

1822. IX. Könyvism., 1826. II. 124., VI. 
104., VII. 3. 1., IX. Menyből jött kire-
kesztő privilégium czímen szatirizálja 
Takács Éva levelét); a Felsőmagyar-
országi Minervában (1829. II. Csermák 
jeles hangművész emléke); a Hírnök-
ben (1841. 98. szám. Luther levele 
Dévay Mátyáshoz 1544.); a Sürgönyben 
(1863. 60., 74., 78., 101—103., 122., 125., 
130., 137., 139., 179—181. sz. A pesti 
ivóvizet illetőleg; 1863. 52. sz. A Szent 
István-rend kitől nyerte eredetét; 124. 
sz. Névsora azon jeles férfiaknak, kik 
az országbírói méltósággal 1000-ik évtől 
1863-ig megtiszteltettek; 172., 173. Névsora 
azon jeles egyházi és világi férfiaknak, 
kik a kanczellári méltósággal 1001. év 
óta honunkban megtiszteltettek; 192. sz. 
Névsora azon jeles férfiaknak, kik honunk-
ban a helytartói méltósággal tiszteltettek 
meg; 243. sz. Névsora azon jeles egy-
házi és világi férfiaknak, kik honunkban 
a kifürkészhetett legrégibb időtől jelen 
időig a cs. k. apostoli Felség személyes 
jelenlétének törvényszékbeli helytartói, 
vagyis királyi személynökök, Personali-
sok voltak, több jeles írók után közölve ; 
286. sz. Névsora a magyar királynék O 
Felségeiknek, azzal a renddel, a mint 
Sz. István Idejétől mostanáig következ-
tek; 294—296. sz. Névsora azon jeles 
egyházi férfiaknak, kik a két magyar 
hazában, a különben világiakat illető 
királyi, fejedelmi s más magas hivatal-
noki s egyéb közszolgálati állomásokon 
voltak. Lássuk azért, ki lett közülök király, 
fejedelem, nádor, királyi helytartó, kan-
czellár, országbíró, bán, tárnok, kincs-
tárnok, koronaőr, főispán, királyi sze-
mélynök, követ külhatalmassághoz, had-
vezér, orvos); a Balaton-Füredi Naplóban 
(1862. 11. sz. Balaton nevének eredeté-
ről) ; a Vasárnapi Újságot is többször 
fölkereste adomáival, apróbb czikkeivel 
(1862. Bihari János, Tévedés a Ruzsicska-
névben, utolsó czikke is Okoljunk cz. ott 
jelent meg 1864 14. sz.). — Munkái: 
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1. Öröm-ének, Melly Nagy m. gróf Széki 
Teleki László, Somogy vármegye fő 
ispányi administratorának sat. a septem-
virális tábla tagjává való ki nevezte-
tése alkalmatosságával szereztetett. Rév-
Komáromban, 1819. — 2. Tuba az égő 
és oktató szerelem. Két részben. Egy 
rézre metszett képpel. Buda, 1819. (Köl-
temény.) — 3. A nap országa, mellyet 
Mélt. Szilasi és Pilisi Szilassy József urnák 
. . ajánl. Pest, 1820. — 4. Eredeti víg 
és érzékeny játékai. U. ott, 1822. (1. Asz-
szonyi praktika, 5 felv. 2. Katzki Pál, 
vagy a megtalált arany gyűrű, 3 felv.) 
— 5. Napország és annak kulcsa. Hely 
és év n. — 6. Genethliakon, seu ana-
grammata Virgiliana, ad honorem Seren, 
caes.-reg. coronae-principis Rudolphi, die 
21. mensi Augusti a. 1858. fausto nu-
mine nati, ex unico Virgilii versu, ad 
haec solemnia adplicito, juxta auctorem 
classicum, stylo classico, in 60 rythmice 
sonantibus dictis, diebus nativitatem sta-
tim sequentibus, constructa, illustrata, 
dicata. Sopronii, 1858. — 7. Alagya, 
melyet . . . Aszalay László kanonoknak 
ünnepélyes beiktatása alkalmára készített. 
Eger, 1862. (Anagrammák.) — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 
Van két színdarabja is : «Asszonyi prak-
tika» és «Katzki Pál» (Ism. Tudom. 
Gyűjt. 1822, X.) — Levelezett sűrűn 
Édes Gergelylyel és Kazinczy Ferencz-
czel is (ezek eddig ismeretlenek). — Gaz-
dasági naplója van kéziratban a m. n. 
múzeumben 3 kötet, melyben önélet-
rajzát is megírta. — Méltánylást érdemel 
egyik nagyobb zenészeti vállalata, melyet: 
Magyar nóták gyűjteménye cz. 1823-tól 
1832-ig adott ki 15 füzetben; mindegyik 
füzet más-más «főrangú dámá»-nak van 
ajánlva. — Kézirali munkái a m. n. 
múzeumban : Elegyes mulatság. Pozsony, 
1810. 8-rét 128 levél; Adnotationes, 8rét 
két kötet; Házassági gondolatok 1821. 
8rét 19 lev.; Országgyűlési beszédei 
1843—44. 2-rét 34 lev.; Színművei (Bandi 

Pál, Asszonyi praktika, . Ádám és Éva 
élete 8rét 109 lev.); Versek és halotti 
búcsúztatók, 8ret 73 lev.; Anagrammata 
(latin, magyar) 2rét 99 lev.; Vegyes iratai, 
2rét 152 lev. ; A magyarországi ref. eccl. 
történetére való jegyzetek, 2rét 44 lev.; 
Kéltemények, 4rét és 8rét 3 kötet. 

Vasárnapi Újság 1864. 15. Sz . a r c z k . — Sür-
göny 1864. 78. 8Z. — Ifi. Sajtó 1865. 40 . Sz . 
(Tréfás v o n a t k o z á s a i b ó l . ) — Fővárosi Lapok 
1864. 79. sz . , 1879. 74. sz. — Szinnyei K ö n y -
vésze te . — Figyelő I 1876. 158., V. 111., VI. 
370. , 372. 1. — Aszalay József, S z e l l e m i röp-
pentyűk. Pest. 1859. — Petrik Bibliogr. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 1019. 1. ( N é p y e s y 
L.) — Pesti Hirlap 1907. szept . (Eötvös Ká-
roly) és gyászjelentés. 

Sebestyén Gergely (zetelaki), jogi dok-
tor, nyug. itélőmester, szül. 1803. okt. 
Zetelakán (Udvarhelym.); középiskolai 
tanulmányait a székelyudvarhelyi gym-
nasiumban, a jogiakat a pesti egyetemen 
végezte. 1830. júl. 2. tett doktorátust; 
nyomban rá az erdélyi róm. kath. státus 
kolozsvári jogi lyceumához a magyar 
közjog, valamint az erdélyi magán- és 
büntetőjog rendes tanárának nevezték ki, 
hol helyettes igazgatója is volt a lyceum-
nak 1849-ben történt megszűntéig. Ezen 
idő alatt mint kolozsvármegyei földbir-
tokos, úgy ezen vármegye, valamint 
Udvarhelyszék táblabírói tisztét is viselte. 
Tanárkodása ideje alatt a helyhatóságok 
és testületek szabályrendeleteinek össze-
gyűjtésében úttörő volt s e részben felette 
becses adatokkal járult a későbbi kuta-
tásokhoz. A szabadságharcz alatt a Ko-
lozsvármegye által kihirdetett rögtönitélő 
bíróságnál bíráskodott; az azutáni évek-
ben pedig a bírói pályára lépett, és mint 
az Erdélyben fennállott főtörvényszék 
birája helyeztetett át 1861-ben az alkot-
mány alapján Marosvásárhelyen ismét 
felállított erdélyi kir. ítélőtáblához; de 
1865-ben súlyos betegeskedése miatt mint 
kir. ítélőtáblai itélőmester nyugalomba 
vonult. Meghalt 1868. aug. 19. a borszéki 
fürdőn. — Értekezése: De juribus muni-
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cipalibus Inclitae Nationis Siculicae, 1830. 
(A M. Kurir azt írta, hogy meg fog 
jelenni, azonban megjelenéséről nincsen 
tudomásom.) 

M. Kurir 1830. II . 4. Sz. — Nagy Iván, Ma-
g y a r o r s z á g Csa ládai X. 120. 1. — Pallas Nagy 
lexikona X V I I I . 560. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Sebestyén Gyula, kir. tanácsos, áll. 
tanítóképző intézetek szakfelügyelője, az 
országos közoktatási tanács volt titkára, 
szül. 1848. nov. 13-án Gyönkön (Tolna-
megye), hol atyja gymnasiumi tanár volt. 
Ennek korai halála után Losonczra, majd 
Pestre került. E helyeken kezdte meg és 
fejezte be gymnasiumi tanulmányait. 
1866-ban a pesti egyetemre iratkozott be, 
a hol előbb classica-philologiai, utóbb 
irodalmi, történeti és földrajzi tanulmá-
nyokat végzett. 1874-ben a fővárosi IV. 
ker. községi főreáliskolában nyert ideig-
lenes tanári alkalmazást. A következő 
két évben a VIII. és V. kerületi főreál-
iskoláknál működött; ezalatt letette a 
középiskolai tanári vizsgálatot és 1877-ben 
rendes tanárrá neveztetett ki a buda-
pesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanítóképzőintézethez, a hol 1896. júniusig 
működött s az utolsó három évben az 
igazgatói teendők didaktikai és adminis-
trativ részének ellátásával is meg volt 
bízva. 1894. a vidéki állami tanitónő-
képzőintézetek miniszteri biztosává ne-
vezték ki. Ugyanezen évben igazgatói 
czímmel és jelleggel ruházták fel. 1896. 
okt. az újjászervezett közoktatási tanács 
titkárává rendelték be és ez alkalommal 
igazgatói czímét és rangját aktiválták. 
Munkásságát és idejét 1886 óta mind 
nagyobb mértékben igénybe vette az 
országos közoktatási tanács, melynek 
1906-ig tíz évig volt titkára s mint ilyen 
részt vett mindazokban a nagyobb szer-
vező munkálatokban, a melyek ez idő 
alatt foglalkoztatták a testületet; így a 
többek közt a középiskolai tanterv és 
utasítások revíziójában. A z 1896. második 
tanügyi kongresszuson az ülések egyikén 

az állam és iskoláról referált. 1899. okt. 
16-án megkapta a kir. tanácsosi czímet. 
Az országos közoktatási tanács titkársága 
alól fölmentve, 1906-ban kinevezték az 
áll. tanítóképzőintézetek szakfelügyelőjévé 
s az ma is. — Első dolgozatai versek, 
beszélyek és tárczaczikkek voltak és 
1865-től jelentek meg a Fővárosi Lapok-
ban. A szépirodalmi kísérleteket korán 
abba hagyta és egy ideig munkatársa 
volt Beöthy Zsolt Athenaeumának. Mióta 
a tanári pályára lépett, kizárólag törté-
neti és paedagogiai tanulmányokkal fog-
lalkozott ; munkatársa volt a Pallas Nagy 
Lexikonának, melybe Magyarország, Er-
dély, Horvát-Szlavonország történetét (ez 
utóbbit csak részben) és több kisebb 
czikket írt. A történetírás terén kifejtett 
munkásságával párhuzamosan sokat írt 
a közoktatás- és nevelésügyi lapokba és 
folyóiratokba ; első dolgozatait e nemben 
az Alexander Bernát szerkesztésébe át-
ment M. Tanügyben tette közzé s évekig 
volt rendes munkatársa az Egyetértés 
tanügyi rovatának; munkatársa volt meg-
alapításától fogva a M. Tanítóképzőnek 
és a M. Paedagogiának. — Czikkei a 
Hazánk és a Külföldben (1868. Adat 
Petőfi tanulókorából) ; a Reformban 
(1871. 103. szám. A gyanúsak osztálya 
Francziaországban az Orsini-merénylet 
után); a Fővárosi Lapokban (1876. 183. 
szám. Az idei sark-expeditiók, 200. sz. 
Szerbia a magyar történetben); a Föld-
rajzi Közleményekben (1877.Németország 
világhelyzete s összeköttetései a szom-
szédországokkal) ; a Nemzeti Hirlapban 
(1879. 7. sz. Az irodalmi kritika érdeké-
ben) ; a Néptanítók Lapjában (1882. 
Vámbéry könyve a magyarok eredetéről). 
— Munkái: 1. Zrínyi Miklós a sziget-
vári hős életének története. Bpest, 1878. 
(Történeti Könyvtár 43. Második kiadás. 
U. ott, 1895.) — 2. Világtörténet a leg-
régibb időktől korunkig. A művelt közön-
ség használatára. U. ott, 1879. (I; kötet 
1—5. füzet ; a kiadó hibája miatt abba 
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maradt.) — 3. Az őskor története. U. ott, 
1883. (Történeti Kézikönyvek 10. Az 
előbbeni munka fölhasználásával, ism. 
Budapesti Szemle XLI. k. 1885.; máso-
dik kiadást ért az Athenaeum Kézi 
Könyvtára 12. kötetében. Ism. Budapesti 
Szemle 97. k.) — 4. The story of the 
nations Hungary. London, 1887. (Vam-
béry Ármin neve alatt megjelent mun-
kánál közreműködött.) — 5. A magyar 
nemzet története, polgári és felsőbb leány-
iskolák számára. Bpest, 1889. (2. kiadás. 
U. ott, 1900.) — 6. A magyar nemzet 
története az elemi népiskolák V. és VI. 
osztálya számára. U. ott, 1890. (2. kiad. 
1896., 4. k. 1898., 5. k. 1901., 8. átdolg. 
kiad. 1906. U. ott.) — 7. A magyar 
nemzet története polgári fiú-iskolák szá-

LL mára. U. ott, 1890. — 8. A magyar 
nemzet története. A középiskolák alsó 
osztályai számára. U. ott, 1890. — 9. 
Báró Eötvös József. Az Eötvös-alap 
gyűjtő-bizottságának febr. 2. ülésében 
tartott ünnepi beszéd. U. ott, 1893. (Kü-
lönny. a M. Tanítóképző és Nemz. Nő-
nevelésből. Pósa Lajos «A tanítók háza» 
ez. költeményével.) — 10. Az Árpádok 
története, ü. ott, 1895. (2. kiadás, ü. ott, 
1905.) — 11. Elemi iskolai tanító- és 
tanítónőképzésünk fejlődése. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter meg-
bizásából az ezredéves ünnep alkalmára. 
U. ott, 1896. — 12. A magyar nemzet 
története a mohácsi vészig. A gymnasium 
és reáliskola III. és IV. oszt. számára. 
U. ott, 1900—1901. Két kötet. (III. oszt. 
2. kiadás. U. ott, 1907.) — 13. Egyete-' 
mes történet. A középiskolák felső osz-
tályai számára. U. ott, 1903 — 1906. Három 
kötet, 147 képpel és 13 térképpel. — 
14. A magyar nemzet története. Felsőbb 
leányiskolák és tanítóképző-intézetek szá-
mára. U. ott, 1901. (Második, alapjában 
változatlan kiadás. U. ott, 1903.) — 15. 
Egyetemes történet a felső kereskedelmi 
iskolák számára és a kereskedelem tör-
ténete. Átdolgozta Kováts S. János. Három 

kötet. U. ott, 1903., 1904. és 1907. Há-
rom kötet. — 16. Egyetemes történet. 
Tanítóképző-intézetek számára. Átdolgoz-
ták Felméri Albert és Bellosics Bálint. 

, I., II. kötet. Ó- és középkor. Újkor. 126 
képpel és 8 térképpel. U. ott, 1906. — 
Szerkesztője volt a Nemzeti Nőnevelésnek 
megalapításától (1879) tíz évig; ezzel 
egy időben szerkesztette az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület Közlönyét 
két évig és az Ifjúsági Iratok Tárát. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 1019. 1., X V I I I . 
560. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. 
Könyvészet 1901—1905. — Corvina 1906. 20. , 
30. s z . , 1907. 25. s z . — Petrik, M . K ö n y v é s z e t 

1 8 8 6 - 1 9 0 0 . 

Sebestyén Gyuláné (Stetina Ilona), 
állami tanítónőköpző-intézeti tanítónő, 
S. Lipót mérnök (1848-ban honvédőrnagy, 
Buda ostrománál kitüntette magát) és 
Lipniczky Erzsébet leánya, szül. 1855. 
márcz. 27. Nagyváradon ; 1881 óta előb-
binek. neje és 1874 óta máig az Erzsébet 
nőiskola (áll. polg. tanítónőképző-intézet) 
tanítónője. A pedagógiai társaság rendes 
tagja ; a Mária Dorothea-egyesületnek 
megalapításától kezdve tagja, több év óta 
egyik alelnöke; ez egyesület tanítónői 
szakosztályának elnöke s évek óta vezeti 
e szakosztály felolvasó üléseit. — Számos 
czikket írt a paedagogiai lapokba, külö-
nösen a Nemzeti Nőnevelésbe, melyet 
1890 óta szerkeszt (ebben czikkei: 1884. 
Itjúsági folyóirataink, 1892. A zenetanító-
nők helyzete, 1901. Wohl Janka, 1906. 
György Aladár sat.); a Paedagogiai Plu-
tarchba (II. 1887. Kaszner Janka) sat. — 
Munkái: 1. Gazdaságtan felsőbb leány-
iskolák használatára. Bpest, 1888. — 2. 
Háztartástan polgári leányiskolák hasz-
nálatára. 2. kiadás. U. ott, 1890. (3. k. 
1893., 4. k. 1896., 7. k. 1903., azóta 10 
kiadást is ért. U. ott.) — 3. Magyar 
olvasókönyv a polgári leányiskolák I. és 
II. oszt. számára. U. ott, 1891—92. (2. 
kiadás. Sajtó alá rendezte Schmidt Gi-
zella, 1904. 3. k. 1907. U. ott.) — 4. A 
polgári iskolai tanító- és tanítónőképzés 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter megbízásából az ezredéves ünne-
pély alkalmára. U, ott, 1896. (Kiss Áronnal 
együtt.) — 5. Virágregék. U. ott, 1899. 
(Filléres Könyvtár 69. Többekkel együtt.) « 

Faylné-Hentaller llariska, M a g y a r í r ó n ő k r ő l . 
B l i e s t , 1889. 184. 1. — Pallas Nagy lexikona 
X I V . 1019. 1. — M. Könyvészet 1902., 1904. — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886 - 1 9 0 0 . — Corvina 

1907. 25. SZ. 

Sebestyén Gyula, bölcseleti doktor, a 
m. n. múzeumi könyvtár igazgató-őre és 
a m. tud. Akadémia levelező tagja, szül. 
1864. márcz. 7. Szent-Antalfán (Zalam.), 
hol atyja S. Gábor ref. lelkész volt. 
(Családja a kiterjedt dunántúli nemes S. 
család veszprém-acsádi ágához tartozik.) 
Középiskoláit Veszprémben, Pozsonyban 
és Debreczenben végezte. Mint önkéntes 
Klagenfurtban tiszti vizsgát tett. A buda-
pesti egyetem bölcseleti karán modern 
philologus volt s 1890-ben doktori ok-
levelet nyert. Pozsonyi tanuló korában 
tanárai megismertették az ott lakó Thaly 
Kálmánnal, a ki a magyar népköltés em-
lékeinek tanulmányozására és felkutatá-
sára buzdította. Korán megkezdett gyűjtői 
munkásságát az egyetemen Gyulai Pál 
irányította s részére a Kisfaludy-Társaság 
anyagi támogatását is kieszközölte. A m. 
n. múzeum könyvtárában 1889. nyert al-
kalmazást, hol 1893. lebr. 10. könyvtári 
gyakornok, márczius 31. segéd. 1898. 
segédőr, 1901. okt. 12. őr, 1905. júl. 18. 
igazgató-őr (czímmel és jelleggel) lett. 
E minőségben 1904 nyarán a m. n. 
múzeumtól nyert segélylyel hosszabb kül-
földi tanulmányutat tett. Felkereste a 
bécsi udvari, egyetemi és érseki, a salz-
burgi tanulmányi és benczés, a müncheni 
állami, erlangeni egyetemi, jenai egye-
temi, weimari nagyherczegi, göttingai 
egyetemi, wolfenbütteli nagyherczegi, ber-
lini királyi, lipcsei egyetemi és városi, a 
drezdai királyi és a prágai egyetemi 
könyvtárakat, a hol kataloguskészítési 
rendszereket tanulmányozott és részlete-
sen leírta az ott őrzött Korvin-kódexeket. 

1897-ben megkezdte a pogánykori eredetű 
regös-énekek népi maradványainak össze-
gyűjtését, mely munkásságát a következő 
években már a Kisfaludy-Társaság és a 
m. nemzeti múzeum is hathatósan támo-
gatta. 1898 nyarán a bécsi, seitenstetteni, 
párisi, baseli, luzerni, einsiedelni, zürichi, 
sanct-galleni, sanct-pauli és a gráczi könyv-
tárak kézirattáraiban kutatott magyar vo-
natkozású emlékek után. 1900-ban állami 
képviseletben részt vett a párisi nemzet-
közi vallástörténeti és folklorisztikai kong-
resszusokon, mely utóbbin a hun-avar-
magyar kapcsolat mondáiról értekezett. 
Midőn Fadrusz János 1902-ben a zilahi 
millenniumi emlékre egy omori (Temes-
megye) földmíves birtokában talált hun-
székely betűkkel egy országos feltűnést 
keltő felíratott alkalmazott, a m. nemzeti 
múzeum megbízta, hogy az alföldön és 
a székelyföldön a középkori betűrovás 
állítólag fennmaradt népi emlékeit ku-
tassa. Utóbb a m. tudom. Akadémia 
ama bizottságába is beválasztatott, mely 
Somogyi Antal-féle betűrovásos kéziratok 
hitelességét megvizsgálta. 1903—4-ben a 
magyarországi téli népszokások és babo-
nák régi maradványait gyűjtötte s 1907-
ben a m. n. múzeum támogatásával meg-
kezdte a dunántúli kolostorok középkori 
könyvtári emlékeinek tanulmányozását. 
1900. a művelt nagyközönség részére a 
m. n. múzeumban rendezett vasárnapi 
előadásokon Mátyás király könyvtáráról, 
1902. Rovás és rovásírásról, 1903. A 
magyar irodalom középkori emlékeiről 
tartott szabad előadást. A m. tud. Akadémia 
1905. máj. 12. választotta lev. tagnak. A m. 
néprajzi társaságnak 1898. titkára s 1899. 
óta főtitkára, a m. nyelvtudományi tár-
saságnak, a m. történelmi társulatnak 
választmányi tagja és rendes tagja a m. 
tud. Akadémia irodalomtörténeti és nyelv-
tudományi bizottságainak is. — Czikkei 
az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
(1889. Mátray Lajos : Fazekas Mihály 
élete és munkái, Sebesi újabb népkölté-
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szeti gyűjteményei, Czapáry László: 
Szekér Joakim Alajos élete és művei, 
Szilágyi és Hajmási, 1891. Anjoukori 
nyomok a nagymihályi Kaplyonok mu-
lattatóiról, Mátray Lajos: Fazekas Mihály 
Ludas Matyija, Imre király troubadour 
vendége, 1894. Az ismeretlen Homer-
fordítóról, 1900. «Haláltalan Detre», 
(utóbb kiadta a Balatonvidék 33., 34. sz. 
is); az Irodalomtörténeti Közleménykben 
(1891. Egy névszerinti árpádkori jocu-
lator, Egy lantost ábrázoló kép 1630-ból, 
Verembe esett kritikus, 1901. Vörösmarty 
és kora); az Ethnographiában (1890. 
Párhuzamos idézetek, 1895. A költészet 
eredetéről, 1896. Damasek Istenről, 1898. 
Avarok-e a mai székelyek ? Titkári jelen-
tés, Az iparművészeti múzeum kará-
csonyi tárlata. A régi hazai ornamenti-
káról, Mi volt a sorsa Ipolyi Mytholo-
giájának ? és könyvism., Kérelem gyűj-
tőinkhez szentiváni szokások leírása tár-
gyában, A Magyar Nemzeti Múzeum 
néprajzi gyűjteményei, Főtitkári jelentés, 
ugyanez minden későbbi évfolyamban és 
könyvism., 1900. «Gyászmagyarok», A 
magyar varázsdob, Népköltészet, Balladák 
és rokonneműek, szerelmi dalok és bor-
dalok, Gyűjtési felhívás, Nyílt kérelem 
és könyvism, 1901. A párisi vallástörté-
neti kongresszus, A párisi folklorista 
kongresszus, Zalamegyei regös-énekek, 
Dunántúli szójátékok, fölhívás a téli 
népszokások és babonák gyűjtése ügyében 
és könyvism., 1902. A regösök, Regös-
énekek, 1903. Rovás- és rovásírás. A pogány 
magyarok lóhús-evése, Lóhús, emberhús 
és egyéb eledelek, és könyvism., 1904. 
Rovás és rovásírás. Egy pogány ma-
gyar hymnus kudarcza a baseli cong-
resszuson, Néprajzi csodabogarak egy mű-
vészestélyen és könyvism., 1904. Rovás és 
rovásírás III., Betűrovás, 1905. A magyar 
nemzet őskora, mutatvány, 1906. A szé-
kely betűrovás eredetéről, Hamisítványok 
I., A pünkösdi király és királyné, Bábtán-
czoltató betlehemeseink szerepe a ma-

gyar mysteriumok történetében, Polé-
mia, Gróf Zichy Jenő halála, 1907. Rovás 
és rovásírás: HamisítványokII., Egy XVII. 
századi dalgyűjtemény töredéke); a Ma-
gyar Könyv-Szemlében (1890. könyvism., 
18tfl. Gróf Széchenyi Ferencz levelezése 
könyvtári ügyekben, Csokonai kiadatlan 
versei a M. N. Múzeum kézirattárában, 
1895. A katalógus-készítés kérdéséhez, 
1898. A Pray-kódex kora, 3 melléklettel); 
a Vasárnapi Újságban (1892. Szabolcska 
Mihály); a Pesti Naplóban 1892. Kará-
csonyi melléklet: A nép verses levelei, 
1893. jan. 6. Szakácskönyvek az Akadé-
miában, febr. 23. Székfoglaló a távolból: 
Gróf De Gubernatis Angelo a Kisfaludy-
Társasághoz, máj. 14. melléki. Gyulai 
Aranyról, Ujabb apróságok Aranyról, júl. 
31. Tihany, 239. sz. Révai Miklós, jan. 4. 
Irodalmi felsülések, jún. 20. Székfoglalás 
— foglaló nélkül, decz. 17. A két Potyondy 
báró, 360. Karácsonyi mell. Koldus és a 
kutya, Krisztus-mondák, kiadatlan nép-
költési gyűjteményéből, 1894. január 16. 
Az oroszlánszelidítő, febr. 2. A jövevény, 
július sz. Uti emlékek Németországból, 
márcz. 7. könyvism., 1893 — 4. az Aka-
démia és történelmi társulat havi ülései-
ről és kisebb czikkek névvel, névnélkül 
és jegyekkel a tudomány, irodalom és 
képzőművészet köréből); a Beöthy Zsolt 
által szerkesztett Képes Irodalomtörténet-
ben (1893. I. Királymondák és ének-
mondók, Középkori könyvtáraink és a 
Corvina, II. A magyar népköltészet és 
gyűjtői, 3. kiad. 1905. I. A magyar nemzet 
őskora, A pogánykori költészet emlékei, 
A királymondák és énekmondók, Közép-
kori könyvtáraink és a Corvina); az 
Egyetértésben (1891. 13. Az új költő, a 
ki régi: Szabolcska Mihály, 52. és 321. 
sz. könyvism.): a Pallas Nagy Lexikoná-
ban (1897. XV. A székelyek eredete); a 
Kisfaludy-Társaság Evlapjaiban (XXXI. 
1898. A magyarok eredetének mondája); 
a Századokban (1898. Adorján mester); 
a M. Szalonban (1898. A tudósok); az 
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Erdélyi Múzeumban (1899. Az avar-
székely kapcsolat pere); az Esti Újságban 
(1899. márcz. 21. A kegyelet tévedése : 
a «Tarnács»-utcza név dolgában); a Je-
lentés a M. N. Múzeum 1900. évi álla-
potáról cz. munka Függelékében (1902. 
88—107. 1. Jelentés a Párisban tartott 
1900. vallástörténeti és néphagyományi 
kongresszusokról); a M. N. Múzeum 
múltja és jelene cz. díszműben (1902. 
Középkori kéziratok); az Akadémiai Érte-
sítőben (1903. A Karacsay-codexről, bi-
zottsági jelentés Fejérpataky László és 
dr. Szinnyei Józseffel együtt a m. tud. 
Akadémiának márcz. 23. ülésén); a 
Szamosujvári Közlönyben (1905. jan. 11. 
Gyászbeszéd Esztegár László m. n. mú-
zeumi őr ravatalánál); a Pesti Hírlapban 
(1903.jan. 18. A rovásírás népi emlékei,Tar 
Mihály leleplezése a M. Néprajzi Társaság 
jan. 17. ülésén felolvasásának kivonata); a 
M. Nyelvben (1906. Czintus és czinkus). 
— Munkái: 1. Egy ismeretlen Homer-
fordítóról. Irta és a budapesti philologiai 
társaság 1889. nov. 6. ülésén felolvasta. 
Bpest, 1890. (Különnyomat az Egyet. 
Philol. Közlönyből. Simony Imre magyar 
fordításáról.) — 2. Adalékok a középkori 
énekmondók történetéhez. Doktori érteke-
zés. U. ott, 1891. (Három tanulmány, 
mely előbb az Egy. Philol. Közlönyben 
és az Irodalomtört. Közleményekben 
jelent meg. Ism. Irodalomtört. Közlemé-
nyek 294., 495. lap.) — 3. A székelyek 
neve és eredete. U. ott, 1897. (Különny. 
az Ethnographiából mint a Néprajzi Fü-
zetek IV. sz. és kivonatban a Pallas Nagy 
Lexikona XV. kötetében, Ism. M. Kritika 
1. sz.) — 4. Ki volt Anonymus ? Két rész 
egy kötetben. U. ott, 1898. (Ism. Századok, 
Pesti Napló, Pester Lloyd, M. Kritika.) — 
5. A Halotti Beszéd szerzője és kora. U. 
ott, 1898. (Különny. a Nyelvtudományi 
Közleményekből.) — 6. Az avar-székely 
kapcsolat emlékei. U. ott, 1899.' (Nép-
rajzi Füzetek VIII sz. Különnyom. az 
Ethnographiából.) — 7. Regös-énekek. 

Gyűjtötte . . . U. ott, 1902. (Magyar nép-
költési gyűjtemény. Uj folyam. IV. Kiadta 
a Kisfaludy-Társaság. (Ism. Vasárnapi 
Újság, Hét, Irodalmi Közlemények.) — 
8. A regösök. U. ott, 1902. (Magyar nép-
költési gyűjtemény. Új folyam. V. Ism. 
a Magyar Szemle, Uránia, Magyarország, 
Egyet. Kritikai Lapok, Religio mell., 1904. 
Erdélyi Múzeum, 1906. Revue Critique.) — 
9. Telegdi János (1598-ki) Rudimentájá-
nak hamburgi és marosvásárhelyi kézirata, 
21 hasonmással a szövegben. U. ott, 1903. 
(Különny. a M. KönyvSzemléből. Ism. 
Ethnographia.)—10. Ursprung der Bustro-
phedonschrift. Berlin, 1903. (Különny. a 
Zeitschrift für Ethnologie-ből.) — 11. A 
magyar honfoglalás mondái. Millenniumi 
díjjal jutalmazott pályamű. Kiadta a 
Kisfaludy-Társaság. Bpest, 1904—1905. 
Két kötet. (Ism. Irodalomt. Közlemények, 
Budapesti Hirlap, Urania, A munka 
szemléje, Revue Critique.) — 12. Perfid 
kritika. Válasz egy névtelen bíráló-
nak. U. ott, 1905. (Különnyomat az 
Ethnographiából.) — 13. A másik fél 
szava. (Válasz az Irodalomtörténeti Köz-
leményeknek.) U. ott, 1906. (Különny. az 
Ethnographiából.) — 14. Dunántúli 
gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette . . . 
U. ott, 1906. (Magyar népköltési gyűjte-
mény. Uj folyam, VIII. Ism. az Erdélyi 
Múzeum.) — 15. Rovás és rovásírás. U. 
ott, 1907.165 ábrával. (Néprajzi Könyv-
tár, II. Először megjelent az Ethnographia 
1903—4. és 1 9 0 6 - 7 . évfolyamaiban.) — 
16. A hun-székely hagyomány. Székfog-
laló értekezés. (Sajtó alatt.) — Szerkeszti 
a M. Néprajzi Társaság értesítőjét az 
Ethnographiát 1898 óta Munkácsi Bernát 
társaságában. — Álneve és jegyei: Csík, 
—én, Dr. S. Gy. 

Fővárosi Lapok 1891. DOV. 27. (Mr P u p p y . ) — 
Egyetértés 1891. d e c z . 2. — Dl. Könyv-Szemle 
1892—1907. — Kisfaludy-Társaság Évlapjai. U j 
f o l y a m , X X X . k ö t . 1886. é s X X X V I . k ö t e t 
1903. — Dl. Géniusz 1893. 1. s z . a r c z k é p . — 
Szomaházy István, A z Ú j s á g . B p e s t , 1894. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 1019., XV11I . 560. 
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1. — M. Szalon 1898. a r c z k . — Fischer Károly 
Antal: A magyar honfoglalás mondái. Dr. 
Sebestyén Gyula müvének bírálata. Bpest, 
1905. — Magyarország 1905. május 12. — M. 
Könyvészet 1905. — M. Akadémiai Almanach 
1906. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sebestyén Hugó, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Ásványtan a gymnasium IV. 
osztályának használatára. 149 képpel. 
Bpest, 1891. 

Petrik, M. Könyvészet 1886 — 1900. 

Sebestyén István (kocsi). L. Kocsi 
Sebestyén István. 

Sebestyén István, evang. ref. lelkész 
Mező-Madarason (Maros-Tordamegye). — 
Czikke az Erdélyi Híradóban (1846. 
Iskolaügy és m.-madarasi levelek). — 
Munkái: 1. Pálinkaital ellen. Maros-
vásárhely, 1846. — 2. Mindenkit szor-
galmas templom gyakorlásra ébresztő, 
lelkesítő s kötelező indokok, népszerű 
versekben olvasmányul iskolát végző 
gyermekek és ifjak számára. U. ott, 1856. 

Koncz ,József, A m a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 

kol légium könyvnyomdájának története. 
Marosvásárhely, 1887. 50., 64. 1. 

Sebestyén Jenő, jog- és államtudo-
mányi doktor, kereskedelmi akadémiai 
tanár, S. Gyula igazgató-írónak testvér-
öcscse, szül. 1846. decz. 24-én Gyönkön 
(Tolnamegye), a hol atyja a gymnasium 
rendes tanára volt ; az elemi négy osz-
tályt, valamint a gymnasium I. és II. 
osztályát atyai vezetés mellett otthon 
végezte. Ezután atyja elhalt és ő anyjá-
val és két fivérével Gyönkről elköltözött, 
úgy hogy a III. és IV. gymnasiumi osz-
tályt Losonczon (1860—62.), az V.-ket 
pedig Pesten az ág. ev. gymnasiumban 
végezte ; a VI., VII. és VIII. osztályokat a 
Prónay Gábor br. által Dezső fia kedvéért 
ideiglenesen fölállított magánintézetben 
Pesten töltötte s a megfelelő évi osztály-
vizsgálatokat mindenkor Pozsonyban az 
evang. lyceumban tette le ; ugyanitt sze-
rezte meg 1866-ban érettségi bizonyít-
ványát is «eximio modo». 1866—-70-ig a 
jog- és államtudományokat hallgatta és j 

a következő 1871—72. évben úgy a bíró-
sági, mint az államtudományi államvizs-
gálatot letette. Ez idő alatt, valamint már 
megelőzőleg a IV. gymnasiumi osztály-
tól kezdve, úgyszólván megszakítás nél-
kül folyton magántanítással foglalkozott. 
1872-ben mint fogalmazógyakornok a 
budai pénzügyigazgatóságnál nyert alkal-
mazást. Ez állás azonban nem felelt meg 
vágyainak, azért két hónap múlva ön-
ként lemondott és az ügyvédi pályára 
szándékozott lépni. 1873—75-ig Schreyer 
Jakab budapesti ügyvéd irodájában mint 
ügyvédjelölt gyakornokoskodott. 1875 
tavaszán Prónay Gábor báró megbízta 
Gábor fiának jogi tanításával. Ettől kezdve 
1879 közepéig a Prónay-családnál volt. 
1877 elején a budapesti egyetemen a 
jog- és államtudományok doktorává avat-
ták. Az 1877—78. és az 1878—79. tan-
évet a fiatal báróval a lipcsei s utóbb a 
müncheni egyetemen töltötte. Lipcsében 
különösen Boscher előadásait hallgatta. 
1879 őszén az eperjesi kollégium párt-
fogósága az ottani jogakadémia rendes 
tanárává választotta. Négy évig tanította 
a nemzetgazdaságtant, pénzügytant, pénz-
ügyi törvényismét, közigazgatási jogot és 
statisztikát. 1881—82-ben a jogakadémiá-
nak dékánja volt. 1883-ban pályázott a 
budapesti keresk. akadémiánál megüre-
sedett nemzetgazdasági és jogi tanszékre, 
melyet el is nyert. 1883. szeptembertől 
az intézet rendes tanára volt; tanította 
a keresk. ismereteket, nemzetgazdaság-
tant és a kereskedelem történetét. 1891-
ben az orsz. közoktatási tanács külső 
biráló tagjává nevezték ki s mint ilyen 
számos tankönyvbirálatot írt. A köz-
oktatási tanács által a kereskedelmi 
szakoktatás ügyében kiküldött több bi-
zottságban mint meghívott tag mű-
ködött közre. Meghalt 1897. márczius 
hó 3-án Budapesten. — A Fővárosi 
Lapoknak 1867—73-ig rendes munka-
társa volt és különösen sok beszélyt for-
dított ; a Nemzeti Nőnevelésben 1880. 
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VII., VIII. füzeteiben A fényűzésről í r t ; 
az Alexander Bernát által szerkesztett 
Paedagogiában A nemzetgazdaság közép-
iskolai tanításáról; a kereskedelmi aka-
démia Értesítőjében 1884-ben A nemzet 
közi kereskedelemről szóló értekezése 
jelent meg, 1892-ben pedig: Széchenyi 
István működése nemzetgazdasági szem-
pontból. — Munkái: 1. Kereskedelem-
isme. Bpest, 1886. (2. kiadás 1890, 3. k. 
1894., 4. javított kiadás, sajtó alá ren-
dezte Névy László Kereskedelem ismer-
tető cz. 1900., ö. jav. kiadás, átdolgozta 
és sajtó alá rendezte Erdélyi J. Jenő. 
1906 U. ott. — 2. A kereskedelem tör-
ténete. A VI. ker. középkereskedelmi 
iskola I. osztálya számára; sokszorosí-
totta Bajháty Gy. U. ott, 1888—89. (Kő-
nyomat a m. n. múzeumi könyvtárban.) 
— Szerkesztette az Eperjesi Lapokat 
1880-ban két hónapig. 

Bricht Lipót, A budapesti kereskedelmi 
Akadémia története. Bpest, 1896. 127. 1. — 
Schuck Béla. Kereskedelmi iskoláink és taná-
raik. Bpest. 1896. 18. 1. és Pótlék 4. lap. — 
Vasárnapi Újság 1887. 11. SZ. ( N e k r . ) — Cor-

vina 1906. 29. s z . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886 1900. és gyászjelentés. 

Sebestyén Józsa, polgáriskolai tanító-
nő ; az egyetemet Budapesten végezte. 
— Munkája: Gyulafy Lestár történeti 
maradványainak művelődéstörténeti ma-
radványai. Bpest,. . . (Művelődéstörténeti 
Értekezések 14.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sebestyén József] állami elemi iskolai 
tanító, szül. 1855. ápr. 8. Szász-Nyiresen 
(Szolnok-Dobokam.), hol atyja S. Péter 
54 évig volt tanító ; fiát a deési parti-
kulában taníttatta, hol a 4 elemi osztályt 
végezve, a kolozsvári ev. ref. középiskola 
I. osztályába lépett; innét Nagy-Enyedre 
ment az I-ső középosztályba. A főiskolát 
nem végezte el egészen, mert vonzódást 
érzett a tanítói pálya iránt s ezért 1872-
ben fölvétette magát a kolozsvári áll. 
tanítóképző-intézetbe s azt kitűnő ered-
ménynyel végezve, 1875-ben képesítő 

vizsgát tett. Csakhamar kinevezték a 
rettegi áll. elemi iskolához segédtanító-
nak, de állomását katonáskodása miatt 
csak 1876-ban foglalhatta e l ; Rettegről évi 
működés után a széki áll. elemi iskolához 
nevezték ki vezértanítónak ; később ismét 
Rettegre helyeztetett át rendes tanítónak. 
Innét ,1881-ben a m.-nemegyei áll. isko-
lához neveztetett ki igazgatórtanítónak 
és 1885. áthelyezték Nagy-Sajóra szintén 
igazgatónak, hol könyvtárt és daloskört 
szervezve tíz évig működött. 1885. febr. 
a beszterczei áll. iskolához ment át rendes 
tanítónak. A besztercze-naszódvármegyei 
általános tanító-egyesületet egyik kar-
társával ő szervezte s annak tíz évig 
volt főjegyzője. 1883-ban részt vett az 
országos tanítói gyűlésen és 1890. a IV. 
egyetemes tanító-gyűlésen. Itt előadója 
volt a tanterv módosítására vonatkozó 
javaslatnak s ő szerkesztette a minisz-
tériumhoz beterjesztett emlékiratot. Tagja 
a magyarországi tanítók országos bizott-
ságának, az Eötvös-alapnak, a m.paedago-
giai társulatnak, az Emke beszterczei 
választmányának jegyzője sat. — Elbe-
széléseket írt a M. Polgárba; tanügyi 
czikkeket írt a Paedagogiai Szemlébe, 
Néptanítók Lapjába, Család és Iskolába, 
Néptanodába s az 1848—49. Történelmi 
Lapokba. — Munkái: 1. Földrajzi elő-
ismeretek Szolnok-Dobokamegye leírásá-
val az elemi népiskolák II. és III. osz-
tálya számára. Deés, 1882. (A szolnok-
dobokamegyei tanító-testület által jutal-
mazott pályamű.) — 2. Besztereze-Naszód 
vármegye földrajza. 200 frankkal jutal-
mazott pályamű. Besztercze, 1890. (Mi-
hály Gáborral együtt.) — 3. Az olvas-
mány-tárgyalás módja a népiskolában. 
U. ott, 1900. (Különnyomat a Tanügyi 
Értesítőből.) — 4. A beszterczei kör könyv-
tárának könyvjegyzéke. U. ott, év n. — 
Szerkesztette a Tanügyi Értesítőt 1895-től. 

Kiszlingstein K ö n y v e s z e t e . — I adag Juzsef, 
Magyar tanférfiak és tanítónők ezredeves 
Albuma. B.-Csaba, 1896. fénynyom. arczk. 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

36. iv sajtó alá adatott 1907. nov. 29. 



813 Sebestyén 834 

Sebestyén József.\ ügyvédjelölt, S. Ká-
roly tanár-író testvéröcscse, szül. 1884. 
decz. 28. Kaposvárott (Somogym.); ta-
nulmányait ugyanott és Budapesten vé-
gezte. — Czikkei és fordításai a Pesti 
Naplóban, Budapesti Hirlapban sat. jelen-
tek meg. — Munkája: Az eltört korsó, 
vigj. 1 felv. írta Kleist Henrik, ford. 
Bpest, 1906. 

Verő Leó tanárjelölt sz íves közlése. 

Sebestyén József (köröspataki és kö-
peczi), festőművész, S. József iskolai 
igazgató és nagy-kállói Kállay N. Berta 
fia, szül. 1879. nov. 12. Széken (Szolnok-
Dobokam.); középiskoláit Beszterczén 
járta, hol a német és rumén nyelvet is 
elsajátította. Mint kitűnő rajzoló, festő-
művésznek készült és Budapestre került 
az orsz. mintarajz-iskolába. Innét haza-
ment újból Beszterczére és festegetett; 
ezenkívül kardvívást tanított. 1904-ben 
Kolozsvárra költözött, hol az erdélyi 
múzeum gyűjteményében lévő czímer-
leveleket tanulmányozta és másolta az 
intézet megbízásából. Közben illustrált 
könyvet és kisebb-nagyobb rajzot készí-
tett. 1907 első félévét Münchenben és 
Párisban töltötte, hol művészi és heral-
dikai tanulmányokkal foglalkozott. — 
Czikkei a Genealógiai Füzetekben (1903. 
A czímerek eredete és fejlődése, A nagy-
ilondai Béda család, czímerrel, A csik-
tusnádi Betegh cs., czím , 1904. Czímeres 
emlékek Beszterczén, Adatok a szőllőskei 
Szöllőssy cs. történetéhez, czím., Besz-
tercze város régi fegyverei, két képpel, 
1905. A késmárki és lőcsei Késmárky Cs. 
czímere, A magyar heraldica jellemző 
sajátságai, 1906. Torda város czímere 2 
pecsét-rajzzal, A gúnyczímerekről, czím., 
A magyar czímer, hat czímerrel.) — Mun-
kája : Báthory András czí merle velei. 
Kolozsvár, 1907. ö t kis czímerrel. (Külön-
nyomat a Genealógiai Füzetekből.) — 
Szerkeszti a Genealógiai Füzeteket 1902. 
aug. óta Kolozsvárt Sándor Imrével 
együtt. 

Id. S z i n n y e i J . , Macvar Irők XII 

Vasárnapi Újság 1907. 37. Sz. é s Ö n é l e t r a j z i 
adatok, 

Sebestyén Károly (acsádi és felső-
geörcsönyi), orvosdoktor, rév-komáromi 
származású, Buda városának rendes fő-
orvosa. Meghalt 1889. decz. 1. Turkevén 
77. évében.—Munkája : Dissertatio inaug. 
medica sistens pharmaco-catagrapholo-
giam. Yiennae, 1838. 

Bugát-Flór. Magyarországi orvosrend Név-
sora 1840-re. Pest, 123. 1. — Szinnyei Köny-
vészete és gyászjelentés. 

Sebestyén Károly, bölcseleti doktor, 
főgymnasiumi tanár, S. Ede hírlapíró 
testvérbátyja, szül. 1872. júl. 10. Gödrén 
(Baranyam.) ; középiskoláit Kaposvárt, 
egyetemi tanulmányait Budapesten, Lip-
csében és Berlinben végezte. 1895-ben 
doktori s 1896-ban tanári oklevelet szer-
zett a magyar és latin nyelvből és iro-
dalomból ; 1895. okt. a budapesti VII. 
ker. állami főgymnasiumban helyettes, 
1897. máj. rendes tanár lett ; azóta is 
ezen intézetben működik. — Már egye-
temi hallgató korában több czikke jelent 
meg a Pesti Hirlapban; 1898 elejétől 
1903 végéig a Magyarország cz. politikai 
napilap színházi és irodalmi referense 
volt; 1904 óta a Budapesti Hirlap szer-
kesztőségének tagja. Czikkei a következő 
folyóiratokban és hírlapokban jelentek 
meg: M. Nyelvőr (1890. Kombináló szó-
alkotás és mondatfüzés, 1892. Hege, 
monda, 1896. Kozma Andor, humoros 
históriák, Somogyi nyelvsajátságok, Jakab 
Ödön elbeszélései, A nyelvújítók, 1896. 
A nyelvújítók és könyvism., 1897. Ma-
gyaros tárczaírók : Móra István és Gár-
donyi Géza, Homeros-fordítások, 1901. 
A magyar szinpad nyelvéről: Herczeg 
Ferencz Ocskay brigadérosa, 1902. Eötvös 
Károly prózája, 1904. sat.); Élet (1891. 
Nemzeti szellem az elbeszélő költészet-
ben, 1893. A realizmus Németországban, 
1895. Gyulai Pál és a sajtó); M. Salon 
(1891. Martialis epigrammáiból, ford.); 
Nyelvtudományi Közlemények (1894. 

27 
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XXIV. Helyesírás és túlterhelés); Fő-
városi Lapok (1894. Csiky Gergely pro-
letárjai Kopenhágában); Egyet. Philol. 
Közlöny (1897. Az ephesosi Herakleitos); 
Ország-Világ (1897—98. költ.); Debre-
czeni Ellenőr (1898. 17. sz. A magyar 
dráma jövője); P. Napló (1898. 19. sz. 
Szójáték és nyelvészet); Magyarország 
(1899. 244. sz. Az új költészet és könyv-
ism., 1900. 89. sz. Jászay Mari, 106. Jean 
Racine és Phaedrája, 314. Vörösmarty 
koszorúja, 1901. 140. sz. Nemzeti szín-
ház, 1903. 41. szám. Shakespeare Téli 
regéje, 79. sz. Náday Ferencz jubileuma, 
145. sz. Nemzeti színház 1902—1903., 
215. sz. Gróf Teleki László); M. Géniusz 
(1900. Az ú j költészet: M. Maeterlinck); 
Budapesti Szemle (1900. CII. k. Sokrates 
és Platón); Budapesti VII. ker. főgym-
nasium Értesítője (1900. Az ephesosi 
bölcs); Budapesti Hirlap (1900. 100. sz. 
Madách, 1904. 65. sz. Eszkilosz, 210. sz. 
Az athéni Timon, 249. sz. Baráth Fe-
rencz, 1906. 337. sz. könyvism. stb.); A 
Hét (1904. A magyar szerzők); Ethno-
graphia (1904. Melléki. Halotti deszka, 
Szegedi napsugárdíszes házvégek); Pápai 
Hirlap (munkatársa, 1904. 36. sz. Sha-
kespeare szülőhelyén, németül: Pester 
Lloyd 1904. 200. sz.); Az Újság (1904. 
21. sz. Az útvesztő, Hervieu új darabja); 
Vasárnapi Újság (1904. 47. Sarah Bern-
hard, 50. sz. Bernd Róza); Múzeumi 
Néprajzi Értesítő (1905 Székelyföldi 
kopjafák, A háromszéki szentföld székely 
háza) stb. — Munkái: 1. Hajnalodik. 
Versek. Budapest, 1895. (Ism. Vasárnapi 
Újság 13. sz., Élet 16. sz., M. Szalon ; 

M. Géniusz, Hazánk 56. sz.) — 2. A pseudo 
Phokylides. Tanulmány az alexandriai 
hellenista irodalom köréből. U. ott, 1895. 
(Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből.) 
— 3. Ünnepi költemény 1848. márczius 
15-ike félszázados évfordulójára. A Na-
schitz-féle nyilv. felsőbb leányiskola ifjú-
ságának írta. U. ott, 1898. — 4. A görög 
gondolkodás kezdetei Thalestől Sokratesig. 

Az összes töredékek fordításával. U. ott. 
1898. (Előbb 1897. az Egyet. Philologiai 
Közlönyben is, Filozofiai írók Tára XIV. 
Ism. Bud. Szemle XCIV. k., M. Kritika 
10. sz., Prot. Szemle, Erdélyi Múzeum, 
Egyet. Philologiai Közlöny 1900.) — 5. 
Julianus. Drámai költemény. U. ott, 1899. 
— 6. A ezinikusok. Tanulmány az antik 
ethika köréből. U. ott, 1902. (Filozofiai 
írók Tára XVI. Különnyomat az Egyet. 
Philol. Közlönyből. Ism. 1901. Budapesti 
Hirlap 337. sz., Magyarország 285. sz.. 
Vasárnapi Újság 1902. 6. sz.) — 1. A 
római irodalom története. Szemelvények 
magyar irók latin műfordításaiból. U. ott, 
1902. (Ism. Hivat. Közlöny 14. sz.) — 
8. Ibsen, Peer Gynt, verses tragédia. 
Ford. magyarázatokkal. U. ott, 1903. 
(Olcsó Könyvtár és külön is.) — 9. 
Shakespeare Athéni Timonja. U. ott, 1905. 
(Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből.) 
— 10. Az ó-kor története. Középiskolák 
használatára. Egy szinnyomatú mellék-
lettel, négy térképpel és számos a szö-
vegbe nyomott ábrával. U. ott, 1905. 
(Létmányi Nándorral együtt.) — A nem-
zeti színház megbízásából lefordította 
Donnay Maurice, Ujabb veszedelem cz. 
4 felv. színművét (először adták a Nem-
zeti színházban 1903. nov. 6 . ; a Víg-
színház számára Arronge Adolf, Doktor 
Klausz cz. vígjátékát és Pinore Artúr, A 
tökéletes feleség cz. 4 felv. színművét 
Sztáray Margittal együtt, először adták 
a Vígszínházban 1906. nov. 3. Ism. Pesti 
Hirlap 301. sz. 

Dl. Könyvészet 1902., 1905. — Pallas Nagy 

Lexikona I I . P ó t k ö t e t 1904. 582. 1. — Petrik, 

M. Könyvészet 1886—1900. — A m. n. mú-
zeumi hirlap-könyvtárpéldányaiból és Szabó 
László hirlapíró sziyes közlése. 
Sebestyén László, birtokos Nógrád-

megyében, 1792-ben Budán tartózkodott. 
— Munkái: 1. Az asszonyi jakobita 
klubb, vigj 1 felv. Kotzebue Ágoston 
után ford. Pest, 1792. (Magyar Játék-Szin 
I. 231—254. 1. Először adatott Pesten 
1793. okt. 2. Eredeti kézirata a m. n. 
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múzeumban.) — 2. A tündér-síp. Nagy 
tüneményes daljáték (opera) két felvo-
násban. Német nyelven írta Schikaneder. 
Magyarrá tette . . . . A muzsikáját ké-
szítette néhai Mozárt Amadeus Farkas. 
Vácz, 1804. (Ism. Annalen, Wien, 1805.) 
— 3. A fiatal bűnbánóné. Mad. Genlis 
után francziából S. L. Pest, 1815. Réz-
metszettel. (Névtelenül.) 

Petrik Bibliogr. 

Sebestyén Manó, izraelita tanító. — 
Munkája: Magyar nyelvkönyv az elemi 
iskolák II., III. és IV. osztályai számára. 
Bpest, 1903—1904. Három füzet. (Pfeiffer 
Ignáczczal együtt. Izraelita tanító-egye-
sület Kiadványai XXX., XXXII., XXXIII.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sebestyén Mihály (zetelaki), kúriai 
biró, S. Gergely lyceumi jogtanár f ia; 
szül. 1839. decz. Kolozsvárt; középiskolai 
tanulmányait szülőföldén, a jogi tan-
folyamot 1860. Pesten végezte. Mikó 
Imre gróf, erdélyi kormányzó, 1861. az 
erdélyi kir. főkormányszékhez fogalmazó-
gyakornoknak nevezte ki. 1863-ban a 
marosvásárhelyi kir. Ítélőtáblánál ügyvédi 
oklevelet nyert ; ugyanazon évben u. ott 
törvényszéki bíróvá kineveztetvén, az 
erdélyi korlátnok már 1866. a kir. Ítélő-
táblához szavazattal felruházott előadó-
nak rendelte be. Ez év őszén Kolozs 
vármegyének főügyésze lett. Az újonnan 
alakult vármegye törvényhatósági sza-
bályrendeleteinek kidolgozásában részt 
vett. 1872. a kolozsvári kir. ügyészséghez 
kir. ügyészszé neveztek ki. 1877. a maros-
vásárhelyi kir. főügyészség vezetésével 
is megbízták, a hol azon év utolsó nap-
jaiban kir. főügyész lett. Felépítette szülő-
városában Kolozsvárt a javító-intézetet, 
a marosvásárhelyi és a csik-szeredai kir. 
törvényszéki fogházakat. Tagja volt a 
kolozsvári tud. egyetem államvizsgálati, 
a marosvásárhelyi ügyvédvizsgálati bizott-
ságoknak s igazgatótanácsosa az erdélyi 
kath. státusnak és főgondnoka a maros-
vásárhelyi róm. kath. középiskolának. 

1886 óta a kir. Kúriának birája, hol 
büntető- és sajtóügyi előadóként működik. 
1900. szept. 17. kúriai másodelnökké ne-
vezték ki. — Kolozsvárott tartózkodása 
alatt írt alkalmi és szakszerű czikkeket 
a M. Polgárba s a Jogtudományi Köz-
lönybe saját neve vagy Zetelaki álnév 
alatt. 

Pallas Nagy lexikona X I V . 560. 1. I I . P ó t l é k 
1904. 58a. 1. 

Sebestyén Péter, theologiai doktor, 
pozsonyi kanonok (1800), 1809-től nagy-
váradi prépost-kanonok, Mosonmegye 
táblabírája. Meghalt 1815. febr. 11. Nagy-
váradon.—Munkája: Sernio quo principem 
archi-ducem Austriae et Hungáriáé pala-
tinum, Josephum, qua commissarium 
regium dum cum principe, archi-duce 
Austriae Carolo Ambrosio, Hungáriáé 
primate, et archi-episcopo Strigoniensi, 
in supremum comitem inaugurando, 
Strigonium ingrederetur 17. Aug. 1808. 
Mosoniensis comitatus statuum et ordi-
num deputati . . . veneraţi sunt. Hely n. 

Capitulum Ecclesiae Posoniensis. Posonii, 
1880. 285. lap. (Rimely.) — Catalógus Cleri 
Dioec. M. Varadinensis pro 1816. 90. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Sebesztha Károly, kir. tanfelügyelő, 
szül. 1849. febr. 12. Pilisen (Pestm.); 
a főgymnasiumot Nagy-Kőrösön végezte. 
A budapesti egyetemen jogi és bölcse-
leti előadásokat hallgatott. Mint tanár-
jelöltet Eötvös József báró miniszter 
1870-ben kiküldte a külföldi népiskolák 
és tanítóképzők tanulmányozására Német-
országba és Svájczba, hol más félévet 
töltött. 1872-ben a znióváraljai tanító-
képzőhöz tanárnak, 1880. Pestvármegyé-
hez segédtanfelügyelőnek és két év múlva 
Zólyomba tanfelügyelőnek neveztetett ki 
s 1893 óta ugyanez állásban működik 
Temesvármegyében. — Irodalmi műkö-
dése a hetvenes évek elején kezdődött, 
mikor a magyarellenes tót iskolai köny-
vek s a tót Matica kiadásában megjelent 
hasonszellemű történelmi művek ismer-

27* 
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tetésével nagy figyelmet keltett. A fel-
vidéki panslavismus ellen Grünwald 
Béla által kezdeményezett irodalmi harcz-
ban neki volt legnagyobb része. Czikkei 
a M. Tanügyben (III. 1874. A tanító-
képezdei tanárok helyzete, 1885. A mesé-
ről) ; A Honban (melynek rendes munka-
társa volt, különös figyelmet keltett az 
Orosz üzelmek hazánkban cz. czikksoro-
zata, 1875. 144. sz. Sasinek könyvének 
ismertetése, 152. sz. A tót Matica kiad-
ványai 1864—1875-ig 1—42. szám): az 
Ország-Világban (1889. A párisi színházak 
a nagy forradalom idejében, Puskin életé-
ből, 1890. Mickiewicz Ádámról); a Bpestj 
Szemlében (LXXII. 1892. A nőnevelés) ; a 
80-as években a Pesti Napló tanügyi 
rovatát, melyben sok czikke jelent meg, 
szerkesztette. A Pallas Nagy Lexikonának 
is munkatársa volt, írta a tót nyelvre és 
irodalomra vonatkozó czikkeket. — Mun-
ká i : 1. Világtörténelem. Polgári iskolák 
és képezdék számára. Bpest, 1875—76. 
Két kötet. (I. kötet. Politikai történelem. 
2. kiadás 1880. 3. k. 1888. U. ott.) — 
2. A magyar nemzet története. Tanító-
képezdék és polgári iskolák használatára. 
U. ott, 1882. — 4. A magyarok története 
a tótajkú elemi iskolák számára. U. ott, 
1888. — 5. Lélektani rajzok. Győr, 1888. 
(Egyetemes Könyvtár 4.). — 6. Gróf 
Széchenyi István U. ott, 1889. (Egyete-
mes Könyvtár 11.) — 7. Művelődéstör-
ténet a felsőbb leányiskolák használa-
tára. U. ott, 1890. — 8. Rövid művelő-
déstörténelem. U. ott, 1890. — 9. Világ-
történelem polgári fiúiskolák használatára. 
U. ott, 1891. Két kötet. — 10. Földrajz 
a német tannyelvű elemi iskolák szá-
mára. Geographie für deutschsprachige 
Volksschulen. Pozsony, 1891. —11. Fráter 
György. M.-Sziget, 1892. (Kis Könyvtár 
6.) — 12. Kossuth Lajos élete. Győr, 
1892. (Egyetemes Könyvtár 35.) — 13. 
Deák Ferencz. U. ott, 1892. (Egyetemes 
Könyvtár 46.) — 14. Magyar nyelvtan 
tótajkú iskolák felső osztályai számára. 

Bpest, 1892. — 15. Á rabszolgaság az 
ókori népeknél. Győr, 1893. (Egyetemes 
Könyvtár 62.) — 16. Temes vármegye 
népoktatásügye az 1893—1894. évben. 
Tanfelügyelői jelentés. Temesvár, 1895. 
— 17. Magyarország története német-
ajkú elemi iskolák számára. Bpest, 1895. 
(Német czímmel és szöveggel is. 3. k. 
U. ott, 1904.) — 18. Magyarok története 
szerbajkú elemi isk. számára, Temesvár, 
1895. — 19. Földrajz a román tan-
nyelvű elemi iskolák számára. U. ott, 
1895. — 20. Földrajz a tót elemi isko-
lák számára. Budapest, 1896. (3. kiadás. 
U. ott, 1898.) — 21. Temesvármegye 
földrajza a népiskolák III. osztálya szá-
mára. Temesvár, 1899. (Gramma Dömé-
vel együtt.) — 22. Természetrajz a 
magyar-német nyelvű elemi iskolák szá-
mára. (Naturgeschichte für die ungarisch-
deutschen Elementar-Schulen.) U. ott, 
1902. — 23. A magyar nemzet története. 
Elemi népiskolák számára. Bpest, (1904.). 

— 24. Olvasókönyv a népiskolák II—VI. 
oszt. számára. Irta és szerkesztette Gáspár 
János. Á tdo lgoz ta . . . U. ott, 1905. Négy 
kötet. (II. 5. kiadás, III. 3. k., V. 4. 
jav. kiadás.) — 25. Alkotmánytan az 
elemi iskolák V. és VI. oszt. számára. 
U. ott, 1906. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Paedagogiai Encyclo-
paedia. Szerk. Verédy Károly. Bpest, 188(5. 
793. 1. — Paedagogiai Plutarch. B p e s t , 1888. 
II. arczk. (Gúta Józse f . ) — Paed. Zsebnaptár 
1888 — 89. 81. 1. a r c z k . — Zólyomi Híradó 1888. 
27—29. SZ. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 1021. 
1. — M. Könyvésiet 1902—1904. — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—1900. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Sebet ic Raimund, cs. és kir. huszár-
kapitány (1888. máj . 1-től) és m. kir. 
testőrtiszt. — M u n k á i : 1. Oktatás a kard-
vívásban. Iskolai és magánképzésre. A 
m. kir. honvédelmi minisztérium által 
csapatiskolák számára elfogadott tan-
könyv. Debreczen. 1877. (2. jav. és bőv. 
kiadás 30 ábrával. Bpest, 1886.) — 2. 
A kard-vívás. Debreczen, 1877. (2. kiad. 
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Nyíregyháza, 1885., 3. k. 30 ábrával. 
Pozsony, 1904. Stampfel-féle Tudomá-
nyos Zsebkönyvtár 168, 169. Németül. 
Debreczen, 1888.) — 3. Párbaj szabályok. 
Debreczen, 1879. (2. és 3. k. U. ott, 4. 
k. Nyíregyháza, 1885., 5. k. Pozsony, 
1904. Stampfel-féle Tudományos Zseb-
könyvtár 170. Németül. Debreczen, 1880.) 
— 4. A m. kir. nemes testőrség kötelé-
kébe annak .felállításától (1760) egész 
1850. évig tartozott összes testőrkapitá-
nyok, főtisztek, tisztek és testőrök név-
jegyzéke. Bécs, 1898. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 
1904. — Petrik, M. Könyvészet 18ŞG—1900. és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sebő Mihály, apát-kanonok és győri 
plébános, hires szónok. Meghalt 1764. 
február 28. — Munkája: Keresztény 
trombita avagy Győr városának a törö-
köktől való visszavételének százados 
ünnepén mondott beszéd. Győr, 1756. 

JI. Sión 1891. 471. 1. 

Sebő Pál, ev. ref. prédikátor Tállyán 
(Zemplénm.); Sárospatakon tanult, hol 
1800. szept. 6-tól a főiskola könyvtár-
noka volt. — Költeményei a M. Kurír-
ban (1807. II. Told. Néhai megboldogult 
Kóji Comáromy György úr Abaujvár-
megye táblabírája, sárospataki ref. col-
legium vicecuratora hamvaihoz ; 1818. 
II. 12. sz. Domonkos Sámuel táblabíró 
utolsó tiszteletére.). 

Szinyei Gerzson, A sárospataki főiskola1 

könyvtár története. Sárospatak, 1884. 55. 1. 

Sebők Árkád Ferencz, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1826. 
aug. 26. Nagy-Födémesen (Pozsonym.); 
1842. szept. 15. lépett a rendbe; a theolo-
giát Pannonhalmán végezte s 1850. aug. 
6. fölszenteltetett. 1850—51. hitszónok 
volt Pannonhalmán, 1850—51. tanár is 
u. ott, 1852—58. gymnasiumi tanár Esz-
tergomban, 1858—59. könyvtárnok a 
tihanyi apátságban, 1859 — 70. tanár 
a pannonhalmi lyceumban, 1870—73. 
füssi plébános, 1873—75. ismét könyv-

tárnok Tihanyban, 1875—78. házgond-
nok ugyanitt, 1878-tól Bakonybélben, 
hol egyszersmind rendházfőnök volt. 
Meghalt u. ott 1902. decz. — Czikkei az 
esztergomi főgymnasium Értesítőjében 
(1854. Lélektani értekezés, 1857. Guz-
mics Izidor élete); a Tanodai Lapokban 
(1856. Tanulságok Homerosból); a Kath. 
Néplapban (1857. A gymnasiumi rend-
kívüli tantárgyak ügyében); a Szünórák -
ban (1864. Az ablaklámpa, elb.) — Mun-
kái : 1. Virgil Eneisze. Magyarítá. Esz-
tergom, 1857. — 2. Ölts örömet. József 
főherczeg tiszteletére. Győr, 1876. — 
3. Régi reménységünk. Simor János tisz-
teletére. U. ott, 1876. — 4. Néma derült-
ségben. Kruesz Krizosztom tiszteletére. 
U. ott, 1876. — 5. Mily ünnepély fénye. 
Kruesz tiszt. U. ott, 1878. szept. 22-én 
(A 2—5. sz. munkák alkalmi költemé-
nyek.) — 6. Lumpacivagabond. Nestroy 
J. után néme tbő l . . . 

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 
1881. 435. 1. — Zelliger Alajos, E s z t e r g o m -
vármegyei írók. Budapest, 1888. 200. lap. — 
Petrik Könyvészete. 

Sebők Endre (szent-miklósi) Kassán. 
— Munkái: 1. Szeretetszó a kereszté-
nyekhez egy zsidó leány által intézve. 
Pest, 1841. (Költemény.) — 2. Ne bántsd 
a papot! U. ott, 1842. 

Petrik Bibliogr. 
Sebők Gyula, hirlapíró, szül. 1865. 

okt. 26. Párkányban (Esztergomm.), S. 
Zsigmond hirlapíró testvéröcscse; jogot 
végzett. — Számos tárczája jelent meg; 
előbb a Pesti Hirlap, 1892. decz. a Pesti 
Napló munkatársa lett. Jelenleg a Fő-
városi Tudósító kőnyomatos lap szer-
kesztő-kiadója. — Munkája : Egér a ka-
szárnyában. Bpest, 1896. (Filléres Könyv-
tár 32.) 

Athenaeum Kézi Lexikona I I . 1547. l a p . — 
Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sebők Imre, theologiai doktor, hit-
tanár, S. Imre 1849. honvéd-hadnagy 
(meghalt 1900.) és Zuber Ida fia, szül. 
1878. jan. 1. Budapesten, hol a gymna-
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siumot a piaristáknál végezte, mire 1894— 
98-ig Esztergomban a theologián tanult. 
1898—1903-ig fővárosi hitoktató, közben 
1900. jún. 22. pappá szenteltetett és 1902. 
ápr. 6. theologiai doktorátust tett Rómá-
ban; 1903—1906-ig a budapesti V. kerü-
leti áll. főreáliskolai, 1906. szept. óta a 
VIII. ker. főgymnasiumban hi t tanár; 
közben tanári vizsgát tett. 1907. szept. 
óta egyúttal a budai kath. konviktus 
gymnasiumának (most kezdődik az I. 
osztálylyal, leendő Rákóczi-kollégium) 
igazgatója. Beszél magyarul, németül, 
tótul, francziául, angolul és olaszul. Uta-
zott Olasz-, Franczia-, Német-, Angol-
országban sat.; 1903-ban Észak-Afrikában 
és Marokkóban, 1904-ben Prohászka 
Ottokár püspökkel és Izsóf Alajossal 
Észak-Amerikában missziót tartva a ki-
vándorlott magyarok között; utolsó állo-
másuk a kiállítás évében St.-Louis volt. 
1905. jún. második magyar misszió utat 
tett ismét Izsóffal Észak-Amerikában, 
eredménye volt, hogy St.-Paulban magyar 
hitközség alakult. San-Franciscóból át-
mentek a Hawaii szigetekre, onnét Ja-
pánba, négy hét múlva néhány khinai 
kikötőbe, a Fülöp-szigetekre, Calcuttába, 
innét pedig fel a Himalajába; 1901. okt. 
21. álltak Darzsilingben Körösi Csoma 
Sándor sírjánál, melyet szépen restau-
rálva találtak. Ceylonon, Bombayn, Ade-
nen és a Vörös tengeren át decz. haza-
érkeztek. — A Zászlónk cz. ifjúsági lapnak 
1902—1906-ig főmunkatársa volt (sokat 
írt a lapba névvel és név nélkül utazá-
sairól és egyebekről); írt tárczákat az 
Alkotmányba; a Szent István-Társulat 
Naptárába (1907. A földkörüli út rövid 
leírása) és a Keresztény Magyar Ifjúságba 
(1907. okt. Halál a tengeren). — Mun-
kái : 1. Öt világrészen keresztül. Bpest, 
1906. (Ism. Budapesti Ilirlap 351. sz., M. 
Állam 114. sz., Vasárnapi Újság 21. sz.) 
— 2. Az én naplóm. U. ott, 1906. (Saját 
diákkori életét írja le. Ism. Budapesti 
Hírlap 351. sz.) 

Schematismus Cleri Strigoniensis 1905. — 
Corvina 1906. 36. sz. és önéletrajzi adatok. 

Sebők József, ev. ref. leľkész, szül. 
1739-ben ; lelkészszé 1775. választatott; 
1778-tól Alsó-Szuhán (Gömörm.) volt 
pap ; innét 1787. Böcsre (Borsodm.) ment 
hasonló állásba, hol 1806. jan. 27. meg-
halt. — Munkái: 1. Rövid summája a 
keresztyén vallás igazságainak és köte-
lességeinek, melyet a kisdedek számára 
készített Superville Dániel ; magyar 
nyelvre fordított ugyanazon végre . . . 
Kassa, 1790. — 2. Bölts Salamonnak 
utolsó szavai, a mellyek megirattattak a 
prédikátori könyvnek XII-dik részében, 
mellyeket egynéhány prédikátziókban 
megmagyarázott T. T. Jablonski Dániel 
és azokat magyar nyelvre fordítván, ki-
nyomtattatta . . . U. ott, 1792. — 3. 
Huszonegy erköltsi prédikátziók, mellye-
ket franczia és német nyelvekből ma-
gyarra fordított és mások kérésére ki-
adott . . . a maga költsége és mások 
segítsége által. U. ott, 1792. 

M, Hírmondó 1792. I I . 662. , 663. 1. — Katona, 
História Critica XLI. 632. — Danielik, M. Írók 
II. 280. 1. — Zoványi Jenő, Theologiai Isme-
retek Tára. Mezőtúr, 1900. III. 193. 1. — 
Petrik Bibliogr. 

Sebők József (szentmiklósi), ügyvéd, 
lakott Gyöngyösön (Hevesm.) — Költe-
ményei, beszélyei és czikkei a Széplitera-
turai Ajándékban (1823—24., 1826., 1827. 
Olivia a markhazi temetőben, vagy a sze-
rencsétlen testvéri szerelem); az Urániá-
ban (1828—30.. 1832., 1837. költ. és elb.); 
a Sasban (1833. Angéla, elb., II. Károly 
angol király szerencsétlen napjaiból); a 
Koszorúban (1837. költ.). — Munkái: 1. 
Színjátékai. Esztergom, 1828. Két kötet. 
(I. A gyöngyösi menyasszony. II. A gyön-
gyösi remete.). — 2. A mívelt érzékeny 
társalkodás, tisztelkedés, üdvözlések, a 
magasabb csinosságba feljelenő ifjúság 
számára. Pest, 1832. (Móth Endrével.) 

Petrilc B i b l i o g r . — Bayer József, A m a g y a r 
drámairodalom története. I. 401. 1. 

Sebők József, városi főjegyző Baján 
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hol 1848. ápr. 9, Kiáltványt adott ki 
Jannovics Ignácz városbíró és Paukovics 
János szószóló társaságában — Gazda-
sági czikkei jelentek meg a M. Gazdában 
(1841.); a Kerti Gazdaságban (1858—59.); 
a Falusi Gazdában (1865., 1866., 1868.); 
a Falusi Gazda Naptárában (1867.); a 
Gazdászati Közlönyben (1870.). — Szer-
kesztette a Bajai Hirnök cz. vegyes tar-
talmú hetilapot 1860-ban. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Sebők Károly, ev. ref. hittudományi 
hallgató Sárospatakon. — Költeményei : 

Búcsúzó verse : Hála emlék , . . . Fái Fáy 
Ferencz a debreczeni váltótörvényszék 
elnökének tiszteletére. Sárospatak, 1841. 
(Miskolczi Mihály és Tompa Mihály ver-
sével együtt) és az ürömdalok . . . (Bár-
czay Mihály úr t iszteletére. . . U. ott, 
1842. cz. munkában, mások verseivel 
együtt). 

Irodalomtörténeti Közlemények 1897. 489. 1. 
— Petrik B ib l iogr . 

Sebők László (ethei), róm. kath. plébá-
bános, S. Mihály borbély és Horváth 
Francziska fia, szül. 1840. jún. 25. Gyön-
gyösön (Hevesm.); a gymnasium 4 osztá-
lyát Gyöngyösön, a többit Egerben vé-
gezte ; hol, midőn a papi pályára lépett, 
elöljárói 1859-ben a budapesti központi 
papnevelőbe küldték theologiára s ez 
alkalommal ügybuzgó tagja, majd elnöke 
volt a növendék papság magyar egyház-
irodalmi iskolájának, melynek gyűlésein 
sok eredeti és fordított költeményét ol-
vasta fel és már ekkor több czikket kül-
dött a kath. irányú lapokba és folyóira-
tokba. Tanulmányainak végeztével 1862. 
szept. 6. a papnevelőintézetben tanul-
mányi felügyelőnek alkalmazták. 1862. 
szept. 6. fölszenteltetett és 1864-ig külön-
böző helyeken káplánkodott; ekkor egri 
főegyházi helyettes hitszónokká és 1866. 
aug. 11. képzőintézeti tanárrá s egyúttal 
hitoktatóvá és főegyházi hitszónokká 
nevezte ki főpásztora. Később rendes hit-
szónok lett, azután 1868. júl. 4. a theolo-

gián a szentírási értelmezéstan és héber 
nyelv, a bölcseleti osztályokban pedig a 
görög nyelv tanításával lőn megbízva. 
1875. jún. 22. búcsúzott el tanári állo-
másától, hogy szülővárosának óhajára 
elfoglalja a fölajánlott gyöngyösi plébá-
niát ; itt 1875. aug. 14. a kath. gymna-
siumhoz érseki biztossá és 1877. okt. 30. 
gyöngyös-középpatai alesperessé nevezte 
ki érseke. Az ő érdeme a gyöngyösi kál-
vária felépíttetése. Meghalt 1881. júl. 20. 
Gyöngyösön; sírjánál Tapossy Márton 
tanácsos tartott gyászbeszédet. — Czikkei, 
elbeszélései és költeményei az Idők Tanú-
jában (1868. Az egyház és állam jogai 
a házasság körül); a M. Államban (1869. 
A hierarchia és az autonomia, Az egy-
ház és állam jogviszonya, czikksoroza-
tok); az Egri Népújságban (1872. A pápák 
birtokáról); az Egri Egyházmegyei Köz-
lönyben (1871. A papság részvéte a kép-
viseleti szervezetben, Úti jegyzetek pap-
s tanintézetek köréből); a Gyöngyösben 
(melynek 1872—80. állandó munkatársa 
volt S. L. jegy és Vén doctor álnév alatt, 
1878. 46—50 sz. Világosvári kincskere-
sők, 1879. Gyöngyös és vidéke 300 év 
előtt, Városunk és vidéke Árpádházi 
okmányai); ezeken kívül írt a hírlapokba 
százakra menő vezér-, társadalmi, poli-
tikai, szépirodalmi stb. czikkeket és költe-
ményt, Kétpataky álnév alatt a Tanodai 
Lapokba, Egerbe ; M. Államba, Egri Nép-
újságba, Nótárus álnévvel, a Gyöngyösbe 
stb. Fordított angolból, francziából, olasz-
ból és németből. Hangjegyre alkalmazott 
költeményeit a Harmónia és az Egri 
Dalcsarnok hozták. — Munkái: 1. A 
japáni szent vértanúk története, kik 
huszonhatan 1594-ben Nangasáki városá-
ban keresztre feszíttettek. Eger, 1863. 
(Névtelenül.) — 2. A legbiztosabb hét 
mennyei zár . . . . — 3. A Sz. László-
társulat Egerben . . . . — 4. Örömvirág 
Máriássy Gábor püspökké való felszen-
telése alkalmából. Eger, 1865. — 5. Jézus 
Krisztus élettörténete, tekintettel a régibb 
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és újabb tévelyekre. Yeuillot Lajos után 
francziából. U. ott, 1865. — 6. A polgári 
házasság, különös figyelemmel a tárgy 
jogi részére. U. ott, 1868. — 7. Emlék-
virág a m. kir. 49-ik honvédzászlóalj 
zászlajának felszentelésére. U. ott, 1872. 
— 8. A nótárus levelei; vagy miért nem 
boldogul a magyar ? Harminczegy tréfás 
levélben és tizenegy versben a magyar 
népnek elmondja a nótárus. U. ott, 1872. 
— 9. Gyászhangok Bartakovics Béla egri 
érsek halálára. U. ott, 1873. — 10. Bús 
viszhangok Bartakovics Béla egri érsek 
elhunyta felett. U. ott, 1873. - 11. Téli 
olvasmányok vegyes tartalommal. U. ott, 
1873. — 12. A nagyvilág csodái az égen. 
Népszerű csillagtan különös figyelemmel 
a népünk közt uralkodó babonákra. U. 
ott, 1873. — 13. Kis világ. A gyermek-
kor minden életkörülményéhez s fel-
fogási képességéhez mért versecskék gyűj-
teménye. U. ott, 1874. — 14. Madelaine. 
Regény, francziából Sandeau Gy. után. 
Pest, 1874. — 15. Emlékvirág a karczagi 
rk. egyház százados fennállásának ünne-
pélyére. Eger, 1875. — 16. Gyöngyös és 
vidéke története. Gyöngyös, 1881. 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. 286. 1. — 1881. : 
Gyöngyös 30. sz. ( I f jú K á p l á n y Józse f ) , Uj M. 
Sión 716. I. , Irodalmi Szemle 8. SZ., Egri Nép-
újság 30. SZ., Gyöngyösi Lapok 29. SZ., Vasár-
napi Újság 30. SZ. — V. Sión 1888. 943. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Koncz Akos, 
Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. 
Eger, 1892. 217. 1. és gyászjelentés. 

Sebők Sámuel, ev. ref. lelkész, szül. 
1760-ban Varbón (Borsodm.) ; tanulmá-
nyait Miskolczon kezdte és Sárospatakon 
végezte 1785., azután, mint életírója Fá-
bián mondja «udvari tanító leve Kohány-
ban>; innét Bajkára (Barsm.) jutott ha-
sonló minőségben a Péli Nagy családhoz; 
1797-ben főnöke, ki egyszersmind a barsi 
főesperesség segédgondnoka volt, ugyanitt 
prédikátorrá tette. Tíz év múlva e pályát 
a tanárival cserélte fel, szintén patrónusa 
eszközlésére Losonczra választatván el 
theologiai tanárnak 1807-ben. Noha 

három tanárt helyettesített: mégis na-
gyon szűken javadalmaztatott, ezért az 
iskola pénzéhez nyúlt. Miután a hűtlen 
sáfárkodás kitűnt, hivatalából elmozdít-
tatott. Újra Barsban talált menedéket 
Bajkán, majd Nemes-Orosziban, hol 
1815-től 1830-ig viselte véghetetlen nyo-
morban a lelkészi hivatalt; 1820 körül 
superintendentialis assessor is volt. Némi 
enyhülést talált ugyan az itteni jószívű 
kath. uraság asztalánál, mely midőn télre 
a városba távozott, e tréfás verssel 
hagyta el mindig a szegény prédikátort: 
«Lencse, borsó, bab, egye meg a pap» ; 
de utóbb kegyvesztetté lett és örökösen 
panaszkodott az egyházmegyén, hogy 
könyörüljenek rajta, kandidálják jobb 
helyre, vagy legalább kint maradt illeté-
keit hajtsák be ; mert különben tizen-
egyed magával éhen kell vesznie. Majd 
könyvtárát, mely neki kétszáz írtjába 
került, kinálta megvásárlás végett a 
tractusnak 40 frtért váltó czédulában; 
de az egyház-megye nem bírt ennyit is 
áldozni könyvtárra. Utóvégre is a meny-
nyei atya könyörült rajta s magához 
vette őt. — Munkái: 1. Raff György 
geographiája a gyengébbek elméjekhez 
alkalmaztatott és magyarul kiadattatott. 
Vácz, 1791. (Névtelenül.) — 2. Két heti, 
egy közönséges, más penitentzialis tem-
plombeli könyörgések. Pest, 1821. — A 
magyar Athenás még két munkáját em-
líti 1792. és 1803-ból, melyek szintén 
névtelenül jelentek meg, de könyvészeti 
leírásukat nem ad ja ; ellenben a neki 
tulajdonított Szükségben segítő könyvet 
Kömlei János fordította németből 1790-
ben. — Kéziratban : Aranytermő újvilág 
feltalálása és Astronomia reformata (a 
barsi ref. egyházmegye levéltárában). 

Fábián, Prédikátor i Tárház . Vácz , 1869. 111. 
k. 4. f. 189—192. 1. — Sz. Kiss Károly, Monog-
raphiai vázlatok. Pápa, 1879. 40., 113., 328. 
1. — Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1880. 7 . , 10. SZ. 
— Új V. Athenás 354. h . — Petrik B i b l i o g r . 

Sebők (Schlesinger) Samu, állami fö-
gymnasiumi tanár, Schlesinger József 
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tanító és Hofer Sarolta fia, szül. 1856. 
febr. 19. Námesztón (Árvám.); közép-
iskolai tanulmányait Troppauban, Bie-
litzen és Budapesten végezte, itt az 
egyetemieket is, részben a műegyete-
men. 1882. decz. 12. nyert tanári ok-
levelet a földrajzból és természetrajzból. 
Próbaéves tanár volt a soproni állami 
főreáliskolánál; majd hittanár lett. a pesti 
izr. hitközségnél; 1893-ban alkalmazást 
nyert a budapesti II. ker. állami főreál-
iskolánál mint óraadó, azután mint he-
lyettes-tanár. 1897-ben mint rendes tanár 
került a zalaegerszegi áll. főgymnasium-
hoz; innét 1902 óta fogarasi állami fő-
gymnasiumi tanár. — Az Oedenburger 
Zeitungnak harmadfél évig volt munka-
társa ; három évig mint főmunkatárs 
szerkesztette a Zalavármegyei Hírlapot. 
Czikkei a zalaegerszegi főgymnasium 
Értesítőjében (1900. Göcsej, földrajzi ta-
nulmány) ; az Ethnographiában (1905. 
Bessenyői paraszt lakodalom); a M. n. 
múzeumi Értesítőben (1905. Vándorló 
sztinák a hortobágyi hegyekben) és a 
Földrajzi Közleményekben. — Munkái: 
1. Európa államainak földrajza. Bpest, 
. . . — 2. A Göcsej, földrajzi tanulmány. 
Zalaegerszeg, . . . — 3. Fogaras vár-
megye geologiája. Fogaras, . . . — 4. 
Kirándulás Petrozsénybe. U. ott, . . . 

Kalmár Elek, Középiskolai tanári Név-
könyv. Lőcse, 1907. 67. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Sebők Sándor (szentmiklósi). Lásd 
Sebeök. 

Sebők Zsigmond, hírlapíró, a Kis-
faludy- s Petőfi-társaság tagja, szül. 1861. 
szept. 22. Párkányban (Esztergomm.) ; 
középiskoláit Esztergomban és Buda-
pesten végezte. 1880-ban a műegyetemre 
lépett mint tanárjelölt és a természet-
tudományi szakot végezte e l ; vonzalma 
azonban a hírlapírói pályára vitte. 1882-
ben a Pesti Hirlap szerkesztőségébe lé-
pett, melynek tárczaírója volt. 1884. 
Szegedre ment és négy évig a Szegedi 

Napló munkatársa volt. Itt az alföldi élet 
és a tanyák világa mély benyomást tett 
reá és ezek festése irodalmi működésé-
nek fő jellemvonása. 1887-ben visszatért 
a Pesti Hirlap szerkesztőségébe. 1891-ben 
a Petőfi-társaság rendes tagjai sorába 
választotta, a szegedi Dugonics-társaság 
megalakulásakor (1892) rendes tagjául 
választotta. 1892-ben a Budapesti Hirlap 
kötelékébe lépett és azóta ott működik : 
rendesen az országgyűlésről ír tárczá-
kat, karczolatokat és mint a tárczarovat 
vezetője, elbeszéléseket, csevegést, könyv-
ismertetést ; gyakran vezérczikket is 
írt sat. Ezenkívül rendes munkatársa 
Pósa Lajos az Az Én Újságom czímű 
gyermeklapjának. Bendes munkatársa 
az Uj Időknek, többnyire Keve álnév 
alatt, az Esti Újságnak és a Kakas Már-
ton élczlapnak. 1895-ben megnősült és 
feleségül vette Bákosi Erzsit, Bákosi 
Jenő unokahugát. 1904-ben a Kisfaludy-
Társaság választotta rendes tagjai sorába. 
A Budapesti Hirlap kétszer küldte ki az 
alföldi socialismus tanulmányozására: 
1894-ben Békésmegyébe (útja eredmé-
nyéről a lapba ápr. 25. és 26. írt) és 1898. 
febr. az akkori agrársocialismus ismer-
tetése czéljából Szabolcs- és Zemplén-
megyébe (erről írt a febr. 17—19. sz.-
ban). — Hírlapírói pályáját 1880-ban 
Mende Bódog Független Hirlapjánál, 
melybe tárczákat és apró czikkeket írt 
(1880—81), kezdte meg; hosszabb elbe-
széléseket írt a Fővárosi Lapokba (1882. 
decz. 8., 9. sz. A zöld ruha cz. elbe-
szélés) ; a Magyarország és a Nagy-
világba (a 80-as években : kritikai czik-
kek); az Ország-Világba (1886. A második 
Világos); a Pesti Hirlapba (1890. Pali, 
1891. A szalmaszál, Katicza, 1892. Maros-
szögön, székfoglaló a Petőfi-Társaságban, 
Világos, elbeszélések, 1888—1891. szini-
és könyvbírálatok); a Szegedi Naplóba 
(1882—85. mint belmunkatárs tárcza-
czikkek, elbeszélések, rajzok és napi 
érdekű csevegések); a Magyarországba 
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(1882. nyári számában, rajz); az Arad 
és Vidékébe is írt tárczákat (1885—86) 
sat. Czikkei közül a Budapesti Hírlapban 
(1894. A nazarénus, Az én lakótársam, 
1899. 209. sz. Petőfi honvédsége, 355. sz. 
Tárcza, 1899. nov. Pusztai élet, 1900. 
44. sz. A rutének közt, 1902. decz. 25. 
Pusztai élet, 1904. aug. 26. Breznóbányán, 
1906. decz. 25. A Szent Mihály lova, 
1907. márcz. 31. A két ember, jún. 2. 
A hajóhíd, aug. 25. Péter és Pál, szept. 
15. A fák, elbeszélések stb.) ; az Uj Idők-
ben (1900. Pósa Lajos, Vörösmarty Mi-
hály, 1901. A Paprikaváros, 1902. Tisza 
Kálmán, 1903. A Rákóczi-család asszo-
nyai stb.); a M. Lányok Lapjában, a 
Mátyás Diákban, a Kisfaludy-Társaság 
Évlapjaiban (39. k. Bírálati jelentése 
az 1905. február 7. ülésen a Lukács 
Krisztina-féle a kisebb regényre kitűzött 
pályázatról, 41. k. A pesti diák, elbeszé-
lés, székfoglaló a Kisfaludy-Társaság 1906 
június 29. ülésén) sat. Több tárczáját 
németre is lefordították a berlini, bécsi 
lapokban és novella-gyűjteményekben. 
— Munkái: 1. Alakok. Elbeszélések. 
Szeged 1887. (Ism. Szegedi Hiradó 32., 
Szegedi Napló 39. sz., Vásárhely és 
Vidéke 7. sz., Szabadság, Nagyvárad 40. 
sz., Nemzet 52. sz.). — 2. Elbeszélések. 
Bpest, 1893. (Ism. Budapesti Hirlap decz. 
2., Pesti Hirlap nov. 26.. Főv. Lapok 
350. sz., M. Újság decz. 21., Egyetértés 
327. sz., Szegedi Napló 30. sz., Szegedi 
Hiradó 294. sz., Nagyvárad 273. sz.). — 
3. Mackó úr utazása és egyéb történe-
tek. U. ott, 1893. (Ism. Budapesti Hirlap 
decz. 2., Nagyvárad 286. sz., Magyar 
Hirlapok 341. sz.). — 4 . A vis-a-vis. 
Magánjelenet. U. ott, 1896. (Monologok 
62. és 1903. Alkalmi mű gyanánt elő-
adták a szegedi színházban 1894.) — 5. 
Robinson. De Foe és Campe után, a 
magyar ifjúság számára. U. ott, 1897. 
(Ism. Vasárnapi Újság 52. sz.). — 6. 
A két árvizes gyerek. Elbeszélés. U. 
ott, 1898. (Jó könyvek 10. és 1901. 

Filléres Könyvtár 107., 1902. Piros Köny-
vek 34.).; — 7. Erzsébet királyné. U. 
ott, 1898. (Filléres Könyvtár 53.) — 8. 
A kis mérnökök. U. ott, 1889. (Filléres 
Könyvtár 55. és 1902. Piros Könyvek 
22.). — 9. Petőfi Sándor. U. ott, 1899. 
(Filléres Könyvtár 72. és 1902. Piros 
Könyvek 2.). — 10. Mackó úr első, má-
sodik és harmadik utazása. U. ott, 1902. 
(Filléres Könyvtár 141—143., 4. ki-
adás. Ugyanott, 1906.) — 11. Kossuth 
Lajos élete. U. ott, 1902. (Filléres 
Könyvtár 151. szám és Piros Könyvek 
1.) — 12. Mackó úr utazásai. Mackó úr 
a kiállításon. Mackó úr az Alföldön. 
Mackó úr a tengeren. Mühlbeck Károly 
rajzaival. U. ott, 1903. (Második ki-
adás. Ugyanott, 1907.) — 13. Tarka 
mesék. Sok mese sok képpel. U. ott, 
1903. — 14. Hol volt, hol nem volt. 
Mesék. U. ott, 1903. (Benedek Elekkel 
együtt). — 15. Pusztai élet. Elbeszélések. 
U. ott, 1903. (Szines Könyvek 23—24.). 

— 16. Városi cica falun. Mühlbeck K. 
rajzaival. U. ott, 1903. (Filléres Könyv-
tár 164., 165.). — 17. Pusztai élet. U. 
ott, 1903. (Ism. Budapesti Hirlap 334., 
Új Idők, M. Hirlap 335., Alkotmány 298., 
M. Géniusz 48., M. Közélet, M.Nemze 1904. 
10., M. Szemle 36. sz.). — 18 .Cserebogár 
úrfi a tengeren. U. ott, 1904. (Filléres 
Könyvtár 179.). — 19. A gyöngyhuszár. 
U. ott, 1904. (Filléres Könyvtár 180.). 
— 20. A hős nyulacska. U. ott, 1904. 
(Filléres Könyvtár 181.). — 21. Cicáról. 
Nyúlról. U. ott, 1904. (Filléres Könyvtár 
182). — 22. Falusi cica Budapesten. 
U. ctt, 1904. (Filléres Könyvtár 196.) — 
23. Mackó úr ujabb utazásai. Mackó úr 
a Balatonon. Mackó úr Budapesten. 
Mackó úr úton. A 7., 8. és 9. utazása 
Mühlbeck K. rajzaival. ÍJ. ott. 1905. (Ism. 
Budapesti Hirlap 354. sz. Uj Idők.) — 
24. Tarka mesék. U. ott, 1905. (Úrfiak és 
kisasszonykák czímű munka, többekkel 
együtt.) — 25. Pattogatott kukoricza, 
gyermekmesék, történetek. U. ott, 1905. 
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(Fill. Könyvtár 216.)—26. Utazás Tündér-
országban., gyermekmesék, történetek. U. 
ott, 1905. (Filléres Könyvtár 215.) — 27. 
Tilinkós Lajkó. U.ott, 1907. (Fill. Könyvtár 
251.) — 28. A doktor úr. Képekkel. U. 
ott, 1907. (Filléres Könyvtár 261.) — 
29. Maczkó úr útnak indul. Maczkó úr 
első utazása. iMaczkó úr második utazása. 
Maczkó úr a Retyezáton. Mülbeck K. 
rajzaival. U. ott, 1907. — 30. Maczkó 
úr szárazon és vizén. Maczkó úr a szá-
razon. Maczkó úr a vizén. (A 10. és 11. 
utazása Mühlbeck K. rajzaival.) U. ott, 
1907. — 31. Menneh, mendegélnek. Ké-
pekkel. U. ott, 1907. — 32. A kert 
alatt. Képekkel. U. ott, 1907. — So-
kat , fordított a szépirodalmi és napi-
lapok számára; a Nemzeti színház meg-
bízásából pedig lefordította Hauptmann 
Gerhard: Der Biberpelz (A bunda) cz. 
öt felv. szatirikus drámáját 1900., Blu-
menthal és Kadelburg Verőfényben cz. 
vígjátékát 1900-ban és M. Dreyer, Winter-
schlaf cz. 3. felv. színművét (1901). — 
Álnevei és jegyei: Plautus, Servatius, 
Colon, -k -d, -k és -us (a Független Hír-
lapban 1880—81., Pesti Hírlapban 1882 
—83. és Szegedi Naplóban 1883—85.); 
Zsiga bácsi és Nádi hegedűs. 

Alföldi Képes Újság 1887. 6. s z . a r c z k é p . — 
Szana Tamás, Ujabb elbeszélők. Budapest, 
1889. — J dsz-N agy kun-Szolnok 1890. 30. s z . — 
,11. Géniusz 1893. 50. 3z. a r c z k . — Hl. Hirlap 
1893. 327. szám. — Ország-Világ 1894. 17. SZ. 
arczk., 1899. 47. SZ. arczk. — Pallas Nagy 
Lexikona XIV. t022., XVIII. 560., II. Pótlék 
1904. 583. 1. — Várady Ferencz, B a r a n y a 
múltja és jelenje. Pécs, 1896. II. 431. lap. — 
ill. Könyvészet 1901 — 1905. — Vasárnapi Újság 
1904. 6. sz. arczk. — Szegedi Napló huszonöt-
éve. Album, Szeged, 1905. — Pesti Hirlap 
1906. 75. sz. — Petrik, M. Könyvészet 1886— 
1900. — Corvina 1907. 15. SZ. 

Secuiu János, görög-kath. lelkész, szü-
letett 1834-ben Erdélyben ; 1858-ban 
szenteltetett pappá; tanított a naszódi 
görög-kath. képzőben 1867-ig. Meghalt 
1872. aug. 26. Szász-Új-Ősön. — Mun-
kája : Tipiculu sântei bascrice orientale. 

Szamosujvár, 1894. (A görög keleti egy-
ház Tipikonja.) 

Schematismulu diecese greco - catolice a 
Gherlei 1867. és Zászló János szives köz-
lése. 
Secula Septimiu Sever, képzőintézeti 

tanár, született 1869-ben Kőrösbányán 
(Hunyadm.), bol atyja S. György ügyvéd 
volt; a gymnasiumot Aradon és Balás-
falván 1887-ben, a theologiát Aradon, a 
bölcseletet Bukarestben, a hol a bölcse-
letből és történelemből tanári vizsgála-
tot tett, 1895-ben végezte; azután a 
bukaresti országos levéltárban volt levél-
tárnok ; ezen állását "azonban elhagyta 
és 1900-ban Aradra költözött, hol a 
Tribuna munkatársa lett; két évig volt 
szentszéki iskolaügyi előadó és 1903 óta 
az aradi görög-keleti tanítóképzőben tanít. 

— Czikkeket írt 1899 óta a Tribunán 
kívül több hazai rumén hírlapba. Ezen 
kívül a brassói Dreptatea czímű lapba 
1905—1906-ban fordított regényeket Dos-
towiewskitől, Turgenyewtől és Eberstől.— 
Munkái: 1 .Realităţi si Visuri; Szászváros, 
1897. (Álom és valóság, novellák és váz-
latok.) — 2. Romanii in revoluţiunea lui 
G. Dosa 1514. Un memoriu al lui Moíse 
Nicoeră. Monografia istorica. Jassi, 1897. 
(Dózsa György lázadása.) — 3. Posestiri 
si Schite. Arad, 1903. — 4. Biserica 
din Leheceni-Carpinet. U. ott, (1904. 
Leheceni-Carpinet temploma.) — 5. Un 
memoriu al lin Moise Nicoara. U. ott, 
1906. — 6. Limba materna. U. ott, 1907. 
(Az anyanyelv a mi tanítóképző isko-
láinkban. Különnyomat a Tribunából.) 

Tribuna 1899—1905. — Biserica şi şcoala 
Arad, 1900—1904. ós Zászló János szives 
közlése. 

Securius Pál, ev. ref. theologiai tanuló 
a franekerai egyetemen, hova 1678, ápr 
iratkozott be; magyarországi származású. 
— Munkája: Disputatio Theologica De 
. . . Hirco, qui Azazeli cessit . . . Sub 
Praesidio D. Johannis Vander Waeyen . . 
Pubiicae disquisitioni proponenda . . . 
Franeker, 1682. 
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Történelmi Tár 1886. 796. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 226. 1. 

Séda Ernő, róm. kath. lelkész, később 
bankhivatalnok, szül. 1851. június 27. 
Chinoránban (Nyitram.), hol atyja ura-
sági tisztviselő volt. Gymnasiumi tanul-
mányait Pozsonyban és Sopronban vé-
gezte. 1868-ban az esztergomi főegyház-
megyei papok közé fölvétetvén, a bölcse-
letet Esztergomban, a theologiát Buda-
pesten hallgatta. 1874. júl. 26. áldozó-
pappá szenteltetett. Segédlelkész volt 
Budapesten, 1882-től főszentszéki jegyző 
Esztergomban; 1888. pápai t. kamarás. 
Később a papi pályát elhagyta; áttért az 
ev. reform, vallásra és bankhivatalnok lett 
Budapesten, hol 1898. márcz. meghalt. 
— Czikkei a Pesti növendék papság 
Munkálataiban (1874. A költészet lényege); 
az Új M. Sionban (1875. A modern tudo-
mány és az eszmények); az Irodalmi 
Értesítőben (1876. 1—8. sz. Ebers papy-
rusa, 10. sz. Könyvírók s könyvkereskedők 
Athenben); a M. Államban (1877. 8—4. 
sz. Az öngyilkosságról szóló tanok); a 
Tájékozóban (1880. A munka); a M. 
Koronában (1881. 327-330 . sz. A becsü-
letről) sat. — Munkái: 1. A központi 
növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolájának története. Bpest, 1874. (Ism. 
Figyelő.) — 2. Az öngyilkosság, fejte-
getve vallási, bölcsészeti, jogi, történeti, 
lélektani, erkölcsi és társadalmi szem-
pontból. A budapesti m. kir. tudom, 
egyetem hittud. kara által a Horváth-féle 
jutalommal koszorúzott pályamű. U. ott, 
1877. — 3. A párbaj. U. ott, 1882. — 
4. A kereszt diadala a félhold felett 
1683-ban, Esztergom felszabadulásának 
kétszázados évfordulója alkalmából. (ArX 
strlgonlensls Metropolitana HVngarlae 
seDes tVrCIs erlpItVr.) Esztergom, 
1883. — Szerkesztette az Irodalmi Érte-
sítőt 1876-ban Esztergomban (Maszlaghy 
Ferenczczel együtt. Ism. Religio 9., 10. 
sz.). — Álnevei és jegye: Sajó, Hernádi, 
Gemini, Veritas, Sd. (a hazai egyházi 

kath. napilapokban és folyóiratokban 
1866—1882). 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Zelliger Alajos, E s z -
tergom-vármegyei irók Koszorúja. Bpest, 
1888. 201. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Némethy, Ludovicus, Ser ies Parochorum. Stri-
g o n i i , 1894. 916. 1. — Vasárnapi Újság 1898. 
12. sz. (Nekr.) 

Seder Ferencz (Xav.J — Munkája: 
Panegyricus Divo Ladislao Ungariae regi 
dictus coram . . . universitatis Viennensis 
senatu, populoque academico, cum in 
metrop. D. Stephani proto-martyris basi-
lica inclyta natio ungarica ejusdem divi 
tutelaris sui annuam memoriam solenni 
ritu instauraret. Deferente Joann. Mathia 
Zöchmaister, perorante . . . anno r. s. 
1752. Viennae. 

Petrik Bibliogr. 

Sedulius Tranquillus. (Álnév.) — Mun-
kája : El-kerülhetetlen veszélyes E örvény. 
(XVII. században jelent meg és a róm. 
kath. egyház legfőbb dogmáit ostromolja.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r . I . 639. 1. 

Seeberg Fülöp (seebergi báró), kir. 
tanácsos, Seeberg Kristóf báró ezredes 
fia, 1787-ben a m. kir. helytartótanács 
titkára, mint ilyen az 1791. országgyűlé-
sen a bányászati osztály munkálataira 
kiküldött választmányi tag volt. Ugyanide 
neveztetett még 1827-ben is ; már ekkor 
aranysarkantyús vitéz és királyi tanácsos 
volt. — Munkája: Versuch über die 
Bergwerkskunde. (Aus den Vorlesungen 
des Franz Xav. Demeter.) Pressburg, 
1775. 

Petrik B ib l iogr . 

Seeberg Márton báró. L. Wankel. 
Seeburger János báró, orvosdoktor, cs. 

udvari orvos, szül. 1800. április 29-én 
Kalocsán, hol a gymnasiumban tanult ; 
a bölcseleti és orvosi tudományókat a 
pesti egyetemen hallgatta ; ezen alkalom-
mal Kulcsár István házában Kazinczy 
Ferenczczel is megismerkedett. Kulcsár 
többször megemlékezik a Hasznos Mulat-
ságokban Seeburgerről. 1822. Bécsben 
nyert orvosdoktori oklevelet, hol Il-od 
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orvos és assistens volt az első kórház-
nál. 1828-ban kerületi orvossá nevezték 
ki a bécsi szent Ulrik kerületben. 1831. 
jan. 1. mint főorvost áthelyezték a bécsi 
közkórházhoz, majd 1833. az aligazgatói 
állást és 1836. a cs. tanácsosi czímet 
kapta. 1847. május 12-én Y. Ferdinand 
király másod, hol első orvosának ne-
vezte ki. Az 1853. febr. 18. merénylet 
alkalmával tanúsított körültekintő önfel-
áldozása jutalmául a Lipót-rend lovag-
keresztjével tüntették ki és birodalmi 
lovaggá tették. Nyugalmaztatása alkal-
mával a vaskorona-rend II. osztályát 
kapta és ennek következtében 1865. nov. 
bárói rangra emeltetett. Meghalt 1866.(?) 
— Munkája: Dissertatio inaug. medico-
pharm. de camphora. Vindobonae, 1822. 

Vasárnapi Újság 1866. 8. SZ. a r c z k é p . — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon XXXIII. 304. 1. — 
Szinnyei Könyvészete. 

Seefehlner Gyula, nyug. cs. és kir. 
állami gépgyári főfelügyelő; 1874-ben a 
budapesti összekötő vaspályánál mint 
államvasuti mérnök működött. Később a 
m. áll. vasúti gépgyárnak főmérnöke, 
majd főfelügyelője volt. 1896-ban meg-
kapta a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jé t ; 1901. kir. tanácsos lett és 1903. a 
vaskoronarend III. oszt. kapta Jelenleg 
nyugalomban él Budapesten. — Czikkei 
a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyé-
ben (IV. 1870. Városokban alkalmazott 
közúti vaspályák sínmetszeteiről, egy tábla 
rajzzal, V. 1871. A többnyugpontú vas-
rácstartókról, két tábla rajzzal, VI. 1872. 
Adalékok a vashidak önsúlyának kiszá-
mításához, IX. 1875. A budapesti össze-
kötő vasút hídjának vasszerkezete, négy 
tábla rajzzal, XI. 1877. A budapesti 
összekötő vasút tervezete és építése, XII. 
1878. Adalékok a vashidak nyugtani szá-
mításához, 1879 —1882-ig e folyóirat 
«Ut- és vasútépítés» rovatának vezetője 
volt). — Munkái: 1. Táblázat a vasúti 
vashid-szerkezetek önsúlyának meghatá-
rozására. Vasúti mérnökök gyakorlati 

használatára. Bpest, 1874. 3 tábla rajzzal. 
(Németül. U. ott, 1874.) — 2. Uti váz-
latok. U. ott, 1879. (Különnyom. a M. 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből.) 
— 3. A vashidak előállítása, fentartása 
és biztossága. U. ott, 1893. (Különny. a 
M. Mérnök- és Épitész-Egylet Közlö-
nyéből.) 

Szinnyei Könyvészete (Sehfehlner). — l'etrik 
Könyvészete . — Kisilingstein Könyvészete. 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Seeliger Emil, a fiumei tengerész-
akadémia tanára, 1897. május 1. óta 
főhadnagy a cs. és kir. 32. magyar 
gyalogezred kötelékében; előbb Buda-
pesten tartózkodott. — Munkája: Ge-
schichte des kaiserlich und königlichen 
Infanterie Begiments No. 32. für immer-
währende Zeiten Kaiserin und Königin 
Maria Theresia. Bpest, 1900. 

Schematismus für das k. u. k. Heer. Wien, 
1900. 

Seeliger Károly, könyvkereskedő, szül. 
1818. júl. 30. Glogauban (Poroszország); 
gymnasiumi tanulmányait Glogauban, az 
egyetemieket Boroszlón és Berlinben vé-
gezte. 1843-ban jött Magyarországba és 
magyar állampolgár lett 1855-ben, mely 
évtől kezdve könyvkereskedő volt Lőcsén, 
hol 1896. júl. 7. meghalt, — Szerkesz-
tette a Szepesi Értesítőt 1863-1872-ig. — 
Jegye: C. S. a Szepesi Értesítőben. 

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Seeligmann Károly, nagy-szombati 
polgár. — Munkája: Anton v. Barthel-
dy's Andenken. Dem gesammten löbl. 
bürgerl. Jägercorps und seinen Freunden 
zu Tyrnau. Tyrnau, 1834. 

Petrik Bibliogr. 

Seelmann Jeremiás Keresztély, ág. 
ev. lelkész, körmöczi származású; 1683. 
aug. 17. iratkozott be a wittenbergi egye-
temre : később lelkész lett Hackebornban 
(Magdeburg). — Munkái: 1. Disputatio 
Theologica, Sistens Lutheranorum Or-
thodoxam & Adversariorum, praeprimis 
Pontificiorum haeterodoxam, De Pro-
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prietatibus Scripturae Ratione Causae 
Formalis, Sententiam, Quam In Acade-
mia Electorali Wittebergen si, Praeside ... 
Johanne Deutschmann . . . placidae col-
lationi subjicit . . . Ao. M.DC.LXXXIII. 
Witten bergae. - 2. Die aufgehenckte 
Busz-Glocke Judas der verruchte und ver-
fluchte nach seinem Kopf, Augen, Ohren, 
Zunge, Händen, Füssen, Hertz und Ge-
dancken ; zu Schrecken und Wecken 
der sündigen Welt gerühret. Und zu 
Erweckung gottseeliger Andacht gezeiget 
von . . . Hely n., 1696. — Üdvözlő ver-
set írt Kermann Dániel, Disputatio Theo-
logica . . . Wittebergae, 1684. cz. mun-
kába. 

Bariholomaeides, Memoriae Ungarorum 188. 
1. — Szabú-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 259., 504. 1. 

Seelmann Károly, városi tanácsos 
Károly-Fejérvárban, erdélyi származású. 
— Munkái: 1. Vailer és Aloysia. Egy 
néző-játék öt felv. Engelbrecht után ford. 
K.-Fejérvárott, 1791. (Előadták a budai 
színházban 1792. szept. 26. és 1793-ban 
négyszer, 1794. egyszer.) — 2. Minden 
Európában, Ázsiában és Afrikában volt 
és mostan virágzó vitéz rendöknek 
tüköré, avagy rövid leírása. Melyet hite-
les könyv-szerzőkből és bizonyos tudósí-
tásokból egybeszedett és magyar nyelven 
kiadott. Kolozsvár és Szeben, 1793. (Ism. 
Bibliotheca 1795. 137.1.) — 3. Almanzi. 
Szomorújáték. Ford. U. ott, (1793). — 
4. A Hassziai Hadi Tiszt Amerikában. 
Vígjáték 3 felv. Ford. németből. U. ott, 
(1793). — 5. A jelesebb rendeken lévő 
nevendék gyermekek jó móddal lehető 
taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyer-
meknek barátja. Egy héti-irás. Melly a 
lipsiai 1776-béli ki-adás szerént, német-
ből magyarra fordíttatott. Első rész. (15 
szakaszban. U. ott, 1794.) — 6. Aurelius, 
vagy a nagylelkűségnek nemes tusako-
dása. Szomorújáték 5 felv. Melyet német 
versekből folyó beszédre által tett. U. ott, 
1795. — 7. A tettetett beteg kis-asszony, 

vagy a derék orvos. Vígjáték 3 felv. 
(Irta Landes J. G.) Magyarra ford. U. ott, 
1795. (Előadták Pesten először 1809. 
aug. 13., azután egyszer és 1810. szintén 
egyszer.) — 8. A miniszter. Egy érzékeny 
játék 4 felv. (b. Gabler után.) Magyarra 
ford. U. ott, év n. (Először előadták a 
budai színházban 1793. június 28. és 
még egyszer.) — 9. A maga mátkájáért 
ártatlanul halált szenvedett groff Essex. 
Egy szomorú játék öt felvonásokban. 
Mely németből magyarra fordíttatott. 
Kolozsvár, év n. — Kéziratban : Fanni 
és Mandeville. Érzékeny játék 5 felv. 

ül. Hírmondó 1793. I I . 599. , 1794. I . 373. 1. — 
HI. Nyelvmivelö Társaság Munkálatai. N a g y -
Szeben, 1796. I. 249. 1. — Katona, História 
Critica XLI. 632. — Honművész 1837. 31. SZ. 
— Danielik, M. í r ó k I I . 280. 1. — Bayer József, 
A nemzeti Játékszin története. Budapest. 
1887. II. 379., 383., 413. 1. és a M. dráma-
irodalom története. Bpest, 1897. II. 418., 419, 
lap. — Petrik Bibliogr. 

Seelmann Keresztéig, ág. ev. lelkész; 
koburgi származású, a wittenbergi egye-
tem növendéke s ugyanott a bölcseleti 
kar adjunctusa volt, mely minőségben 
kapta 1650-ben a soproni meghívást az 
ottani iskola igazgatói állására. 1655-ben 
a VI. osztály helyébe új, tiszta német 
osztályt rendezett be. 1656-ban Modorba, 
majd Körmöczre hívták lelkésznek. Sop-
ronból 1661-ben Körmöczre történt távo-
zása alkalmából tiszteletére két album 
jelent meg. Körmöczről 1665. Lőcsére 
hivatott első lelkésznek, egyszersmind 
egyházi és iskolai felügyelőnek, hol 
1673-ig működött; ekkor ő is a pozsonyi 
törvényszék által száműzetett. Német-
országban folytatta működését, hol meg-
halt. — Munkái: 1. Geistliches Gesicht 
aus der Offenbar. XX. 12. . . . Samt 
Tröstlichem Bericht aus Gottes Wort, in 
einer Christlichen Leichtpredigt, als der 
Wohl Ehrwürdige . . . Hr. Samuel Po-
marius . . . und Fr. Dorothea gebohrne 
Reüsznerin, . . . . Ihr . . . . Töchterlein 
Martham, Christlich, Ehrlich und Zirlicb 
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zur Erde bestattet zu Georgenberg, Einer 
aus den Zipserischen XIII. Städten . . . 
den 3. Octob. 1667. Jahrs vorgetragen 
und zu einem Ehrengedächtnisz heraus-
gegeben. Leutschov. — 2. Das ist Grab-
mal Rachel bisz auf diesen Tag, 1. Buch 
Mos. 35. samt gleichmäszigem Denck-
mahl, Von Einer noch unglückseligem 
Gebärerin erbärmlichem Trauer- und 
Zwifachen Todesfall, als Der Weiland 
viel Ehren und Tugendreichen Gott-
seeligen Fr. Bosina Langin, geborner 
Paumgartnerin, und ihres zwar unver-
lohrnen, doch ungebohrnen Söhnleins, 
Ihnen beiden zum letzten Ehrendienst, 
dem Wol Erwürdigen . . . Hrn Matthiae 
Langen, Treuwachsamen Seelensorger bei 
der grossen Gemeine Gottes in der 
Königl. Freyen Stadt Oedenburg, Wie 
auch des Hochwürdigen Contubernii 
Auspurg. Confession jenseit der Donau, 
Hochansehlichen Seniori, der Kirchen und 
Schulen . . . Aufseher . . . Itzo Hertzlich 
und Schmertzlich betrübten Herrn Wittber, 
zu Trost, denen Mutterlosen . . . Waisen, 
zum künftigen Gedächtnisz aufgesetzet... 
U. ott, (1669.) — 3. Himmelfahrts-Fest 
Matthiae Gosnovicer Richter von Leut-
schau. U. ott, 1669. 

Klein, N a c h r i c h t e n 21. 1. — Müllner Mátyás, 
A soproni ev. fötanoda története. Sopron, 
1857. 81. 1. — Hornyánszky Viktor. B e i t r ä g e 
zur Geschichte evangelischer Gemeinden in 
Ungarn. Pest, 1863. 112. 1. — Figyelő XVIII. 
1885. 228. 1. (Fabó.) — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár. Bpest, 1885. II. kötet. 

Seelmann Keresztély Márton, ág. ev. 
lelkész, lőcsei származású; 1691. nov. 
10-én iratkozott be a wittenbergi egye-
temre. Hazájába visszatérve soproni 
iskola-igazgató, később Lőcsén lelkész 
lett. — Munkái: 1. Scrutinium Orationis 
Dominicae Philologicum. Praeside M. 
Andrea Töpffern . . . disquisitioni sub-
missum . . . An. 1693. Wittenbergae. — 
2. Positionum Politicarum Denarius, 
Praeside . . . Christiano Röhrenseen . . . 
Respondente . . . publicae disquisitioni 

submissus . . . Anno M.DC.XCIV. d. 8. 
Decembr. U. ott. — 3. Solertis Studiosi 
Lineamenta, Praeside M. Christiano 
Martino Seelmann . . . Eruditis Exami-
natoribus tradit Respondens M Andreas 
Torkos 12. Jan. M DC.XCV. 
U. ott. — 4. Disputationem Secundam 
De Virtutis Stimulo, Praesid . . . Seel-
mann . . . Publice proponit Respondens 
Samuel Michaelides . . . Ad diem 4. Ja-
nuarii, 1696. U. ott. — 5. Terminus 
peremptorius exterminatus bey einem zu 
N. den 8. Máji 1700. Durch Rad und 
Schwerdt Gerichteten Armen Sünder, 
Wie dieser zwar I. Auff verdamliche 
Zurede eines P. mit Verzweiffelung ge-
rungen, aber 2. Nach tröstlichem Unter-
richt eines L. frölich und seelig ver-
schieden. Schmiedeberg, 1700. — Üd-
vözlő verseket í r t : Bartsen, Johannes, 
Dissertationen) . . . Vitembergae, 1693.; 
Franckfurter, Georgius, Coronam . . . U. 
ott, 1694.; Summos In Philosophia Ho-
nores . . . U. ott, 1697. cz. munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Hungarorum 
193. 1. — Szabó- He U ehr ant, Régi M. Könyvtár 
III. 2. rész. 

Seelmann Péter Tivadar, ág. evang. 
lelkész, szül. 1656. aug. 22. Sopronban, 
hol atyja S. Keresztély akkor iskola-
igazgató volt ; 1676. febr. 10. iratkozott 
be a wittenbergi egyetemre; atyjával 
együtt az 1673. vallásüldözés alatt hagyta 
el hazánkat és 1678-ban hedtstetti (Magde-
burg) diakónus, 1680-tól lelkész Stasfurt-
ban, 1703. Magdeburgban, végre 1706-tól 
szintén lelkész Hamburgban és 1715-től 
senior volt. Meghalt 1730. szept. 2. — 
Munkái: 1. Epistolische und Apostolische 
Erquick-Stunden . . . Leipzig, 1685. — 2. 
Die Christliche im Creutz bisz ans Ende 
Beständige Groszmüthigkeit . . . Magde-
burg, 1696. — 3. Valet und Anzugs 
Predigt. U. ott, 1703. — 4. Seinen Letzten 
Abschieds-Kusz, in der Magdeburgischen 
Kirche . . . Hamburg, 1706. — 5. Die 
Grauen Haare . . . U. ott, 1711. — Üd-
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vözlő verseket, í r t : Pilarik, Andreas, Dis-
putatio Theologica . . . Wittenberg, 1677.; 
Pilarik, Esaias, Morotomia . . . U. ott, 
1677. és Pilarik, Jeremias, Bigam Dis-
sertationum Passionalium . . . U. ott, 
1677. cz. munkákba. 

Jő eher, A l i g . Ge l ehr ten -Lex icon L e i p z i g , 
J 751. 472. h. — Bartholomaeides, Memoriae 
Ungarorum 184. 1. — Új M. Athenás 587. 1. 
(Fabó.) - Szabó Hellebrant, R é g i M. K ö n y v -
tár III. 2. rész. 
Seemann Gábor, felső kereskedelmi 

iskolai igazgató, S. Antal jegyző és 
Szétsényi Fáni fia, szül. 1854. jún. 18. 
Bodrog-Kisfaludon (Zemplénm.); a gym-
nasiumot S.-A.-Ujhelyen, Rozsnyón és 
Kassán látogatta ; az utóbbi helyen a VI. 
osztályból lépett át az elemi tanító-
képzőbe, majd a bpesti paedagogiumba, 
a hol 1877. a mennyiségtan-természet-
tudományi szakcsoportból nyert oklevelet, 
valamint a torna-egyesületnél főgymna-
siumra szóló képesítést (1896-ban felső 
keresk. iskolai szaktanári vizsgálatot tett 
Budapesten az árúismeretből és techno-
lógiából). Homonnán volt nevelő, Sáros-
patakon és Kassán elemi iskolai, Kassán 
és Modorban polgár-iskolai tanító. 1886 
óta a szombathelyi államilag segélyezett 
községi felső kereskedelmi (és polgári) 
iskola igazgatója. Jelenleg vegytant, árú-
ismeretet és kereskedelmi földrajzot tanít; 
tanított előbb mennyiségtant is. Tanít a 
női kereskedelmi tanfolyamban árúismét 
és földrajzot. Az állatvédő egyletnek és 
több paedagogiai társulatnak tagia. — 
Utazott, különösen technológiai tanulmá-
nyok czéljából, több izben Ausztriában 
és Bajorországban ; majd pedig néprajzi 
ismeretek szerzése végett Spanyolország-
ban (1904). Paedagogiai, társadalmi, nép-
rajzi és politikai czikkeket írt a Néptanítók 
Lapjába (1880. Mily úton eszközöltessék 
az iskolai és népkönyvtárak felállítása, 
1883. Az ásványtan tanítása a polgári 
iskolában, 1885. Az állatvédelemről, 1887. 
A mikroskop a gyakorlati élet szolgála-
tában, 1891.. A közlekedés eszközei, A 

palatábla) ; a Paedagogiai Plutarchban 
(I. 1886. Erdődi János, II. 1887. Mennyey 
József); a Polgáriskolai Közlönybe, a 
Kereskedelmi Szakoktatásba, az Iparosok 
Olvasótárába, a Vasvármegye cz. mo-
nographiába (Bpest, 1896. A bányászat 
és kohászat Vasvármegyében); a Vasár-
napi Újságba (1904. Spanyol folyóirat a 
magyar irodalomról, A bikaviadalok is-
mertetése, Kalandom Spanyolországban), 
a Vasmegyei Szemlébe, valamint az isko-
lai évi Értesítőbe (tudományos tárgyúak); 
régebben tárczákat a vidéki újságokba. 
Levelezője volt a P. Naplónak és színházi 
referense az Abauj-Kassai Közlönynek. 
Három irodalmi pályadíjat nyert Buda-
pesten. — Munkái: 1. Az ásványtan, 
kőzet- és földtan alapvonalai. A polgári 
iskola 1. és III. oszt. számára. 81 ábrával 
és 1 ásványtani térképpel. Bpest, 1883. 
(Ism. Néptanítók Lapja 648. 1. 2. egészen 
újra dolgozott kiadás. 93 ábrával és egy 
ásványtani térképpel. U. ott, 1889.) — 
2. A növénytan alapvonalai. Polgári is-
kolák használatára. 96 ábrával. U. ott, 
1885. (2. egészen újra dolgozott kiadás. 
137 ábrával. U. ott, 1892.) — 3. Kis 
növényhatározó. Kezdő füvészek, különö-
sen pedig a polgári iskolai ifjúság hasz-
nálatára segédkönyvül. U. ott, 1886. (2. 
kiadás. U. ott, 1891.) — 4. A libapásztor. 
Elbeszélés az ifjúság és a nép számára. 
Az állatvédők országos egyesülete által 
koszorúzott pályamunka. U. ott, 1889. 
(Ism. Néptanítók Lapja 1890. 132. 1.) 

— 5. Kémia, ásványtan és földtan, pol-
gári és felsőbb leányiskolák számára. 
123 ábrával és egy ásványtani térképpel. 
U. ott, .1890. (Szavcsuk Józseffel együtt.) 
— 6. Általános világnézet. Németből 
ford. Cservenka, 1890. — 1. A galam-
bosi csárda. Elbeszélés az ifjúság és nép 
számára. Öt eredeti képpel. U. ott (1892.). 
(Ism. Néptanítók Lapja 974. 1.) — 8. 
Állattan polgári iskolák számára. U. ott, 
1894. (Társszerzővel.) — 9. Idegen földön. 
Elbeszélés az ifjúság és nép számára. 

27. iv sajtó alá adatott 1907. november 3. 
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Hat képpel. Szombathely (1898). — 10. 
Az én falum. Verses leírások az ifjúság-
nak és a népnek. U. ott, 1904. — Szer-
kesztette a Vasvármegyei Tanügyet 
1890—91. 

Néptanítók Lapja 1885. 716., 1890. 193. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Schack Béla, 
Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest, 
1896. 77., 132. I. — M. Könyvészet 1903. — 
Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sefcsik István, tanító, szül. 1863. jún. 
7. Máramaros-Szigeten ; középiskolai ta-
nulmányait szülőhelyén a kegyes-tanító-
rendieknél, az ev. ref. főgymnasiumban 
és az állami tanítóképzőben, a Bésán-féle 
ösztöndíjjal, végezte. 1881-ben tett képe-
sítő vizsgát. 1882. júl. 25. a máramaros-
szigeti kincstári iskolához nevezték ki 
rendes tanítónak. Jegyzője a róm. kath. 
egyháztanácsnak és iskolaszéknek, az 
erdő - közbirtokosságnak ; választmányi 
tagja a várm. ált. tanítóegyesületnek. — 
írt tanügyi czikkeket a Máramarosba, 
Máramarosi Tanügybe, a Nevelésbe, a 
Máramarosi Lapokba és a Hasznos Mu-
lattatóba (verseket Csaba álnévvel). 
— Munkái: 1. Kis Földrajz a mára-
maros-vármegyei népiskolák III. oszt. 
számára. A földrajzi előfogalmak és a 
lakóhely ismertetésében útmutató. Mára-
marossziget, 1889. (2. kiadás. U. ott, 
1891.) — 2. Közoktatásunk államosítá-
sának kérdéséhez. U. ott, 1895. (Csik J. 
álnévvel.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és Bö-
kényi Dániel szives közlése. 

Seffer László, hirlapíró, Seffer Gusztáv 
ág. ev. főgymnasiumi tanár és Keblovszky 
Lujza fia, szül. 1857. jún. 27. Rozsnyón 
(Gömörm.) ; középiskoláit szülővárosá-
ban, jogot a budapesti egyetemen végezte. 
Tagja volt az 1876—77. törökbarát moz-
galmakat intéző ifjúsági 60-as bizottság-
nak, jegyzője a bosnyák occupatio ellen 
tiltakozó országos népgyűlésnek, mely-
nek Pulszky Ferencz volt az elnöke. 
Újságírói pályáját 1877-ben kezdte az 
Egyetértésnél, melynek 12 évig segéd-

I d . S z i n n y e i .7., Magyar írók XII. 

szerkesztője volt. A mikor az orosz elleni 
háborút követelő nagy utczai tüntetések-
kor a miniszterelnöki palota megostrom-
lásáért Verhovayt elfogták, az Egyet-
értésben erről írt vezérczikke miatt Tisza 
Kálmán miniszterelnök megsértéseért az 
esküdtbíróság 1878-ban egyévi államfog-
házra ítélte, a mit Váczon ki is töltött, 
ama három hét kivételével, a mit a ki-
rályi pár ezüstlakodalmakor neki mint 
egyedüli magyar politikai fogolynak adott 
amnestiával elengedett. Azután is több 
sajtópöre volt, melyek mind fölmentés-
sel végződtek. A Hentzi sírjának Janszki 
generális által történt megkoszorúzását 
ő leplezte le az Egyetértésben. A véderő-
vita alatti tüntetéseknek egyik intézője 
és szitója volt. Része volt a budavári 
Hentzi-szobor ellen 1895-ben elkövetett 
merényletben. Titkára volt a Jókai Mór 
elnöklete alatt 1880-ban alakult hirlapíró-
egyesületnek. Az Irányi asztaltársaság-
nak, a mely hosszú éveken át a főváros-
ban egyedül volt megerősített alapsza-
bályokkal biró politikai egyesület, s mint 
ilyen vezette a fővárosi polgárság hazafias 
mozgalmait, elnöke, majd tiszteletbeli 
elnöke volt. Kezdője és meghonosítója 
volt nálunk azon ujságírási iránynak, 
mely a riportokra helyezi a fősúlyt. Az 
Egyetértéstől megválva a Budapest cz. 
napilapnak lett a főmunkatársa és vezér-
czikkírója. Az ő eszméje volt, mint a 
Magyarország segédszerkesztőjének este 
megjelenő nagy napilap megindítása. A 
Friss Újságnak évekig vezérczikkírója 
volt. A Magyar Hírlapnál 1896 óta mű-
ködik, több évig mint segédszerkesztő. 
Mint jogi író tagja volt a Günther Antal 
igazságügyminiszter által 1907-ben tartott 
sajtó-enquetnek. 1887 óta szerkesztője, 
1906 óta pedig felelős szerkesztője a 
függetlenségi párt néplapjának a Nép-
zászlójának. Egyik szerzője annak a 
radikális függetlenségi «új 12 pontnak», 
melyet az 1848. márczius 15. félszázados 
évfordulójakor a lovardai népgyűlésen a 

28 
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Múzeum lépcsőjéről és a Petőfi-szobor 
előtt kihirdettek. Kezdője és főrendezője 
volt a Kossuth Lajos halálának évfor-
dulóján a Kossuth-sírhoz zarándokló 
gyászmeneteknek és megalapítója az 
országos Kossuth-társaságnak. A főváros 
II. ker. függetlenségi pártnak elnöke. — 
Munkái : 1. Kossuth Lajos a magyar 
lanton. U. ott, . . . — 2. A pesti vér-
tanúkról. U. ott, 1899. — 3. Tudnivalók 
a képviselőválasztásra. Budapest, 1905. 
(2. kiadás 1906. U. ott.) — írói n e v e : 
Sáfár László (L. Magyar írók XII. köt. 
11. lap); Czikkeinél olykor —ff— jegyet 
szokott használni. 

Önéletrajzi adatok. 
Sefranka Gusztáv Adolf,\ orvosdoktor, 

kerületi orvos Liptómegyében és fürdő-
orvos Lucskin és Koritniczán. — Mun-
kája : Monographie von Koritnicza und 
Lucsky. Pressburg. (Különny. a Corres-
pondenzblatt des Vereins für Natur-
kundeból.) 

SUnnyei Könyvészete. 
Segesdi Sámuel. — Verse van a Heli-

koni tiszteletben (Győr, 1825). — Mun-
kája : Gyász versek, mellyeket néhai 
Chernelházi Chernel Albert úrfinak utolsó 
tisztességtételére készített 1825. eszt. 
Šoprony. 

Petrik Bibliogr. 
Segesvári Bálint, krónikaíró. Életéről 

keveset tudunk. Kolozsvári születésű szász 
nemzetiségű polgár volt és az unitárius 
vallást követte. Neve eredetileg Schäss-
burger vagy Schneider lehetett. — Króni-
káját, mely az 1606—54. évig terjedő 
korszakot tárgyalja, különös tekintettel 
Kolozsvár történetére, Jakab Elek adta 
ki jegyzetekkel az Erdélyi történelmi 
Adatok IV. kötetében Kolozsvárt. 

Pallas Nagy Lexikona X I V . 1028. 1. ( S z i l á g y i 
Géza.) 

Segesvári István, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Debreczenben. — Költeménye 
a M. Kurírban (1797. 37. sz. Toldalék: 
Hell Maximilián 1792. ápr. 14. történt 
halálának alkalmatosságával írott ver-

sek). — Munkája : Physieo-Theologia, 
8.ZČ1Z ciZ Isten lételének és tulajdonságai-
nak a teremtés munkáiból való meg-
mutattatása. ír ta Angliában Durhám 
Viliám. Magyar nyelvre fordította . . . 
Bécs, 1793. Egy tábla rajzzal. 

Philosophiai Pályamunkák. I . 1835. 193 . 1. — 
Szinnyei Könyvészete . 

Segesvári József, evang. ref. esperes-
lelkész, S. Mihály evang. ref. lelkész fia, 
szül. 1834-ben Genesen (Szatmármegye); 
tanult Debreczenben ; segédlelkész volt 
Gebén, majd édestyja mellett Kántor-
Jánosiban, hol a tyja halála után rendes 
lelkészszé választották. Egyházmegyéje 
előbb tanácsbirónak és végre nagy-károlyi 
egyházmegyei esperesnek választotta. — 
Számos czikket írt a Debreczeni Protes-
táns Lapba, a Vasárnapba és a Köz-
papok Lapjába. 

Közpapok Lapja 1890 . 25 . SZ. a r c z k . 

Segner András, polgármester, S. Mi-
hály (ki 1641-ben czímeres nemeslevelet 
kapott) fia, szent-györgyi (Pozsonym.) 
szá rmazású ; 1617-ben a nyári félévre 
iratkozott be a jenai egyetemre. A török 
elleni harezban sebet kapot t ; követségi 
titkár is vol t ; utóbb Pozsony városánál 
viselt hivatalt, nevezetesen 1646—47., 
1658—59., 1662—64. főbiró, 1650—52., 
1 6 5 6 - 5 7 . és 1664—66-ban polgármester 
volt. — Munkái: 1. Disputatio Juridica De 
Successionibus Ab Intestato, Quam . . . 
Sub Praesidio Dn. Emmerici Pfefferkorn 
. . . Pro viribus defendet . . . Ad diem 
16. Julii. Jenae, M.D.CXVIII. — 2. Dispu-
tationum Ethicarum Decima Et Qvinta 
De Virtute Heroica. Quam Christo duce 
& auspice Christo Authoritate & con-
sensu Ampliss. Senatus Philos . . . Sub 
Praesidio... Dn. M. Salomonis Lenzii.... 
exhibet... Ad diem 16. Calend. Mart i i . . . 
Anno M.DC.XIX. U. ott. 

Nagy Iván, Magyarország Családai. X. 123., 
124. 1. — Abel-Hlokos, Magyarországi tanulók 
a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 12. lap. — 
Szab ó-Helle br an t, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 360., 371., 581., 671., 688., 713., 7i5. 1. 
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Segner János András, bölcseleti és 
orvosdoktor, egyetemi tanár, szül. 1704. 
okt. 9. Pozsonyban, bol atyja S. Mihály 
tekintélyes kereskedő volt; tanult szülő-
városában, Győrben és Debreczenben ; 
1722-ben Németországba ment és 1730-ig 
Jenában tartózkodott, hol a mathematikát 
és az orvosi fakultást végezte; 1729. 
október 3. nyert orvosdoktori oklevelet ; 
ezután gyakorlóorvos volt Pozsonyban, 
de csak rövid ideig, mert már 1731-ben 
meghivást kapott Debreczenbe, hol a 
városi főorvosi tisztet viselte szintén 
rövid ideig. 1732-ben Jenába költözött, 
honnét nem tért többé vissza hazájába. 
1733. szept. a weimari herczeg a jenai 
egyetem tanárává nevezte ki. 1735-ben 
meghívást kapott a göttingai egyetem 
természettani, mathematikai és vegytani 
tanszékére, melyet elfogadott és 1755-ig 
töltött be ; a mikor is II. Frigyes porosz 
király a hallei egyetem természettudo-
mányi és mathematikai tanszékére ne-
vezte ki titkos tanácsosi czímmel, egy-
szersmind magyar nemesi oklevelét az 
ő és utódai részére megerősítette. A 
csillagvizsgálót alapította és ott műkö-
dött 1777. okt. 5. történt haláláig. Mun-
kássága főkép a mechanika terére esik ; 
tőle való azon fontos mechanikai tétel, 
hogy minden bármily alakú testnek há-
rom egymást merőlegesen metsző szabad 
tengelye van, melyek számára a centri-
fugális erő hatása megsemmisül. Tőle 
továbbá maradt egy olyan készülék, mely 
minden physikai szertárban feltalálható, 
t. i. az S.-féle kerék (ábrája a Pallas-
Lexikon XIV. 1029. 1.) ; ez egy reactiós 
turbina egyenes karokkal, a karokból 
oldalvást kiömlő víz reactiója az egész 
turbinát mozgásba hozza. Ezt a készülé-
ket, melyet a folyadék kifolyása által elő-
idézett reactió bizonyítására általánosan 
használnak, S. legelőször 1750. alkal-
mazta Nörtenben, Göttinga mellett, egy 
malmon. S. a korabeli tudósok előtt nagy 
tekintélynek örvendett; több tudós tár-

saság választotta tagjai közé, így a szent-
pétervári, londoni, göttingai és berlini. 
— Számos czikket írt a külföldi tudo-
mányos folyóiratokba; ezen folyóiratok 
czímét felsorolja Wurzbach. — Munkái: 
1. Disputatio de penetratione salis alkali 
in interstitia salis acidi. Jenae, 1722. — 
2. Dissertatio epistolica ad G. E. Ham-
burgerum, qua regulam Harriotti de 
modo ex equationum signis numerum 
radicum eas componentium cognoscendi 
conatur, U. ott, 1725. — 3. De natura 
ac principiis medicinae, dissertatio in-
auguralis. Ugyanott, 1730. — 4. De 
speculis Archimedis . . . . respondente 
fratre germano Joan. Mich. Segnero 
Posoniensi hungaro. U. ott, 1732. Egy 
táblázattal. — 5. Programma de pres-
sionibus, quas fila corporibus certis cir-
cumducta et utrimque viribus aqualibus 
tracta in ea corpora exercent, et lineis 
in eorum corporum superficiebus de-
scribendis, quibus imposita eomodo fila 
quiescunt. Göttingae, 1735. — 6. Vom 
Bockel- und geräucherten Fleische. U. 
ott, 1736. — 7. Programma: cur špon-
gia in aqua submersa superiora repetat. 
U. ott, 1736. — 8. Programma I. et II. 
de fonte Pliniano. U. ott, 1737. — 9. 
Disputatio de calculo corporis humani. 
U. ott, 1737. — 10. Programma, quo 
aliqua de effervescentia salium expen-
duntur. U. ott, 1737. — 11. Disputatio 
de causa gravitatis Redekeriana. U. ott. 
1738. — 12. Disputatio de abortu. U, 
ott, 1738. — 13. Programma de aequen-
dis thermometris aeris. U. ott, 1739. — 
14. Elementa arithmeticae ac geometriae. 
U. ott, 1739. Nyolcz tábla rajzzal. (Né-
metül átdolg. fiától Segner János Vilmos-
tól, Halle, 1764. és ennek a szerzőtől 
átnézett, jav. és bőv. 2. kiadása. U. ott, 
1773.) — 15. Disputatio sistens obser-
va t ions quasdam et conclusiones circa 
calorem et frigus maxime hyemis. U. ott, 
1740. — 16. Programma de libra, qua 
suiquisque corporis pondus explorare 

28* 
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possit. U. ott, 1740. — 17. Programma 
de raritate luminiş, U. ott, 1740. — 18. 
Programma quo theoriam machinae 
cujusdam hydraulicae praemittit. U. ott, 
1740. — 19. Programma in quo compu-
tatio formae atque virium machinae 
hydraulicae nuper descriptae, exponitur. 
U. ott, 1740. — 20. Specimen logicae 
universaliter demonstratae. U. ott, 1740. 
— 21. Defensio adversus censuram Bero-
linensem, probationis loco est crisis per-
petua in duo capita geometriae illustris 
Wolfii, cum tabulis aeneis. U. ott, 1741. 
— 22. Programma, quo ad lectiones 
publicas philosophiae naturalis invitat. 
U. ott, 1741. — 23. Disputatio de morbis 
ex intercepti haemorrhoidibus potissimum 
rarioribus. U.ott, 1741. — 24. Disputatio 
de praxi medicinali secundum theoriam 
instituenda. U. ott, 1741. — 25. Disputatio 
de sensibus in genere. U. ott, 1741. — 
26. Sendschreiben an einen Freund, in 
welchem die Ursachen angeführt werden, 
warum er Denjenigen nicht antworte, 
die bisher seine Crisin angefochten ha-
ben . . . U. ott, 1742. — 27. Programma, 
quo novum barometrum navale commu-
nicat. U. ott, 1743. — 28. Programma 
quo quaedam de igne explicantur. U. ott, 
1743. — 29. Programma, de mutatione 
barometrorum a ventis. U. o., 1743. — 30. 
Programma, quofonticulum natantem des-
cribit. U. o., 1743. — 31. Programma quo 
lucernae cujusdam descriptionem exhibet. 
U. ott, 1743. — 32. Beschreibung einer be-
quemen Lampe für Studierende. U. ott, 
1743. — 33. Disputatio de partu diffi-
cili. U. ott, 1743. — 34. Programma, 
quo in optimum genus circa libros inqui-
ritur. U. ott, 1743. — 35. De celeritate, 
qua liquidum in quavis ejusdem tubi 
parte fluit. U. ott, 1743. — 36. Pro-
gramma I. et II. quo motum fluidorum 
per tubos ulterius considerat. U. ott, 1743. 

— 37. De quantitate pressionis, qua 
particulae liquidae datus celeritatis gra-
dus confertur. U. ott, 1743. — 38. Pro-

gramma quo in contemplationibus hyd-
raulicis pergit, quae sit pressionum, qua 
fluxus liquidi in statu conservatur, qua-
que augetur altitudo. U. ott, 1743. — 
39. Programma quo in contemplationi-
bus pergit; de augmento quod ad celeri-
tatem fluxus a data pressione accedit. 
U. ott, 1743. — 40. Einleitung in die 
Naturlehre. U. ott, 1746. 14 rézmetszet-
tel. (2. jav. kiadás 1753., 3. igen bőv. 
kiadás 1770. U. ott.) — 41. Programma 
de celeritate qua liquidum in quavis 
ejusdem tubi parte fluit. U. ott, 1746. — 
42. Programma de virium motricium 
theoria generali. V. U. ott, 1746. — 43. 
Programma qua motum liquidorum per 
tubos ulterios considerat II. U. ott, 1746. 
— 44. Programma de quantitate pres-
sionis, qua particulae liquidae datus 
celeritatis gradus confertur. U. ott, 1746. 
— 45. Disputatio de mutationibus mor-
borum. U. ott, 1747. — 46. Disputatio 
de saraphrenitide. U. ott, 1747. — 47. 
Disputatio de depositionibus criticis. U. 
ott, 1747. — 48. Deutliche und vollstän-
dige Vorlesungen über die Rechenkunst 
und Geometrie. Lemgo, 1747. 14 réz-
táblával. — 49. Bernhard Nienivetyťs 
M. Dr. rechter Gebrauch der Weltbe-
trachtung zur Erkenntniss der Machi, 
Weisheit und Güte Gottes, auch Ueber-
zeugung der Atheisten und Ungläubigen, 
in einer freyen Uebersetzung an's Licht 
gestellt und mit Anmerkungen erläutert, 
mit Verb. Jena, 1747. — 50. Anweisung, 
die Sonnenfinsterniss vom 25. Juli 1748. 
vorzustellen. Göttingen, 1748. — 51. 
Usus scalarum logisticarum. Göttingae, 
1749. — 52. Programma quo de natura 
fluidorum quaedam theoremata exhiben-
tur. U. ott, 1749. — 53. Programa I. et 
II. quo superficies fluidorum concavas 
ostendit. U. ott, 1749—50. — 54. Disser-
tationem inauguralem Georgii Thomae 
Aşchii 1750 indicit. Theoriam machinae 
cujusdam hydraulicae p raemi t t i t . . . Cum 
icone. U. ott, 1750. — 55. Programma 
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in quo computatio formae atque virium 
machinae hydraulicae nuper descriptae. 
U. ott, 1750. — 56. Dissertationem 
inaug. Friderici Wilh. Klaerich 1750. 
indicit. Superficies fluidorum convexas 
evolvit, cum icone. U. ott, 1750. — 57. 
Dissertationem inaug. Sam. Aurivillii 
1750 indicit, praemissis de natura flui-
dorum quibusdam theorematibus. Cum 
icone. U. ott, 1750. — 58. De derivatione 
et revulsione p. venae sectionem. U. ott, 
1750. — 59. Dissertationem inaug. 
Eduardi Jac. Lupini 1750. indicit. 
De natura fluidorum quaedam antece-
dentibus addit. U. ott, 1750. — 60. Pro-
gramma sistens specimem theoriae tur-
binum. Halae, 1755. — 61. Cursus 
mathematici partes III. U. ott, 1756—61. 
11 tábla rajzzal. (2. bőv. és jav. kiadás 
öt részben 34 tábla rajzzal. U. ott, 1767— 
1768. A III. és IV. rész ezen czímmel is : 
Elementorum analyseos iníinitorum Pars 
I. et II.) — 62. jDissertatio de affrictu soli-
dorum in motu constitutorum. U. ott, 1758. 
— 63. Anfangsgründe der Arithmetik, 
Geometrie etc. Aus dem Lateinischen. 
U. ott, 1764. (2. a szerző által jav. kiad. 
U. ott, 1773.) — 64. A stronomische Vor-
lesungen, eine deutliche Anweisung zur 
gründlichen Kenntniss des Himmels. U. 
ott, 1775—76. Két rész. — 65. Gründe 
der Perspective. U. ott, 1779. Nyolcz 
rézm. (Fia által kiadva.) — 66. Dispu-
tatiö de actione intestini coli qua con-
tenta propellit. Hely n., 1632. — Arcz-
képei: Füger festménye után metszette 
Bause és C. G. Kasp a másikat. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent I. 
164., IV. 156., 456. 1. — Horányi, Memoria 
III. 249. 1. — Klein, Nachrichten. I. 389. 1. 
— Katona, História Critica XXXIX. 1005. 1. 
— Ballus, Beschreibung der kön. Freistadt 
Pressburg 1822. 175. 1. — Szinnyei Könyvé-
s z e t e . — Természettud. Közlöny 1871. 494. 1. — 
Wurzbach, Biogr. Lexikon XXXIII. 318. 1. — 
Petrik Bibliogr. — Poggendorff, Biogr.-Liter. 
Handwörterbuch. Leipzig, 1859. II. 892. h. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 1029. 1. ( H e l l e r 
Ágoston.) 

Segner János Mihály, orvosdoktor, po-
zsonyi származású ; tanult az 1731. nyári 
félévtől a jenai egyetemen. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de princípium 
sequentium tuenda valetudine. Praeside 
Hilschero. Jenae, 1734. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Ábel- Mohos, Ma-
gyarországi tanulók a jenai egyetemen. 46.1. 

Segösdi Lukács, theologiai, mások sze-
rint bölcseleti mester, szent Ferencz-
rendi áldozópap a pécsi egyházmegyé-
ben 1490-ben; innét 1507-ben az egri 
egyházmegyébe helyezték át. — Mun-
ká ja : Guary-Codex. 1483—1490. írója 
talán Segösdi Lukács reformált Conven-
tualis Fráter s Bölcselet mestere a Fe-
renczesek segösdi vagy vasvári zárdájá-
ban Dunántúl. (Kiadta Döbrentey Gábor 
a Régi Magyar Nyelvemléktár IV. köteté-
ben részletes bevezetéssel és szójegyzék-
kel. A codex 4rét hártya-codex, elején 
és végén csonka. Tartalmát vallásos el-
mélkedések és tanítások teszik. Nevét 
egykori birtokosától, Guary Miklós tábla-
birótól kapta, kinek ajándékából 1835 óta 
a m. tudom. Akadémia tulajdona). 

Tudom. Gyűjtemény 1835. I I I . ( H o r v á t h I s t -
v á n , h a s o n m á s s a l . ) — Toldy Ferencz, A m a -
gyar nemzeti irodalom története. Pest, 1862. 
3. k i a d á s I I . 79. 1. — Farkas, Seraphinus, 
Scriptores Ord. Min. S. P. Francisci. Po-
sonii, 1879. 17. 1. — Zolnai Gyula, Nye lv-
emlékeink. Bpest, 1894. 157. 1. hasonmással, 

Seher Náthán. — Munkája: A kegyelet 
néhai Erzsébet királyné iránt mint üzlet. 
A martyr Baumann József budapesti 
iskolaigazgató iránti kegyeletből. Bpest, 
1901. (Németül is. U. ott. 1901.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 

Seherr-Thosz Arthur gróf, magyar 
földbirtokos; porosz származású, 1819-
ben született és rövid ideig a porosz 
hadseregben szolgált mint tiszt. Magyar-
országban utaztában megszerette a ma-
gyarokat és 1839-ben Zemplénmegyében 
vett birtokot és itt telepedett le. Az 
1848. országgyűlés alatt Pozsonyban tar-
tózkodott ; a szabadságharcz alatt több 
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megyei bizottságok elnöke volt; később 
megbizták a miskolczi vadászzászlóalj 
fölállításával századosi ranggal; majd a 
Mátyás - huszárokhoz vezényelték Bem 
törzskarához, kinek táborával Erdély-
ben harczolt. 1849 nyarán Pesten járt 
lóvásárlás végett; onnét Komáromba 
ment Klapkához és ott vett részt a har-
czokban; majd Görgeivel vonult az Al-
földre. Világos után Párisba menekült. 
Az 1866-iki porosz-osztrák háborúban 
Klapka csapatához csatlakozott; azonban 
Morvaországban az osztrákok elfogták, 
de a béke következtével szabadon bo-
csátották és Bischinben telepedett le. Meg-
halt 1898. febr. 19. Zágrábban. Magyar-
országon Schertosz névvel szerepelt. (Neje 
Hermann Evelinj 1902. jan. 13. halt meg 
Budapesten.) — Munkája : Erinnerungen 
aus meinem Leben. Berlin, 1881. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XXIX. 223. 1. — 
Gothaisches genealogisches Taschenbuch der 
gräflichen Häuser 1904. 796. 1. 

Séhéts Lajos, egyetemi tanár, szül. 
1766. augusztus 14. Dieppeben (Franczia-
ország); miután Franczia-, Angolorszá-
gon, Hollandián, Spanyol- és Olaszorszá-
gon átutazott, Ausztriában a törökök 
elleni háborúkban katona lett; a béke 
megkötése után azonban kilépett a ka-
tonaságból és Pesten telepedett le, hol 
előbb a helytartótanácsnál fogalmazó 
volt, majd nyelvek tanításával foglalko-
zott. 1808. április 20-tól ajánlkozott a 
franczia és olasz nyelv díjtalan tanítá-
sára németül saját házában. 1816— 
1831-ig a franczia nyelv tanára volt a 
pesti egyetemen. — Munkái: 1. Avertis-
sement. Pesth, 1808. — 2. Grammatica 
italica complectens regulás linguae italicae 
copiosis exemplis illustratas, exercitiisque 
plurimis, dialogis, selectis italici sermonis 
exemplaribus, et collectione vocum ad 
usum adductas. U. ott, 1818. — 3. Ex-
position et application des principes de 
la langue franţaise que fer a publique-
ment ä ľuniversité royale de Hongrie 

ľan 1821 du mois de juillet . . . Joseph 
Vojdisek . . . ďaprés les leşons de L. 
S. U. ott. 

Fejér, História Academiae 133., 164., 209. 
1. — Petrik Bibliogr. 

Sehy (Kemény) Ferencz, magyar 
szinész, az úttörők egyike, ki a pesti 
színházban 1791 —95-ben szerepelt, mi-
kor 1792. decz. 28 frt volt a havi fize-
tése. Midőn a pesti színielőadás szüne-
telt, Sehy is távozott és a b. Wesselényi 
Miklós által pártfogolt kolozsvári társa-
sághoz csatlakozott; 1798-ban a bárónak 
megbízottja is volt. Az erdélyi színész-
társaság aztán felváltva Kolozsvárt, Zsi-
bón, Debreczenben és Nagyváradon ját-
szott. Midőn 1799-ben éppen az utóbbi 
helyen szerepeltek, Sehy ott meghalt 
(«erőszakos természete miatt életével 
lakolt» írják róla.) — Fordított színmű-
vei : A spanyolok Peruban (1790—96); 
Erőszak és jutalom, vagy így szokott 
lenni néha a vidéken, érzékeny játék 3 
felv. (előadták Pesten 1794. január 3. 
először, azután azon évben még három-
szor) ; Muszka katona és a virtuosa 
leány; vígj. 3 felv. (először 1794. jan. 
3., így Bayernél; talán a kettő ugyanegy, 
czímváltoztatással; így még adták 1795-
ben egyszer.) 

Endrödi János, A magyar játékszín. Pest, 
1793. II. k. IX., XXI., XXVI. 1., III. k. 
X X I . 1. — Honművész, 1837. 31. SZ. — Bayer 
József, A nemzeti játékszín története. Buda> 
pest, 1887. II. 375., 379. 1. és A magyar 
drámairodalom története. Bpest, 1897. II. 
435. 1. — Ferenczi Zoltán, A kolozsvári színé-
szet és színház története. Kolozsvár, 1897. 
106. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 1900. 
59., 61., 62. 1. 

Seiberl József. — Munkája: Aus den 
Büchern meines Freundes. Pressburg, 
1901. (Költemények, szerző fénynyomatú 
arczképével. Az előszó Győrben kelt.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seibold Mihály, német szinész. — 
Munkája: Ofner und Pester Theater-
Taschenbuch 1789. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
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Seibriger Mihály, aranyműves és 
naplóíró; szemtanúja volt a Radul Serban 
és Báthory Gábor közt 1611. júl. 9. tör-
tént ütközetnek Brassó közelében ; ezt az 
eseményt más dolgokkal együtt naplójá-
ban följegyezte. — Munkája: Kurze 
historische Anmerkungen. Ezen naplót 
Kurz Antal kiadta a Blätter für Geist, 
Gemüth und Vaterlandskundeban (Kron-
stadt, 1843. 30—34. 1.). A mű az esemé-
nyeket 1599. október 28-tól 1611 végéig 
tárgyalja. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 284. 1. 

Seid József (kolozsvári). — Munkája : 
Államszámviteltani elméleti és gyakor-
lati kérdések és feleletek. Segédkönyv az 
államgazdászattani, s különösen az állam-
számviteli és pénzügyi fogalmazási vizs-
gálatra készülők számára. Bpest, 1878. 

Kisziingstein Könyvészete. 

Seidel László, műszaki tisztviselő 
Budapesten. — Munkája : Szerelem szár-
nyain. Költemények. Bpest, (1899). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seidel Pál. L. Pátkai (Seidel) Pál 

Seidl Ambrus, miniszteri tanácsos, az 
országos központi hitelszövetkezet ügy-
vezető igazgatója Budapesten. — Mun-
kái : 1. A kamatbiztosítást élvező vas-
utak megadóztatása különös tekintettel a 
kötvény-szelvény megadóztatására. Buda-
pest, 1881. (Ism .Nemzetgazdasági Szemle.) 
— 2. The Hungarian central coopera-
tive society it organisation and work. 
Bpest, 1904. — 3. Ľ Organisation et 
ľactivité de la société centrale de credit 
mutuel Hongroise. Constituée en vertu 
de la loi XXIII de ľan . . . 1898. U. ott, 
1904. — 4. Szövetkezeteink lényegesebb 
bajai. U. ott, 1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Seidl Manó, orvosdoktor, egyetemi 
tanár, szül. 1815-ben; tanulmányait 
Bécsben végezte, a hol 1841-ben orvos-
doktorrá avattatott, nemsokára pedig 
Rosas doktor szemklinikáján segéd lett, 

majd magántanár és Bécs város szegé-
nyeinek szemorvosa. 1852-ben az inns-
brucki orvos-sebészi iskolához az elő-
készítő tudományok tanárává nevezték 
ki. A pesti egyetemre 1855—1856-ban 
került az általános kór- és gyógy-
szertan tanára és itt 1859—60-ig be-
zárólag működött. 1861-ben a prágai 
egyetemen a pharmakognosia rendes 
tanára lett, Meghalt 1872. júl. 28. Prágá-
ban. — Czikkei az Oesterr. med. Jahr-
buchban (1846. Bericht über die Lei-
stungen der Augenklinik der k. k. Wiener 
Hochschule); a Zeitschrift der k. k. 
Gesellschaft der Aerzte zu Wien-ben 
(1852. Beiträge zur Physiologie und 
Pathologie der Tränenorgane), a Wiener 
med. Wochenschriftben (1852. Befunde 
im Gehörorgane bei Typhösen). — Mun-
kája : Die granulöse Ophtalmie oder die 
sogen, ägyptische Augenentzündung. 
Wien, 1850. 

Högyes Emlékkönyve. Bpest, 1896. 176. 1. 

Seidler Hermann Német-Keresztúron 
(Sopronmegye). — Munkája: Jüdisch-
religiöse Zeitfragen über Judenthum und 
Reform. ( Vereinigung der Parteien.) 
Oedenburg, 1869. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seidler Károly, sebész és fürdőmester 
Tepliczben. — Munkája í Kurze Be-
schreibung des Trentschiner warmen 
und Gesundbades auf der gräflich Illés-
házyschen Herrschaft zuTepliz in Ungarn. 
Wien, 1797. 

Szinnyei Könyvészete. 

Seidner Albert, izraelita hitközségi 
tanító Aradon, született 18B4. máj. 26. 
Bőnyön (Győrm.); tanult Pápán a helvét, 
Bécsben a sz. Anna tanítóképzőintézet-
ben ; tanított Pápán öt évig és Aradon 
1883-tól. — Nevezetesebb czikkei a Ben 
Chananjában (1863. Die Notwendigkeit 
einer Schulbibel); az Aradban (1863. A 
népiskola); a Pesti Naplóban (1864. 
Centralisatio); az Alföldben (1873. Az 
egyház és politika, Az egyház és nem-

Seibriger—Seidn er 
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zetiség, 1874. Eszmezavar, 1876. Az 
állam és az iskola). 

Siöllösy Károly, Aradmegye népoktatási 
intézményeinek Névsora. Arad, 1879. 52. 1. 

Seidner Ignácz, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica. Homo respectu physiolo-
gico. Budae, 1844. 

Szinnyet Könyvészete. 

Seidner József. — Munkái: 1.Frohsinn 
mein Ziel. Humoristische Vorlesungen, 
satyrische Aufsätze und scherzhafte Ge-
dichte und Deklamationen. 1. Lfg. Pest, 
1855. — 2. Humoristische Pillen zur 
Vertreibung der Grillen. Scherzhafte 
Gedichte zur Deklamation, humoristische 
Vorlesungen und satyrische Aufsätze. U. 
ott, 1859. — Kéziratban: Vier humori-
stische Vorlesungen 1841—43. 4rét 39 
levél (a m. n. múzeum kézirattárában). 

Petrik Bibliogr. 

Seifert József, pozsonyi polgár. — 
Munkája : Zur Erinnerung s feier der 
Kreuzeinweihung in der alten Au am 
26. Juni 1869. Pressburg, 1898. Három 
fametszettel. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seifried Berard, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, újvároskai (Nyitram.) szárma-
zású ; 1812-ben 20 éves korában lépett 
a rendbe; 1815-ben misés-pappá szen-
teltetett föl ; 1818-ig tanult theologiát, 
egy évig bölcseletet; azután Komáromba 
küldték hitszónoknak, honnét 1820. ház-
gondnoknak Esztergomba, három év 
múlva pedig Nagyszombatba helyezték, 
hol mint tót hitszónok működött. Néhány 
évig a malaczkai rendházban főnök volt. 
Utolsó éveit mint administrator Bucsány-
ban töltötte, hol 1855. aug. 23. meg-
halt. — Kéziratban maradtak következő 
prédikácziói a malaczkai rendházban: 
Bok milostivi, . . . V Malackách roku 
1826.; Kázne na všetki celého Boku . . . 
(4rét 32 szent boszéd); Kázne na ude-
lené od IX. Pius Papeša roku 1850., 
1851.. 1852-55 . (4rét, 42 szent beszéd.) 

Farkas, Seraphinus, Scriptores. Posonii, 
1879. 135. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 72. 1. 

Seiler Gábor, kántortanító Villányo-
son (Baranyam.) — Munkája: Gesang-
buch für die deutsch-ungarischen kath. 
Schulkinder und Gläubigen. II. Aufl. 
Enekeskönyv. Mohács, 1905. (Német szö-
veggel és kevés magyarral is.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seipp Kristóf, német szinésztársaság 
igazgatója. Meghalt 1794. Bécsben. — 
Munkája : Reisen von Pressburg durch 
Mähren, beide Schlesien und Ungarn 
nach Siebenbürgen und von da zurück 
nach Pressburg. In drei Abtheilungen. 
Frankfurt und Leipzig, 1793. Mit dem 
radirten Kopfe des 1784 in Pressburg 
verstorbenen Künstlers Franz Messer-
schmidt vor dem Tittelblatt. (Utazása a 
török háború idejére esik. Eredetileg 
Lehmann álnévvel közölt részleteket ezen 
utazásából.) 

Siebenbürgische Quartalschrift. H e r m a n n -
Stadt, 1785. IV. 193. 1. (Ismertetés.) 

Seippin Zsófia. — Munkája: Rede, 
gesprochen am Tage der Krönungsfeier, 
den fünften Dezember 1790. zu Tyrnau. 
Von S. S., einem gebohrnen Landskinde. 
Hely és év n. 

Petrik Bibliogr. 

Seitz Leo. L. Szeitz. 
Seitz Tivadar. — Czikkei a Gyakor-

lati Mezőgazdában (1872. Göböly-hizlalási 
kísérlet, Felvilágosítás egy «gazdatárs» 
által tett észrevételekre). — Munkája: 
Hogyan boldoguljunk ? Mezőgazdasági 
útbaigazító a földmívelés és állattenyész-
tés nagyobb jövedelmezősége tekinteté-
ben. Bpest, 1886. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seivert Gusztáv, városi tanácsos és 
levéltárnok, szül. 1820. július 8. Nagy-
szebenben ; miután szülővárosában a 
gymnasiumot elvégezte, 1839—43-ig a 
kolozsvári jogakadémia hallgatója és 
joggyakornok volt a marosvásárhelyi kir. 
táblán ; azután a berlini egyetem tanulója 
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lett 1845-ig; ittenjogi tanulmányain kívül 
különösen Ranke történelmi előadásai 
érdekelték. Külföldi tartózkodása alatt 
utazásokat tett Németországban, különö-
sen a Rajna vidékén, Belgiumban és 
Hollandiában. Visszatérve hazájába 1845. 
okt. Nagyszeben városánál lépett hiva-
talba mint adó-igazoló biztos. 1846 végén 
Salmen Comes magával vitte titkárnak 
a kolozsvári országgyűlésre. 1850. ápr. 
városi aktuarius, három évvel utóbb 
pedig ideiglenes tanácsos lett; midőn 
azonban az alkotmányellenes kormány 
1854-ben a nagyszebeni városi képvise-
letet megszüntette és a cs kir. hely-
tartótanács a nagyszebeni városi hiva-
talokat mások által töltötte be, S. 1855. 
január 1. mint segédfogalmazó a bécsi 
kereskedelmi minisztériumba lépett, 1856. 
febr. azonban visszatért szülővárosába 
és az erdélyi földtehermentesítési bizott-
ságnál fogalmazó és három év múlva 
kerületi biztos lett. 1861. máj. 10. ismét 
városi tanácsossá, 1872. aug. 5. pedig 
városi levéltárnokká választották. Ezen 
hivatalában egész szenvedélylyel foglal-
kozott kedvencz tudományával, a törté-
nelemmel, és az erdélyi honismertető 
társaságnak) mint 1842-től tagja és 1859-
től választmányi tagja) szorgalmas mun-
kása, 1865. augusztus hó 3-tól 1869. 
augusztusig helyettes elnöke is volt. 
Midőn S. 1861-ben ismét belépett a városi 
tanácsba, idejének egy részét a város 
régi levéltárának rendezésére fordította, 
hol több mint 2000 régi ismeretlen okira-
tot, ezek közt egy becses számadási töre-
déket a XIV. századból fedezett fel. Meg-
halt 1875. jan. Nagyszebenben. — Czikkei 
az Archiv für Landeskundeban (N. F. VI. 
Zur Geschichte der Hermannstädter 
Münzkammer, VIII. Georg Schulers 
Beschreibung einer Reise nach Java 
1696—1699., X. Die Brüderschaft des h 
Leichnams in Hermannstadt, Eine neu 
aufgefundene Urkunde von 1394. XI. 
Das älteste Hermannstädter Kirchenbuch, 

Zwei Rechnungsfragmente von 1370. 
und 1413., Nachtrag zu «die Brüderschaft 
des h. Leichnams», XII. Die Hermann-
städter Plebane, Oberbeamten undNotäre, 
XIII. Aktenmässige Beiträge zur Ge-
schichte Siebenbürgens im 18. Jahr-
hundert) ; a Transsilvaniaban (II. 1862. 
Die ältesten Klausenburger Goldschmied-
zunftartikel in Bielz, Das goldene Kreuz 
Johann Sigismund Zápolyas, Der Kirchen-
schatz zu Heitau. Eine wahre Begeben-
heit, III. 1863. Das Inventarium der Her-
mannstädter Stadtapotheke von 1531 
und 1580, Die Provinzialrechnung des 
Nikolaus Russe von 1467., Das Hermann-
städter Steuerverzeichnis von 1458. und 
1468., Das Bürgerspital in Hermannstadt 
im Jahre 1528., Statuta civitatis Cibini-
ensis von 1609.); a Magazinban (Kron-
stadt, 1860. N. F. II. Aus einem alten 
Hausbuch); a Sächs. Hausfreundban 
(Kronstadt, 1864. Die deutschen Einwan-
derungen in Siebenbürgen von König 
Geysa II., 1865. Politik und Liebe. Hi-
storische Erzählung); a Siebenb. Volks-
Kalenderben (1866 - 68., 1870—72. 1874. 
Ausgestorbene Originale aus dem sie-
benbürgischen Sachsenlande und säch-
sische Typen) ; a Siebenbürgisch-Deut-
sches Wochenblattnak is munkatársa volt. 
— Munkái: 1. Die Stadt Hermannstadt. 
Eine historische Skizze. Mit einen Plan 
und einer Ansicht Hermannstadts aus 
dem 17. Jahrhundert. Hermannstadt, 1859. 
— 2. Umrisse zur Geschichte der Her-
mannstädter Kaufmannsgilde . . . U. ott, 
1860. — 3. Kulturhistorische Novellen 
aus dem Siebenbürger Sachsenlande. U. 
ott, 1866—67. Három kötet. — 4. Strass-
burg am Marosch. Belehrendes und Unter-
haltendes aus der Vergangenheit dieses 
Städtchens. U. ott, 1866. — 5. Hermann-
städter Lokal-Statuten. U. ott, 1869. (S. 
kiadó előszavával.) — 6. Akten und 
Daten über die gesetzliche Stellung und 
den Wirkungskreis der sächsischen Na-
tions-Universität. U. ott, 1870. — 7. Die 
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Michelsberger Burg. U. ott, 1870. (Név-
telenül.) — Kéziratai a nagy-szebeni 
Bruckenthal-Múzeumba kerültek (felso-
rolja Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
431. 1.). 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 

2 8 4 . , I V . 429. 1 .— Budapesti Közlöny 1875.19 . SZ. 
( N e k r . ) — Archiv für Landeskunde N . F . X I I I . 
( D e n k r e d e G. D . T e u t s c h ' s a u f S e i v e r t . ) — 
Allg. d. Biogr. X X X I I I . 665. 1. (G. D . T e u t s c h . ) 
— Petrik B i b i . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Seivert János, ág. ev. lelkész, S. Dániel 
és Gierlich Agnetha fia, szül. 1735. ápr. 
17. Nagyszebenben; 1751-ben az ottani 
gymnasiumban kezdett tanulni és 1754-
ben tett vizsgát; azután a helmstädti 
egyetemre ment, hol theologiát és böl-
cseletet tanult; de három év múlva 
visszatért hazájába és a nagyszebeni 
gymnasiumban lett tanár, majd aligaz-
gató, 1765-ben pedig lelkész és 1771. 
márcz. 8. fődiaconus ; azon év nov. 16. 
Szent-Erzsébetre választották meg lel-
késznek, hol szabad idejét történelmi 
tanulmányainak szentelte 1785. ápr. 24. 
történt haláláig. — Czikkeit, melyeket a 
K. k. priv. Anzeigen (Wien, 1771—76), az 
Ungarisches Magazin (Pressburg 1781—87) 
és a Siebenbürgische Quartalschrift 
(1790—1801) közöltek, felsorolja Trausch, 
Schriftsteller-Lexikonában III. 288—292. 
1. — Munkái: 1. Siebenbürgische Kleinig-
keiten. Koburg, 1757. — 2. Freimüthige 
Gedanken von Gespenstern. Frankfurt 
und Leipzig, 1757. (Költemények.) — 3. 
Fortuna redux publicae laetitiae causa, 
in festő quod onomasticum est . . . . 
Adolpho Nicolao libero baroni a Buccow 
. . . piis votis celebrata a musis gym-
nasii Cibiniensis. Cibinii, 1762. — 4. 
Die Münzen des römisch-kaiserlichen 
Hauses und der Tyrannen bis auf den 
Kaiser Heraklius. Wien, 1765. — 5. In-
sriptiones monumentorum Bomanorum 
in Dacia mediterranea. U. ott, 1773. — 
6. Die sächsischen Stadtpfarrer zu Her-
mannstadt. Hermannstadt, 1777. — 7. 
Joannis Libelii, de Oppido Thalmus. 

Carmen historicum, mit einigen Anmer-
kungen. U. ott, 1779. — 8. An Dacien 
bei dem Tode Marien Theresiens der 
Grossen 1780. U. ott. - 9. Der Christ. 
U. ott, 1780. — 10. Johann Trevies, 
Hypochondrische Einfälle. Pressburg, 
1784. — 11. Geographie des Gross-
fürstenthums Siebenbürgen. U. ott, 1790. 
(Geographie des Königreichs Ungarn III. 
Theil. Windisch Károly Gottlieb által 
kiadva, azonban S. kéziratából csaknem 
szórói-szóra lenyomatva.) — A Nach-
richten von ungarischen Gelehrten Sieben-
bürgerns und ihren Schriften (megjelent 
a Siebenbürgische Quartalschrift V—VII. 
köteteiben Istváníi Pálig); és S. kéz-
iratát fölhasználta Trausch, Schriftsteller-
Lexikonában, megjelölve minden élet-
rajznál a szerző nevét; azonban a S. 
munkáját bővítve adta ki. — Kézirati 
munkáit szintén felsorolja Trausch. 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 
286. . I V . 432. 1. — Archiv f ü r L a n d e s k u n d e 
N . F . X I X . 354., X X . 208. 1. — Wurzbach 
B i o g r . L e x i k o n X X X I V . 35. 1. — Allgemeine 
deutsche Biographie X X X I I I . 664. 1. (G. D . 
T e u t s c h . ) — Petrik B i b l i o g r . 

Seivert Jábos Frigyes, kormányszéki 
titkár, szül. 1755. jan. 6. Nagyszebenben, 
hol atyja S. Mihály orvos és szolgabíró 
volt; tanult Nagyenyeden és szolgált az 
erdélyi kormányzóságnál 1808-ig; ekkor 
mint kormányszéki titkár nyugalomba 
vonult. Fiatalabb korában Bottá gróf 
tábornokkal beutazta Olaszországot; nagy 
tudományát eléggé jellemzik a köny-
vekből kiírt jegyzetei, melyek a Brucken-
thal-féle könyvtárban vannak és a 
«Scrobs» czímet viselik. Ezen könyvtár-
nak, melyet Bruckenthal Sámuel báró 
(ki neki anyai nagybátyja volt) alapított, 
és a reá hagyott alapítványnak haláláig 
felügyelője volt. Kazinczy Ferencz hozzá 
intézte azon leveleket 1818-ban, melye-
ket a Kronstädter Zeitung 1866. 84—94., 
110. és 121. sz. közölt. (L. Siebenbür-
gische Provinzialblätter V. k. 117—173. 
lapok, Schuster Márton czikkét: «Ueber 
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Herrn Kazinczy's Schrift: Az erdélyi 
szászok»). Meghalt 1832. márczius 31-én 
Nagyszebenben.— Munkája: De Quadra-
tura Circuli. (Nagyszeben, 1820.) — 
Kéziratai: Aufruf der Patrioten an die 
sächsische Nation in Siebenbürgen 1791.; 
Opinio in re sanitatis. Claudiopoli ; a 
többi kézirati munkáit fölsorolja Trausch, 
magyarázatokkal. 

Trausch, Schriftsteller Lexikon III. 294. 1. 

Seivert Mihály, orvosdoktor, született 
1721. ápr. 27. Nagyszebenben ; a hallei 
egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. 
Hazájába visszatérve orvosi gyakorlatot 
folytatott; egyszersmind többféle városi 
hivatalban is működött. 1773-tól szolga-
bíró volt és mint ilyen 1776. szept. 24. 
meghalt szülővárosában. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de medica-
mentis resolventibus praecipue topicis. 
Halae, 1743. 

Szinnyei Könyvészete. — Wurzbach, Biogr. 
Lexikon XXXIV. 39. 1. — Trausch-Schuller, 
Schriftsteller-Lexikon IV. 432. 1. 

Seiz János Keresztély, orvosdoktor, 
gyakorlóorvos Pesten. — Két könyv-
ismertetése van a Prot. Jahrbücherben 
(1855. 626. 1.) — Munkái: 1. Geogra-
phisch-statistisches Handwörterbuch nach 
den neuesten Bestimmungen, oder Ver-
zeichniss aller bekannten Länder, Meere, 
Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge, Reiche, 
Provinzen, Städte, der wichtigsten Flecken, 
Dörfer, Fabrikanlagen, Bäder etc. mit 
genauer Angabe der Lage, Grösse, Pro-
ducte, der politischen Eintheilung und 
Organisation, der Anzahl der Bewohner, 
der Industrie, des Handels, der Merk-
würdigkeiten u. s. w . ; in alphabetischer 
Ordnung für Geschäftsmänner, Kaufleute, 
Fabrikanten, Zeitungsleser, Beisende, 
überhaupt für jeden Gebildeten, der über 
das Wesentliche der Geographie und 
Statisztik augenblicklichen Aufschluss 
sucht. Pesth, 1829—30. Három kötet. — 
2. Die Türken, eine Krieger-Nation, wie 
sie enstanden, ein grosses Beich in 3 

Welttheilen gegründet und bis auf unsere 
Zeit tapfer behauptet haben, nebst Be-
schreibung ihrer Länder und Erzählung 
jetziger Kriegsthaten. U. ott, 1854. — 
3. Der ärztliche Begleiter für gebildete 
Familien auf dem Lande. Ein Handbuch 
der populären Heilkunde und Diätetik zur 
richtigen Erkenntniss der Krankheiten und 
deren einfacher Kur, nebst Angabe der 
unentbehrlichsten Arzneimittel und deren 
Gebrauch. U. ott, 1854. (2. kiadás. U. ott, 
1859.) — 4. Feldmann's Wegweiser durch 
Pest und Ofen und deren Umgebungen 
für Fremde und Einheimische. 2. ganz 
umgearbeitete Auflage von Joh. Chr. Seiz. 
Mit 5 Stahlstichen und 2 Plänen. U. ott, 
1855. (3. teljesen átdolgozott kiadás. U. 
ott, 1859.). — 5. Geschichte einer selt-
samen und unbegreiflichen Krankheit, an 
welcher ein Mädchen in Waitzen von 
Anfang Sept. 1854 bis Ende December 
1856 ununterbrochen gelitten . . . Nebst 
einem Anhang von «Krötengeburten», 
die bei einem jungen Weibe in Unghvár 
im Sommer 1839 vorgekommen sind. 
U. ott, 1858. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. 

Selagianu János S. Salagianu. 
Selényi Antal Pécsbányatelepen. — 

Munkája : Rendőrségi Zsebkönyv az 1904. 
évre szerk. és kiadja . . . Pécs, 1904. 

A n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Selini Péter — Munkája: Arien aus 
der Oper die Weinlese, oder die Dame 
incognito. Eine komische Oper in 2 Auf-
zügen. Aufgeführt auf beeden k. st. 
Theatern zu Ofen und Pest. Pest, 1789. 

Petrik Bibliogr. 

Seile Keresztély Gottlieb, orvosdoktor. 
— Munkája: Medicina clinica oder 
Handbuch der Medizinischen Praxis. 
Ofen, (1802). 

Szinnyei Könyvészete 

Séllyei S. András, 1659-ben iratkozott 
be a sárospataki tanulók közé ; 1667-ben 
Leidenben tanult. 1669-ben három hóna-
pig sárospataki tanár és lelkész volt ; 
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de azon év aug. 20. már lemondott hi-
vataláról és az ottani 2-dik papságot 
foglalta el. Az 1669. aug. 20. tolcsvai 
gyűlésen azzal vádolták, hogy a sáros-
patakiakat a szószékről kicsúfolta; ezért 
lelkészi állásától megfosztották. — Mun-
kája : Disputatio Theologica Qua paucis 
ostenditur, non fuisse visum Spiritui 
sancto, quod fűit visum Tridentinis bruta 
anathematum fulmina in veram justi-
ficationis coram Deo doctrinam, detonan-
tibus. Qvam . . . Sub Praesidio . . . 
Johannis Cocceji . . . in Illustri Acad. 
Lugd. Bat . . . Publice ventilandam pro-
ponit.- Lugduni Batavorum, M. DCLXVII. 

ľrot. Egyh. és Isk. Lap 1847. 24. SZ. — Sáros-
pataki Lapok 1889.48. — Szabú-Hellebrant, R é g i 
M. Könyvtár III. I. rész 742. 1. 

Séllyei Antal (nemes-jáczi). — Mun-
kája : Brevis et succincta retractatio et 
refutatio supplicis sui libelli caes. reg 
Majestati occasione transitus sui ad con-
fessionem augustanam porrecti, tempore 
reditus ad grémium Sanctae Matris 
ecclesiae in lucem publicam edita Romae 
mense Decembri. Anno Dni 1796. Hely n 

Petrik Bibliogr. 

Sélley Barnabás, jogi doktor, buda-
pesti kir. alügyész. — Munkája : A ma-
gyar büntető-törvénykönyvek. Az 1878. 
évi V. és 1879. évi XL., végül az 1848. 
évi XVIII. törvény-czikkek, kiegészítve: 
a bűnvádi perrendtartásról szóló, továbbá 
az ezt életbeléptető törvény, valamint a 
kapcsolatos más törvények vonatkozó 
rendelkezéseivel és a kir. Curia döntvé-
nyeivel. Bpest, 1898. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Séllyei Elek (séllyei), főszolgabíró 1822-
től 28-ig Zalamegyében, 1829-ben pedig 
másod-alispán. — Czikke a Tudomány-
tárban IX. 1841. (Értekezések: A győri 
káptalan oklevele 1224.; Alsó-lindvai 
Bánffy nemzetség naplója.) 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 128. 
1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyaiból . 

Sellei Emil. — Munkája: Egy tévedt 
nő naplója. Kidolgozta és kiadta Böhmer 
Margit, ford Bpest, 1907. (Ism. Va-
sárnapi Újság 21. sz.) 

Séllyei P. Ferencz, a franekerai egye-
temre 1629. szept. 13. iratkozott be theo-
logiai tanulónak (neve Franciscus P. 
Sellianusnak írva). — Munkája: Dispu-
tatio Theologica De Persona Chris t i . . . 
Praeside . . . Johanne Mackovio . . . Pub-
licae censurae veritatis defendendae causa 
subiecit: ita palam suscepit Franciscus 
P. Sellieinus Ungarus, Author & Respon-
dens. Franekerae, 1632. 

Történelmi Tar 1886. 603. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. K ö n y v t á r III. I. rész. 441. 1. 

Séllyei (Balog) István. L. Balog 
(Séllyei) István. 

Séllyei János, kir. kath. főgymnasiumi 
tanár ; mint rózsahegyi elemi iskolai ta-
nító a helytartótanács által 1799-ben a 
beszterczebányai gymnasiumhoz helyezte-
tett, hol 1803. április haváig maradt ; 
ekkor Körmöczbányára helyeztetett át. 
— Munkái: 1. Midőn Méltgs. és Főtiszt. 
Nitra-Zerdahelyi Gábor úr püspöki szé-
kébe beülne. Besztertze várossának öröm-
nyilatkoztatása. Böjt más havának 24. 
napján 1801. Besztercze. (Költemény). 
— 2. Dictio panegyrica . . . Gabrieli 
Zerdahelyi de Nitra-Zerdahely, dum Neo-
soliensem episcopatum mense martio 
anni 1801. feliciter auspicaretur, oblata. 
U. ott. — 3. Midőn Mélt. 1. b. Révay 
Pál ő nagysága a t. n. Zágráb vármegye 
főispánságának administratora t. n. Thu-
rótz vármegyében főispányi székbe ikta-
tódnék, pünköst hav. 18. napj. 1801-ben 
kiadott örvendező vers. U. ott. — 4. 
Nuntium operis grammatici sub titulo : 
Nova systematica linguae Ungaricae 
Grammatica. U. ott, 1802. 

Petrik B i b l i o g r . — A beszterczebányai k ir 
kath. fögymnas ium Értes í tője . Besztercze-
bánya , 1895. 253. 1. (Lévay István.) 

Sellei József, orvosdoktor, szül. 1871. 
szept. 11. Temesvárt; gymnasiumi és 
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egyetemi tanulmányait Budapesten vé-
gezte. Mint orvosnövendék a «psoriasis 
kór- és Oktana» cz. dolgozatával egye-
temi pályadíjat nyert. 1895-ben orvosi 
diplomát szerzett és ez évtől kezdve 
1900-ig a budapesti egyetem bőrkórtani 
klinikáján, utóbb mint tanársegéd, szol-
gált. Jelenleg gyakorló-orvos Budapesten. 
— Czikkei az Orvosi Hetilapban (1891. 
Filaria medinensis néhány esete, 1897. 
Bőrkórtani klinikai közlemények, 1899. 
Az ulcus cruris gyógykezelése ferrum 
sesquichloratummal, 1900. A Hebra-féle 
pityriasis rubráról, Az extractum hydras-
tis canadensis hatásáról prostatorrhoea 
és spermatorrhoea eseteiben, Az idio-
pathicus sarcoma multiplex, pigmento-
sum, haemorrhagicumról, 1901. A vene-
riás bántalmak prophylaxisa, A syphilis 
gyógytanának haladása, A sapolanról, A 
dermatologia haladása 1900-ban, Lym-
phangioma cutis, A bőrkórtani klinika 
működése 1898-ban, 1902. Jódkálium 
után fellépett thyreoditis acuta esete, Kí-
sérleti adatok a jodalkáliák és jodipin 
hatásához syphilisnél, 1904. A sublimát 
véroldó hatása, Dr. Detre L.-al, Véragg-
lutinatiós vizsgálatok syphilisesek s egész-
ségeseknél, 1905. További adatok a subli-
mat haemolisisľ mechanismusához, dr. 
Detrével, 1906. A serum lipoidok méreg 
elleni hatása, A cystitis kezelése alko-
hollal, Folliculitis fibrosa urethrae, 1907. 
A prostata ondóhólyagok és az uretes 
alsó végének kitapintása) ; a Schwimmer-
féle Emlékkönyvben (1897. Psoriasis ta-
nulmányok) ; a Gyógyászatban (1900. A 
luetikus mirigyduzzanatok pathognostikus 
értékéről, A leukoplakia tanának mai 
állása, Néhány újabb gyógyszerről a 
dermatologiai gyakorlatban, 1902. Érzés-
telenítő eljárások a penis műtételeinél, 
tekintettel az Oberst-féle eljárásra, A 
venereás bántalmak, munkásoknál pro-
phylactikus intézkedések); a M. Orvosok 
Lapjában (1901. A veneriás ulcus és 
bubó kór- és gyógytanának mai állása, 

Adatok a phagadaeniás bubó kór- és 
gyógytanához, 1902. A jódkáliák hatása 
chlormentes diaeta mellett, Adatok a 
«Kaposi-féle Granuloma kórtanához, A 
fagydaganatok, perniók gyógykezeléséről, 
1903. A paraurethralis járatok gonorr-
hoeás megbetegedéséről, További adatok 
az ú. n. Kaposi-féle sarcoma multiplex 
pathologiájához, A sublimat intramus-
cularis befecskendezése után fellépő 
gangraena casuisticájához, Néhány újabb 
gyógyszerről és eljárásáról a bőr- és 
veneriás betegségek therapiájában, A 
húgycső-vizsgálatok értéke urethritis go-
norrhoicánál, 1904. A tonogen az urolo-
giai gyakorlatban, 1905. Ujabb adatok a 
veneriás betegségek kór- és gyógytaná-
hoz, 1906. A kankó abortiv kezeléséről, 
1907. Primaer prostata tuberculosis esete, 
További adatok a cystitis alkoholos keze-
léséhez) ; a Klinikai Füzetekben (1901. 
A psoriasis vulgaris kór- és gyógytana); 
a Közegészségi Kalauzban (1902. Syphi-
lis és graviditás); az Egészségügyi La-
pokban (1901. A pattanásokról); az 
Egészség Naptárában (1904. A nemi be-
tegségekről) ; a Jó Egészségben (1903. A 
bőrbetegségek elleni védekezés, (1905. A 
hajhullás okai és elhárításának módjai); 
a Mathern. és Természettud. Értesítőben 
(1904. A sublimát véroldó hatása, dr. 
Detrével együtt); a Budapesti Orvosi 
Újságban (1904. Párisi levél, A syphilis 
malignáról, 1905. A spermatokeléről, 
1906. A prostata váladék, különös tekin-
tettel a phagokaryosisra); a M. Fogorvo-
sok Lapjában (1906. A leukoplakiáról, 
Néhány syphilises szájbetegségről, 1907. 
Nagyító urethroskopok); a Nőgyógyá-
szatban (1907. A syphilis maligna és az 
immunitástan, A Bier-féle pangásos 
hyperaemia néhány urologiai esetben); 
az Orvosi Zsebnaptárban (1908. Az uro-
logia haladása az utolsó években.) Ezen 
czikkek nagyobb része megjelent németül 
is a külföldi szaklapokban. — Munkái : 
1. A bőr- és bujakórtan alapvonalai. 
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Bpest, 1899. — 2. A bőr- és veneriás 
betegségek tankönyve. U. ott, 1904. — 
B. Urologiai diagnostica. U. ott, 1907. 

M. Könyvésiet 1903. — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1886—1900. — A m . n. múzeumi könyv-
tár példányaiból és önéletrajzi adatok. 

Sélley Sándor, jogi doktor, miniszteri 
tanácsos, S. Sándór kúriai tanácselnök 
fia, szül. 1855. deczemb. 19. Ungváron; 
középiskolai és jogi tanulmányait Nagy-
váradon elvégezvén, Pesten jogi dokto-
rátust és ügyvédi oklevelet nyert. 1879. 
az eperjesi jogakadémián a váltó-, keres-
kedelmi és nemzetközi jog rendes tanára 
lett ; ezen állásában megmaradt 1883-ig, 
a mikor a nagyváradi kir. törvényszéknél 
alügyész lett. 1884. ugyanilyen minőség-
ben Budapestre helyezték át. 1886. a 
fővárosi rendőrséghez a bűnügyi osztály 
vezetőjének hívták meg rendőrtanácsosi 
rangban és a m. kir. államrendőrség 
főnöke lett. Jelentékenyen szaporította a 
rendőrség legénységének és a detektivek-
nek létszámát, anyagi helyzetüket fizetés-
emelés által megjavította s úgy a legény-
ség, mint a detektívek részére, továbbá 
a rendőri nyomozatokra vonatkozó sza-
bályzatokat dolgoztatott ki. A bűnügyi 
osztályt teljesen újjá szervezte s oly 
színvonalra emelte, hogy az több ízben 
részesült kitüntetésben. Behozta a bűn-
ügyi statisztikát s az európai nagyobb 
városok mintájára 1894. első izben szer-
kesztette a rendőrség működéséről szóló 
évi jelentést. 1895. miniszteri tanácsossá 
nevezték ki a belügyminisztériumba, s a 
bűnügyi osztály vezetésével bizták meg. 
1894. a szerb Takova-renddel, 1896. a 
Lipót-rend lovagkeresztjével, 1903. jún. 
19. a szent István-rend kis keresztjével 
tüntették ki ; bírja a porosz vörös sas-
rendet és perzsa-rendet. — Munkatársa 
volt a Büntető Jog Tárának és a Pallas 
Nagy Lexikonának. 

Ország- Világ 1895. 34. Sz. a r c z k . — Pallas 
Nagy Lexikona X I V . 1038. 1. I I . P ó t k ö t e t 1904. 
585. 1. 

? Selmeczy Imre, néptanító. — Mun-
kája : Falusi iskolások tankönyve a 
II—VI. iskolai évre. Nagy-Kanizsa, 1896 
—97. Három kötet. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Selmeczi László, egyetemi II. éves 
bölcseleti hallgató, a nyitrai püspökmegye 
alumnusa. — Munkája: Assertiones ex 
universa philosophia 1754. (Nagyszom-
bat. Benedictus, Piazza, Dissertatio Biblico-
Physica. Tyrnaviae, 1749. cz. munka 
melléklete). 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seltenreich József, theologiai és böl-
cseleti tanuló. — Munkája: Poetische 
Leichrede über das frühzeitige doch see-
lige abieben desz . . . Michaelis Guhr, 
gewesenen treuileiszigen und wohlver-
dienten Seelen-Sorgers und Predigers 
auff gantzer 5. Jahr, in der Königl, Frey-
Stadt Kaisersmarckt Welcher den 28. 
S e p t e m b . . . im 1635. Jahre zur Welt 
gebohren, und eben selbiges t a g e s . . . 
den 28. Sept. im 1663. Jahre, seelig ent-
schlaffen, den 1. Octob. aber . . . zur 
Erden bestattet worden, aus hochbetrüb-
ten und leidtragenden Gemüthe dem 
Herrn Schwager zum Nachruhm auf-
gesetze t . . . Leutschau. 

Szabó, Régi M. Könyvtár II. 666. 1. 

Seltenreich Károly, nőnevelő-intézet 
tulajdonosa, szül. 1813. jún. 15. Gölnitzen 
(Szepesm.), hol atyja az ág. ev. iskola igaz-
gatója volt ; atyjának felügyelete alatt 
tanult és a humaniorákat Eperjesen vé-
gezte ; Balassa-Gyarmatra hívták meg 
Beregh Rozina k. a. nőnevelő-intézetéhez 
tanítónak, kivel házasságra lépett és 
1846. szept. Pestre helyezték át intéze-
zetüket, hol S. 1855. szept. 8-án meghalt. 
— Czikkei és költeménye a Pesti Divat-
lapban (1848. 24. sz. Reform és nőne-
velés) ; a Nevelési Emléklapokban (1848. 
A női hivatás képezésének fontosságáról); 
az Uj M. Múzeumban (1854. A Selten-
reich-féle mentő golyó, egy nevezetes 
hazai találmány, 2 ábrával); a Mátyás 
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diák Könyvesházában (1857. IV. 91. 1. 
Mentő-csónakja, rajzzal); az Installation 
des Rectors Martin LudvigTheisz Kaschau, 
1824 cz. munkában (Gedicht, womit er 
seinen neuen Collégén begrüsste). — 
Munkája : Neue Declamationen für Töch-
ter. Pest 1846. — Szerkesztette az Eltern-
zeitung cz. nevelési havi folyóiratot 1848-
ban Pesten (Fischer Józseffel együtt). 

)l. Sajtó 1855. 63. s z . — Petrik B i b l i o g r . é s 
gyászjelentés. 

Seltenreich Sámuel, kassai, majd 
lőcsei lakos. — Munkája: Pietatis gra-
tique animi monumentum Dno Adamo 
Podkoniczky, Dum memoriam nominis 
sui laetus atque incolumis die 24. De-
cembr. recoleret, dicatum anno quo: ALe-
XanDrae PaVLoWnae regnl paLatlnVs 
Pannoniae prlnCeps sponsVs aMatVs 
oVat. Leutschoviae, 1799. (Költemény). 

Petrik Bibliogr. 

Seltmann Ferencz (Xaverj orvosdok-
tor, temesmegyei származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medico-prac-
tica sistens animadversiones de febri 
nosocomiali. Vieunae, 1783. 

Szinnyei Könyvészete. 

Seltmann Lajos — Munkája: — A 
nő a talmudban. Hód-Mező-Vásárhely, 
1887. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Selyki Péter, Teleki Mihály udvari 
papja, erdélyi származású. — Munkája; 
Disputatio Theologica De Sapientia . . . 
Sub Praesidio Reinholdi Pauli . . . Pub-
lice Eruditorum Examini subjiciet . . . 
Auth & Resp . . . Marpurgi Cattorum, 
1674. 

Szahó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 111. 
2. rész 41 ; 163. 1. 

Selymes János, ev. ref. prédikátor; 
tanult szülővárosában Kecskeméten, 1673-
ban lépett Debreczenben a felső osz-
tályba ; tanította az orátorokat és volt 
senior is. 1676-ban iskola-rectornak vá-
lasztották. 1679-ben a heidelbergi egye-
temre iratkozott be. Hazájába vissza-

térvén, karádi, margitai, szilágysomlyói 
prédikátor lett; végre Kecskeméten 1700-
tól 1721. jún. 17. történt haláláig lelkész-
kedett. (1711—21-ig superintendensséget 
is viselt az elöregedett Patai János 
superintendens mellett.) — Megírta a 
kecskeméti reform, egyház történetét a 
reformálása idejétől a maga koráig, mely 
mű kéziratban maradt az egyház egyik 
jegyzőkönyvében. Ez az első kecskeméti 
történelmi mű, mely azonban nyomta-
tásban meg nem jelent. 

Kecskeméti Lapok 1872. 44. SZ. ( H o r n y i k 
János.) — Hornyik József, E g y lap irodal-
munk történetéből. Kecskemét, 1889. 5. 1. — 
Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1892. 175. 1. — 
Nagy István, Kecskeméti Helikon. (Kézirat 
a m. n. múzeumban.) 

Selymes Péter. L. llosvay (Selymes) 
Péter. 

Semayer Vilibald, bölcseleti doktor, a 
m. n. múzeum néprajzi tárának osztály-
vezető őre, szül. 1868. júl. 6. Bánfalván 
(Sopronm.); középiskoláit Kismartonban 
és Sopronban, az egyetemet Budapesten 
végezte, hol bölcseleti doktor is lett. 
1891. az egyetemi embertani intézetben 
assistens volt ; 1895. segéd,majd 1898. jan. 
26-tól segédőr, jelenleg osztályvezető őr 
a m. n. múzeum néprajzi osztályában. 
Hivatásából folyólag beutazta az országot 
és tanulmányozta a külföld múzeumait. 
Ujabban a vidéki néprajzi múzeumok-
szervezésében vesz tevékeny részt. — 
Czikkei az Ethnographiában (1897. Ada-
tok a bács-bodrogmegyei sokáczok an-
thropologiájához, 1898—99. Néprajz a 
németalföldi múzeumokban ; A szlávság 
eredetének Niederle-féle elmélete, 1901. 
A szlávok fajisága és eredete, A m. 
n. múzeum néprajzi osztályának szer-
zeményei az 1900. évi párisi világkiál-
lításon, Bánffy-Hunyad magyar lakossá-
gának somatologiai vázlata, 1902. Az 
erdélyi Kárpát-egyesület kolozsvári táj-
és néprajzi múzeuma, Melléklet: Jankó 
János dr. életrajza, 1903. A rézbányai 
turkajárás, A magyarság anthropologiai 
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typusai, Egyúttal hivatalos válasz Herman 
Ottónak: «A magyar nép arcza és jel-
leme» cz. könyvére, 1904. Melléklet. A 
berencsfalusi nemzeti múzeumi és rom-
hányi meglakatolt állkapcsok rövid an-
thropologiai jellemzése, Magyar néprajzi 
múzeumok); a Vasárnapi Újságban (1898. 
A m. n. múzeum néprajzi osztálya, 1902. 
3. sz. Petőfi koponyája); a Glóbusban 
(75. k. 1899. 232.1. Glücksei aus Ungarn); 
a M. N. Múzeum Jelentéseiben (1899. 
Jelentése Németországban és Skandináviá-
ban tett tanulmányútjáról. 1901. A budd-
hizmus, 1902. Gróf Festetics Rudolf déli 
tengeri útja és gyűjteménye, 1903. A nő 
a társadalomban néprajzi szempontból, 
1904. A magyarság embertani fajtái, 1905. 
Jelentése a Nagyszebenben tartott nép-
rajzi kiállítások tanulmányozásáról); a 
Múzeumi Néprajzi Értesítőben (1905. 
Vogul-osztyák hímes kéregedények és 
könyvism., 1906. A n. múzeum néprajzi 
osztályának jelene és jövője); a Pallas 
Nagy Lexikonának is munkatársa volt és 
több külföldi szaklapnak referense. — 
Munkái: 1. Adatok a lótücsök (Gryllotalpa 
vulgaris Latr.) női és him ivarszervének 
morphologiájáboz. Két tábla rajzzal. Bpest, 
1897. — 2. Válasz dr. Szterényi Hugó-
nak—Vangel Jenő dr. «Nagy képes ter-
mészetrajza a hazai művelt közönség 
számára» cz. munkáról írt ismertetésére. 
U. ott, (1900. Vangel Jenővel együtt) — 
3. Képes Kalauz az P̂ . K. E. múzeumá-
ban (Kolozsvár, Mátyásház). A történeti 
bevezetést írta Radnóti Dezső. Kolozs-
vár, 1902. — 4 .Magyarische Ornamentik. 
Verfasst und gezeichnet von Josef Huszka 
Historische deutsche Über t ragung. . . U. 
ott, 1900. 50 részben szines tábla rajzzal. 
— Szerkeszti a magyar n. múzeum nép-
rajzi osztályának Értesítőjét és az Eth-
nologische Mittheilungen aus Ungarn nép-
tani és embertani tartalmú füzeteit. (Szak-
munkái ezekben a folyóiratokban). 

A M. N. Múzeum. Bpest, 1896. 80. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 564. I I . P ó t l é k . 

1904. 586. 1. — Jelentés a n. m. Múzeum 
1898-1906. állapotáról. "Bpest, 1899—1907. 
(Ezekben S. Jelentései is benne foglaltat-
nak.) — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sembery Imre (felső-szúdi), megyei 
alispán és volt országgyűlési követ, majd 
képviselő, S. László és Ivánka Apollonia 
fia, szül. 1804. jan. 27 ; 1827 körül mint 
tiszteleti aljegyző kezdte közpályáját, 
1836-ban főszolgabíró, 1830-tól 1840-ig 
Hontmegye országgyűlési követe, azután 
főbírája, 1842—45-ig másodalispánja volt. 
1848-ban képviselővé választották és az 
ellenzékhez, az úgynevezett «törpe mino-
ritáshoz» csatlakozott. 1848. szept. 21. 
István nádornak Magyarországból való 
távozása után az akkor megválasztott 
honvédelmi bizottmány tagjává válasz-
tották, a mely bizottmánynak föladata 
volt az ország védelméről gondoskodni. 
E bizottságnak egyik legtevékenyebb tagja 
S. volt s ő indítványozta, hogy az ország-
gyűlés permanensnek nyilvánítsa magát. 
Mikor az országgyűlés Debreczenbe me-
nekült, ő nem lévén Pesten, csak Schück 
seregét megkerülve érhetett oda. E köz-
ben történt a függetlenségi nyilatkozat s 
így ezt S. nem írta alá. Másodszor is 
megválasztották képviselőnek s a világosi 
fegyverletételig viselte e tisztet, azután 
neki is bujdosnia kellett és Kalmár Lajos 
rejtegette házában. Később önként je-
lentkezett és pörbe fogták, míg aztán 
Haynau. bukása előtt, neki is kegyelmet 
adott Az alkotmány visszaállítása után a 
függetlenségi párthoz csatlakozott s hol-
táig híve maradt, de az aktiv politikában 
mint képviselő többé részt nem vett. 
Gazdálkodott, kertészkedett és legfőbb 
gondját a lutheránus egyház ügyeinek 
szentelte, mint a honti esperesség fel-
ügyelője. Ott a pánszlávok ellen buzgó 
tevékenységet fejtett ki s a kerületi egye-
temes gyűléseken is jelentékeny szerepe 
volt. Aggkoráig megtartotta lelki éber-
ségét. Meghalt 1898. okt. 18. felső-szúdi 
kastélyában (Hontm.). Vagyonát a fel-

28. iv sajtó alá adatott 1907. noc, 7. 
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vidéki magyar közművelődési egyesületre 
hagyta. — Politikai czikkeket írt a hír-
lapokba ; országgyűlési beszédei a Nap-
lókban vannak. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 133., 
135. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 1047.. 
X V I I I . 564. 1. — Budapesti Hirlap 1898. 290. 
1. — Vasárnapi Újság 1898. 28. s z . a r c z k . 43-
sz. — Hontvármegye. Bpest , 1907. (Magyar-
ország Vármegyé i és Városai) és gyász -
je lentés . 

Sembery István (felső-szúdi), ország-
gyűlési képviselő, előbbinek és garam-
szegi Géczy Jankának fia. szül. 1841. 
ápr. 20. Pesten; magán nevelésben ré-
szesült és iskoláit is magán úton végezte. 
A «Pátens» idejében (1859—60) részt 
vett a fővárosi mozgalmakban. Össze-
köttetésben volt a felső-olaszországi moz-
galmakkal, a németországi és lengyel 
tüntetésekkel, később az 1863. lengyel 
forradalommal. 1866—67. külföldön tar-
tózkodott, még pedig Svájczban, Franczia-, 
Olasz-, Spanyolországban és az angol 
Gibraltárban. A Marokkó partjain a Bour-
bonok későbbi elüzetését előkészítő forra-
dalmi mozgalmak vezetőségével is össze-
köttetésben állott. (Utazásait az Egyetértés 
közölte.) Hazájába csak a königgrätzi csata 
után tért vissza. 1869-ben a független-
ségi párt alakításában részt vett és a 
szétvált ellenzéket tömöríteni akarta. 
1870-ben Francziaországban a kikiáltott 
köztársaság érdekében a német invázió 
elleni szervezésben vett részt. 1872-ben 
Hontmegyében újra szervezte az ellen-
zéket. 1873-ban Pestvármegye bizottsági 
tagja lett. 1875-ben a nádudvari kerület 
megválasztotta országgyűlési képviselő-
nek ; ezt a kerületet három ízben kép-
viselte. 1884-től többé nem vállalt kép-
viselőséget, hanem az irodalomnak élt 
és felső-szúdi birtokán gazdálkodott. — 
Számos politikai czikket írt a Magyar 
Újságba (1869) és az Egyetértésbe (1875— 
1883., 1905.); országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Id . S z i n n y e i J „ Magyar Irňk. XII. 

Krátky János, Szózat. Bpest , 1878. 54. 1. — 
Hontvármegye. Bpest , 1907. (Magyarország 
Vármegyé i és Városai.) 

Semberi János és Lajos (felső-szúdi), 
S. Márton táblabíró és szándori Bene 
Zsuzsi fiai. — Munkájuk: Monumentum 
scholarum ad rem publicam, oratione 
valedictoria exposuerunt in gymnasio 
A. C. Posoniensi Fratres . . . die XV. 
Sept. A. R. C. 1781. Posonii. 

M. Hírmondó 1781. 75. SZ. — Nagy Iván, 
Magyarország családai X. 133. 1. — Petrik 
Bibl iogr. 

Semelius (Semel) János, ág. evang. 
lelkész, privigyei származású. — Mun-
kája : Schuldiges TI tränen- Op ff er So über 
das Höchsttraurige, doch seelige Absterben, 
der . . . Frauen Susanna Zemberin, ge-
bohrnen Fibingerin Des . . . Georgii 
Zembers, gewesenen Treuen Seelsorgers, 
in der Königl. Freyen Berg-Stad Neusohl 
in Ungarn, anitzo aber Exulis Hertzge-
liebtesten Ehe-Frauen, Welche, Am Sonn-
tage Invocavit, den 23. Febr. 1681sten 
Jahres, in der Kayser und Königl. Stad 
Bresslau in Schlesien, seeliglich ver-
schieden . . . Wittenberg. — Gyász- és 
üdvözlő verseket í r t : Exilium in Pá-
triám . . . Gorlic. 1677.; Tertium Tori 
Pignus . . . U. ott, 1677.; Virum Juve-
nera . . . Wittenberg, 1681. és Dum 
Clarissimus . . . U. ott, 1682. (németül) 
cz. munkákba. 

Szabó-Hellebrant Régi M. K ö n y v t á r III. 2. 
rész. , 218. 1. 

Semftleben Zsigmond, podolini lel-
kész. — Latin-német szótára van, melyet 
a hitszónokok használatára a XV. század 
végén írt. A 4rétű papír-kézirat végén 
ezen feljegyzés olvasható: «Explicit Voca-
bularium latino-germanicum praedicato-
ribus utile, quod scripsit Sigismundus 
Sempftleben Podoliensis in terra Scepu-
siensi.» Ezen még fel nem használt eredeti 
kézirat a gyulafehérvári Batthyány-könyv-
tárban van. 

Hradszky, Szepesvármegye a mohács i vész 
előtt. Szepes-Váralja , 1888. 89. 1. 

29 
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Semián Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1741-ben Hradistyén (Nyitram.); tanult 
Pritrzsden. majd a magyar nyelv meg-
tanulása végett Vadosfalván, 1761-ben 
pedig Sopronban; két évig Késmárkon 
bölcseletet és theologiát tanult és 1766—70. 
nevelő volt; 1773. a nyári félévben irat-
kozott be a jenai egyetemre. 1774-ben 
visszatérve hazájába, a ratkovi gymna-
siumban rektor, 1775. az eperjesi kollé-
giumban aligazgató lett. 1782. decz. 31. 
a bazini lelkészi hivatalt vállalta el, hol 
1810-ben meghalt. — Tót egyházi dalokat 
írt, melyek nyomtatásban is megjelentek. 
— Munkái: 1. Czas bolestného umučenj 
a newinné smrti pana a Spăsitele našeho 
Gežjše Krysta . . . Jenae, 1773. (Jézus 
Krisztus szenvedése.) — 2. Solennem 
cathedrae scholasticae cum ecclesiastica 
commutationem, viro pl. venerando . . . 
Paulo Schramko, post exantlatos Summa 
cum laude & fructu, biennis in Kun-
Taplocensi; quadriennis vero & quod 
excurrit in Nagy-Palugyensi, scholis evan-
gelicis, rectoratus sui labores, in ecclesia 
hujus loci Y- D. Mtro, communibus suf-
fragiis, die 25. Apríli, designato, Modrae 
vero die 4 Maji, anno quo : flo sVblto 
LeCtVM Vas bone paVLe! Del sacris 
ritibus solenniter initiato, contestando, 
in duplicissimum quondam commilito-
nem, jam munificum fautorem suum, 
veram pietatem & amorem laetabundus 
gratulatur, academiae Jenensis h. t. civis 
philoMuSus (Michael Semian) Ungarus. 
U. ott. — 3. Osmdesáteletnij Bazyllai... 
Eperjes, 1779. (Alkalmi beszéd.) — 4. 
Náhorný zwučny hlas pri poswečeni 
noweho chrámu božjho ev. Pezinského 
v nedeli adwentnj leta p. 1783. Pozsony. 
(Egyházi beszéd a bazini templom fel-
szentelésekor.) — 5. Prwotiny Služeb 
Božských, w nowém Chrámé ewange-
lickém Pezynském, dne 30. Listopádu, 
L. P. 1783. poswéceném držaných. 
Pozsony. (Első prédikácziója.) — 6. 
Kratičké Hystorycké Wypšanj Knjžat a 

Králu Vherských od neydáwnégssjch až 
pŕjtomných časú z hodnowerných hys-
toryckých . . . U. ott, 1786. (A magyar 
királyok és fejedelmek története.) — 7. 
Kdyz Ľwogjcti hodný a wyhorné učený 
muž mládenec, Pán Jonatan Lauôek . . . 
Szakolcza, 1800. (Esketés alkalmával 
mondott beszéd.) — Regényt is fordított 
magyarból. 

Annalen der Oesterr. Literatur. Wien, 1802. 
50. sz. - Haan, Citera Sanctorum 72. 1. — Slo-
venské Poklady 1887. 179. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
I I I . 367., I V . 85. , 86. 1. — Pallas Nagy Lexi-
kona XVIII. 564. 1, és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Semler Henrik. — Munkája : A 
gyümölcsértékesítés és gyümölcstermelés 
emelése. (Országos gazdasági egyesület 
könyvkiadó Vállalata 3. sz.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Semlitsch A., központi kőszénbánya-
igazgató Petrozsényben. — Munkája: 
Die Verkokung der Braunkohle im Zsil-
thale in Ungarn. Petrozsény, 1905. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

f") Semmelweiss Ignácz Fülöp, orvos-
doktor , szül. 1818. júl. 17. Budán, a hol 
atyja S. József szatócs volt ; iskoláit 
Budán és Pesten végezte; 19 éves korá-
ban a bécsi egyetemre került, hogy ott 
a jogi tanfolyamot elvégezze. Hajlama 
azonban inkább az orvosi pálya felé 
vonzotta, úgy hogy mint jogász inkább 
a boncztani előadásokra járt el. 1838-ban 
egészen ott is hagyta a jogi tanulmányo-
kat és az orvosi tanfolyamra iratkozott be. 
Az I. évet Bécsben, a II. és III-at Pesten, 
a IV. és V. ismét Bécsben végezte, a 
hol 1844-ben orvosdoktorrá, két év múlva 
pedig sebészdoktorrá és szülészmesterré 
avatták. Már korán magára vonta taná-
rainak, különösen Rokytanskynak és 
Skodának figyelmét. Az előbbinek enge-
delmével évekig majdnem naponként láto-
gatta a boncztermet és végzett számos 
bonczolást. Ily módon vetette meg alapját 
kitűnő boncztani ismereteinek, a melyek 
nélkül alig oldotta volna meg a gyermek-
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ágyi láz rejtélyét. Hajlamai egyideig a bel-
gyógyászat és szülészet között ingadoztak 
és csak akkor határozta el magát ez utóbbi 
szakra, a mikor Skodánál nem lehetett 
assistens. 1844-ben jelentkezett a szülé-
szet tanáránál Kleinnál mint aspiráns a 
majdan üresedésbe jövő tanársegédi 
állásra és ezt két évi várakozás után 
meg is kapta. 1849. márcz. 20. hagyta 
el segédi állását, mert nem hosszabbí-
tották meg. 1850-ben nagy nehézségek 
után magántanárrá képesítették az elmé-
leti szülészetből, előadásait azonban nem 
kezdhette meg, mert irigyei folyton ne-
hézségeket gördítettek útjába. Ezért el-
kedvetlenedve visszatért Pestre, a hol 
végképen letelepedett. 1850. május 20. a 
szent Bók-us-kórház szülészeti osztályán 
fizetés nélküli főorvos lett. 1855-ben 
pedig a szülészet tanárává neveztetett ki 
s 1864-ig tanított. Időközben a zürichi 
egyetem szülészeti tanszékére is meg-
hívták, de ő azt visszautasította. Meg-
halt 1865. aug. 13. a döblingi elme-
kórházban. Holttestét 1891. hozták haza 
s a kerepesi temetőben temették el, hol 
szép síremléket emeltek neki. Márvány-
szobrát 1906. szept. 30. leplezték le Buda-
pesten az Erzsébet-téren ; ekkor Győry 
Tibor orvosdoktor tartotta az emlék-
beszédet. — Czikkei az Orvosi Hetilap-
ban (1858. A gyermekágyi láz kórok-
tana, 1860. A gyermekágyi láz fölötti 
véleménykülönbség köztem és az angol 
orvosok között, 1861. Méhrostdag kiirtása 
és újratermődése, rendes lefolyású ter-
hesség, 1863. A szt.-pétervári orvosegylet 
a gyermekágyi láz oktana- és védkeze-
léséről); a Nő- és gyermekgyógyászatban 
(1864. Az ivarvérzés körüli régibb és 
ujabb elméletek, Hét hónapos terhesség, 
rendkívüli nagyságú rostos méhpöfeteg 
mellett, Az ivarvérzés és ennek rend-
ellenességei, 1865. A petefészektömlők 
műtételi kezelése); a Vierteljahrschrift 
für die praktische Heilkundeban (Prag 
LVII. Bd. Sackartige Ausbuchtung des 

schwangeren Mutterhalses). Az Egyetemes 
Magyar Encyclopaediának is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Zivei offene Briefe 
an Hofrath Dr. Eduard Casp Jac. von 
Siebold in Göttingen. Pest, 1861. — 2. 
Zivei offene Briefe an Dr. J. Spaeth und 
an Hofrath Fr. Wilhelm Scanzoni. U. ott, 
1861. — 3. Die Aetiologie, der Begriff 
und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. 
Wien und Leipzig, 1861. — 4. Offener 
Brief an sämmtliche Professoren der 
Geburtshilfe. Ofen, 1862. — 5. Die 
offenen Briefe an Professoren der Geburts-
hilfe. Herausgegeben von Dr. J. Grosse. 
Meissen, 1899. — 6. Gesammelte Werke. 
Herausgegeben und zum Theil aus dem 
Ungarischen übersetzt von Tiberius von 
Győry. (Jena) Naumburg a. S., 1905. 

Pester Lloyd 1865. 187. Sz. — Szinnyei K ö n y -
vészete. — Bruck Jakab, Semmelweiss Ignácz 
Fülöp. Bpest, 1885. Fényképpel. — Vasárnapi 
Vjság 1894. 35. sz. két arczk., 1906. 40. sz. 
a r c z k . é s S z o b r a . — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 1050. 1. — Högyes Endre E m l é k k ö n y v e . 
Bpest, 174. 1. fénynyom. arczk. — 1906: 
Pesti Hirlap 269 . , 290. s z á m , Györy Tibor, 
Semmelweis. Emlékbeszéd. Bpest, 1906. — 
Századok 767. (származása) és gyászjelentés. 

Semmer Imre, karmelita-rendű áldozó-
pap Győrött. — Munkái: 1. Szerzetes 
katechizmus, vagyis oktatás a szerzetes 
állapotáról és a szerzetes fogadalmairól. 
Magyarázta . . . Győr, 1901. — 2. A 
kis oltárszolga, vagyis felvilágosítások 
hogyan kell az oltárnál szolgálni. U. ott, 
1901. (4000 példányban.) — 3. Katolikus 
sekrestyés, vagyis mit kell tudni, hogy 
az istentiszteleti szertartások illendően 
betarthatók legyenek? U. ott, 1901. — 4 . 
Szent skapuláré, vagyis oktató és imádsá-
gos könyvecske a skapuláré társulat tag-
jai részére. U. ott, 1902. — 5. Lelki emlék-
mondatok megfontolásul az év minden 
napjaira. U. ott, 1903. — 6. A spanyol 
hősnő. Több képpel. U. ott, 1903. (Idegen 
forrás után átdolgozva Szeráfi szűz szent 
Terézia élete. Ism. M. Állam 289. sz.) 

M. Állam 1901. 271. 1. — il. Könyvészet 1903. 
és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

29* 
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Semp Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1860. ápr. 3. Szász-Ugrán (Nagy-Küküllő-
megye); a brassói gymnasiumot 1880. vé-
gezte, azután a lipcsei és hallei egyete-
met látogatta; theologiát, földrajzot és 
történelmet tanult. Hazájába visszatérve 
rektor volt Daróczon (Udvarhelym.) és 
Tekén (Kolozsm.); 1896. márcz. 10. óta 
ág. ev. lelkész Veresmarton (Brassóm.). 
— Munkája: Die Gemeinde Rothbach 
und ihre wirthscbaftlichen Verhältnisse. 
Kronstadt, 1896. (Különny. a Kronstädter 
Tageblattból.) 

Trausch-Schuller, Schr i f t s t e l l e r -Lex ikon IV. 
432. 1. 

Semsey Andor (semsei), nagybirtokos, 
a m. tudom. Akadémia igazgató tagja, 
szül. 1833. decz. 22. Kassán; gymna-
siumi tanulmányainak befejezése után 
Magyar-Óvárott a gazdasági akadémián 
tanult, mire a hohenheimi gazdasági 
intézetre ment, hol gazdasági tanulmá-
nyait befejezte. Ezután több hollandi és 
németországi mintagazdaságot tanulmá-
nyozott. Nagy terjedelmű birtokát bérbe 
adva, 1866-ban Pestre költözött. Ezen 
időtől kezdve a tudományoknak szenteli 
egész idejét és gondját. Különösen a 
természettudományok iránt érdeklődik 
és ezek közül az ásványtan kedvelt fog-
lalkozása. Ezen tudománynyal számos 
nagyobb utazása is összeköttetésben 
állott. Különösen a múzeumi ásvány-
gyűjteményt részesítette bőkezű adomá-
nyokban, melyek következtében a magyar 
nemzeti múzeum ásványtani gyűjteménye 
jelenleg a világnak első gyűjteményei 
közé tartozik. 1882-ben a herczeg Ester-
házy-féle hires ásványgyűjteményt vette 
meg 10,000 frtért, két évvel később a 
Beranget-féle gyűjteményből 6000 frtért 
vásárolt ásványokat, melyek között kü-
lönösen számos ritka délmagyarországi 
ásvány van. 1885-ben 17,000 frtért vette 
meg a Fauser-féle gyönyörű ásvány-
gyűjteményt és egyéb gyűjteményekből 
is szerzett meg értékes darabokat. 1884. 

a geologiai intézet számára vette meg a 
Coquand franczia tudós gyűjteményét 
és egyébként is tetemes áldozatokat ho-
zott az intézet chemiai laboratóriuma 
számára, melyet eszközökkel szerelt fel. 
A nemzeti múzeum részére megszerezte 
Baum'nauer, Braun és egyéb gyűjtők 
meteorit-gyűjteményeit, úgy hogy jelenleg 
ez irányban Magyarországé a leggazda-
gabb gyűjtemények egyike. S. nagyobb 
költségeket okozó természettudományi 
kutatásokat több ízben támogatott, így 
pl. Entz Gézának a protozoákra vonat-
kozó művét, ínkey Béla: Nagyág bányá-
szatának leírását, Herman Ottó: Halá-
szat könyvét és madártani munkája meg-
írását nagyobb összegekkel segélyezte. 
1889. a m. tud. Akadémiánál 100.000 
frtot tűzött ki tíz, a hazai tudományra 
vonatkozó munka megírására. Legújabb 
időben a geologiai intézet házának épí-
tését és az Eötvös-kollégium felállítását 
nagyszerű adományaival tette lehetsé-
gessé. A m. tud. Akadémia 1882. jún. 
1. tiszteleti taggá választotta (1890. máj. 
8. óta igazgatósági tagja). A király 1896. 
jún. 9. a Szt. István-rend középkereszt-
jével tüntette ki. A kir. m. természet-
tudományi társulatnak tiszteleti igazga-
tója. 1901. deczember 22. kinevezték a 
főrendiház élethossziglani tagjává; a kir. 
és orsz. közigazgatósági fegyelmi biróság 
rendes tagja. — Czikkei a Földtani Köz-
lönyben (VII. 1877. Szilágy-Somlyói 
harmadkori kövületek); a Budapesti 
Szemlében (1888. LIV. Spanyolországi 
utamból, LXVIII. 1891. A m. n. Múzeum 
átalakítása). — Munkája: A magyar 
nemzeti Múzeum meteorit gyűjteménye. 
Rendszeresen összeállítva. Bpest, 1886. 
(Németül. U. ott. 1886.) 

Fővárosi Lapok 1889 280. 8Z, — Vasárnapi 
Újság 1889. 41. sz . arczk. , 1892. 8. sz . arczk . , 
1902. 1. s z . a r c z k . , 1907. 7. SZ. — Ország- Világ 
1895. 28. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona 
XIV. 1052. 1., II. Pótkötet 1904. f 87. 1. — A 
Magyar Nemzeti Múteum. B p e s t , 1896. 79. 1. — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 
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Semsey András (semsei), főispán, S. 
András ezredes fia ; szül. 1754-ben 1778. 
részt vett mint kir. biztos a Maroson túl 
fekvő ú. n. bánsági három megye vissza-
csatolásában és szervezésében; ekkor 
Torontálmegye alispánjává neveztetett ki, 
részt vett ott az úrbér behozatalában; 
1786. kir. táblai ülnökévé, majd a hét-
személyes tábla birájává neveztetett ki ; 
innét 1789. a m. kir. udvari kanczellá-
riánál, 1791. cs. kir. kamaránál alkal-
maztatott és itt tanácsos lett; 1797. 
Ugocsamegye főispáni helyettese, szent 
István-rend vitéze, 1803-ban ugyanazon 
megye valóságos főispánja, 1802. febr. 
26. királyi személynök, 1807. Abauj vár-
megyei főispán, 1808. kamarai elnök lett. 
Meghalt 1814. márcz. 2. — Beszédje. 
Kassa, 1808. (Azon beszédek, melyek . . . 
Semsey András úrnak . . . Abaujvárme-
gyének főispányi székében . . . Kassa 
várossában 1808. bőjtelő-havának 23. 
napján végben vitt fényes beiktatásának 
alkalmatosságával mondattak.) 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 138., 
141. lap. — Petrik Bibl iogr. és g y á s z -
je lentés . 

Semsey Boldizsár (semsei), ország-
gyűlési képviselő, szül. 1845-ben Demé-
ten (Sárosm.); középiskolai tanulmányait 
Kassán, a jogot pedig Eperjesen végezte 
s azután gazdálkodni kezdett. Közben 
tevékeny részt vett a vármegyei életben 
mint a sárosvármegyei közigazgatási bi-
zottság tagja, a melyben mint gazdasági 
előadó működött. A sárosmegyei gazda-
sági egyesületnek egyideig elnöke volt. 
A girálti (Sárosm.) kerületben nemzeti 
párti programmal kétszer kisebbségben 
maradt Kőszeghy Winkler Sándorral 
szemben, mignem az 1901. általános 
választások alkalmával szabadelvű pro-
grammal a képviselőház tagja lett. A 
számvizsgáló bizottság tagja volt. — 
Munkája: A pártokról a Lónyay-ügy 
folytán. Bpest, 1873. (Névtelenül.) — 
Programmbeszédei az egykorú hírlapok-

ban, képviselőházi beszédei pedig a Nap-
lókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlés i A lmanach . 
B p e s t , 1901, 357. 1. — Vasárnapi Vjság 1902. 
12. sz . a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona I I . 
Pótlék. 1904. 587. 1. 

Semsey Gyula. — Költeménye és 
czikkei az Ország-Világban (1898. Sze-
relmek, költ.); a Torontálban (1895. 246. 
szám. Torontálmegye tisztújítása 1840-
ben, 1905. 60., 61. sz. Csokonai Vitéz 
Mihály élete és költészete). — Munkája: 
Hangulatok. Nagy-Becskerek, 1898. (Raj-
zok. Ism. M. Kritika II. 3. sz.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Semsey Hermin (semsei), drachen-
burgi Dragollovics, sorhajó kapitány neje 
Triestben. — Munkája: Herzensklänge. 
Triest, 1889. (3. kiadás. U. ott, 1890.) 

Kürschner, Deutscher Litteratur-Kalender 
1892. Stuttgart, 1018. h. 

Semsey László (semsei), róm. kath. 
lelkész. — Munkája: Magnus pietatis et 
scientiae auctor D. Ignatius Loyola pane-
gyrica dictione celebratus. Dum inel. 
facultas theologica almae episcopalis soc. 
Jesu, universitatis Tyrnaviensis ; in aca-
demica S. Joannis Baptistae basilica 
usitatis honoribus magnum tutelarem 
suum prosequeretur. Tyrnaviae, 1727. 

Petrik Bibl iogr. 

Semsey László (semsei), államtudo-
mányok doktora, országgyűlési képviselő, 
szül. 1869. decz. 24. Pesten ; középisko-
lai tanulmányait Kalksburgban, a jogiakat 
külföldi (Angers, Oxford) és a budapesti 
egyetemen fejezte be, a hol 1893-ban az 
államtudományok doktorává avatták. Tar 
talékos huszárhadnagy és parancsőrtiszt 
a 7. sz. huszárezredben ; csász. és kir. 
kamarás, Abauj-Tornamegye lótenyész-
tési bizottságának elnöke és ugyané me-
gyének közgazdasági előadója volt. A 
millenniumi udvari ünnepélyek alkalmára 
ő felsége a szertartásmesteri tisztséggel 
bízta meg őt. Abauj-Torna-, Borsod- és 
Hajdumegyék első virilistája. 1896 óta 
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képviseli a iiagyidai kerületet szabad-
elvűpárti programmal. 1904. nov. a sza-
badelvűpártból kilépett és a disszidensek-
hez csatlakozott. Nagy tevékenységet fej-
lett ki a nemzeti ellenállás szervezésében 
és ennek czéljaira bó'kezűen adakozott. 
A disszidens-kör és ennek megalakulása 
óta az alkotmánypárt jegyzője; általá-
ban Andrássy Gyula grófnak egyik leg-
régibb híve és követője. A magyar föld-
hitelintézet felügyelő-bizottságának tagja. 
1894-ben nőül vette gróf Dessewffy Rollát, 
Dessewffy Aurél gróf és neje Károlyi 
Pálma grófnő leányát. A pénzügyi bizott-
ság tagja. — Munkája: Nyilt levél a 
nagyidai országgyűlési képviselő választó-
kerület választópolgáraihoz. Bpest, év. n. 

Vasárnapi Újság 1902. 50. SZ a r c z k . — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 565. l a p . — Sturm-féle 
Országgyűlési Almanach 1906—1911. Bpest, 
215. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Semsey Mihály (semsei), magyar kir. 
posta- és távirdaigazgatósági titkár Kas-
sán. — Czikke az Abauj-Tornavármegye 
és Kassa cz. Monographiában (Bpest, 
1896. Posta és távíró Abauj-Tornavár-
megyében). 

Magyarország Vármegyéi és Városai. I . A b a u j -
Torna Vármegye és Kassa. Bpest, Í896. 

Semsey Tamás, 1848-as tüzérszáza-
dos ; Sárospatakon Kossuth Lajos iskola-
társa volt ; később Erdélyben gazdálko-
dott ; 50 éves korában honvédnek állott 
be és Gábor Áronnal küzdött a szabad-
ságharczban ; vitézségi érmet is kapott. 
Meghalt 1900. szept. 15. Szabadkán 102 
éves korában; Szabadka város díszszel 
temettette el. — Czikke a Nemerében 
(1883. 25. szám. Az első székely ágyú. 
Visszaemlékezések 1848—49-ből, névte-
lenül). 

Budapesti Hirlap 1900. 248. s z á m . — Pallas 
Nagy Lexikona I I . P ó t l é k 1904. 587. 1. 

Semtei Benedek, kassai származású. 
— Munkája: Disputatio De Mimsterio 
Ecclesiastico, Quam Deo Optimo Maximo 
adjuvante Sub Praesidio . . . Johannis 

Quistorpii . . . Publico Examini subjiciet 
. . . Autor & Respondens . . . Bostochii, 
1638. 

Figyelő XVIII. 226.1. (Neve hibásan Schém 
seinek Írva.) — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 1. rész 464. 470., 471. 

Senensis Mihály, ág. ev. lelkész, kör-
möczi származású, hol atyja S. János 
lelkész volt ; középiskoláit Bártfán vé-
gezte ; azután a selmeczi város tanácsá-
nak költségén 1607. szept. 29-től a witten-
bergi egyetemen tanul t ; 1610. máj. 23. 
lelkésznek avatták Selmeczre; 1612-ben 
Korponára hívták papnak, hol két évig 
volt lelkész. — Munkái: 1. Disputatio 
III. De Persona Christi Pro Augustanae 
Confessionis Articulo Ter t io , . . . Praeside 
Wolfgango Franzio . . . Publ. Respon-
dente . . . Witebergae, 1608. — 2. Dispu-
tatio VIII. De Libero Arbitrio Pro Au-
gustanae Confessionis Articulo XIIX. Ad-
versus Pontiíícios, Synergistas & hodier-
nos Photinianos . . . Praeside Wolfgango 
Franzio . . . Publ. Respondente . . . U. ott, 
1610. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum. 
110. 1. (hol keresztneve hibásan Jánosnak 
van irva). — Szabó-Hellebrant, Régi Magyar 
Könyvtár III. 1. rész 315., 323. 1. 

Senensis Mihály, selmeczi szárma-
zású. — Munkája: OXocpopatc Kai EU^YJ. 
Tubingae. 1597. (Görög vers.) 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III. 1. 
rész 199. 1. 

Senff. L. Sinapius. 
Séni Valér. — Munkája: Az anabap-

tismus. A budapesti egyetem által a 
Pasquich-díjjal jutalmazott pályamű. B.-
pest, 1907. 

Corvina 1907. 19. SZ. 

Senki Pál. L. Matkovies Pál. 
Sennor Frigyes. L. Szenor. 
Sennovitz Adolf, könyvkereskedő, szül. 

1839. október 26. Eperjesen; középisko-
lai tanulmányait szülővárosában az ág. 
ev. kollégiumban elvégezvén, 1857-ben 
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a könyvkereskedői pályára lépett Kassán 
Hartig Gusztávnál. 1905. májusig szol-
gálta a magyar könyvkereskedelmet, 
melyet meggyengült egészsége miatt kel-
lett elhagynia. — Irodalmi működését az 
Oesterreichisch-ungarische Buchhändler-
Correspondenzben kezdte s 1872—75-ig 
(35 czikket írt a magyar könyvkereske-
delem érdekében, így 1873—74. Drei 
Kapitel über ungarische Bibliographie); 
a magyar könyvkereskedők által 1878-ban 
megindított hivatalos közlönyben a Cor-
vinában száznál több czikke jelent meg 
(1885. 32., 33. sz., 1887. 36. sz. Adalékok 
a magyar könyvkereskedés történetéhez a 
XVIII. században, 1886. 16. sz. Az első 
kölcsönkönytár Bpesten, 1887. 31. sz. Id. 
Wigand Frigyes Károly volt könyvárus 
és nyomdatulajdonos Pozsonyban, 33. 
sz. Harms Ernő, [1888—89. A magyar-
országi antiquar könyvkereskedelemről, 
1896. 6. sat. sz., 1897. 1. és köv. sz., 
A budai és pesti könyvkereskedelem a 
mult század második felétől 1831-ig, 
1901. 2. és köv. sz. A magyar könyv-
kereskedelem a XIX. században); a Ma-
gyar könyvkereskedők Evkönyvében (Ma-
gyar Könyvészet 1890—95., 1897—1901. 
Heckenast Gusztáv, Lampel Róbert, Ju-
rány Vilmos, Wigand Ottó, Hartleben 
Konrád Adolf, a két Hochmeister, Ki-
liánok könyvárus családja Pesten, Geibel 
Károly könyvkereskedők); a Figyelőben 
(XXVI. 1889. Laikus okoskodások a tu-
dományos bibliographia terén: Greus 
Györgynek egy 1583-ki szebeni naptár 
töredékéről szól). — Munkái: 1. Emich 
Gusztáv 1814—1869. Bpest, 1893. arcz-
képpel. (Különny. a M. Könyvkereske-
dők Évkönyvéből.) — 2. A «Csak szo-
rosan-» Budapesti könyvkereskedő segé-
dek egyesületének története. U. ott, 1898. 
— 3. Pfeifer Ferdinánd. (1833—1879.) 
U. ott, 1899. (Különny. a M. Könyv-
kereskedők Évkönyvéből.) — 4. Manlius 
János. Adalékok a magyarországi nyom-
dászat és könyvkereskedés történetéhez. 

U. ott, 1902. (Különny. a M. Könyv-
kereskedők Évkönyvéből. Ism. Századok 
1903., M. Nyomdászat 1904.) 

M, Könyvészet 1902. — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1886—1900. és Steinliofer Károly szíves 
közlése Kassáról. 

Sennovitz Gyula, néptanító, előbbinek 
fia, szül. 1876. máj. 1. Szegeden ; tanult 
ugyanott és az esztergomi reál- és a 
kir. érseki tanítóképző-intézetben, majd 
a budapesti polgár-iskolai tanítóképzőben 
végezte tanulását. Tanulása közben gyalog 
beutazta Stiriát, Svájczot, Bajorországot, 
Olaszország északi részét és a Balkán 
államokat. Tanított a nyitramegyei Far-
kasdon, Magyar-Soókon, Negyeden és 
Geszten (Borsodm.); jelenleg Szeghalmon 
(Békésm.) működik. 1903-ban családi 
nevét Szeghalmira változtatta. — Czikkei: 
pedagógiaiak a Néptanítók Lapjában, Tan-
ügyben, Néptanodában, az Archaeologiai 
Értesítőben, a Borsodmiskolczi közmű-
velődési egyesület Évkönyvében; tár-
sadalmi czikkei és tárczái az Esztergom 
és Vidéke, Nyitramegyei Közlöny, Szeg-
halomvidéki Hirlap, Magyarság, Egyet-
értés, Békésmegyei Közlöny, Békésme-
gyei Függetlenség, Magyar Hirlap és a 
Gross-Kikindaer Zeitung cz. hírlapokban, 
néprajzi czikkei az Ethnographiában je-
lentek meg. A nemzetközi sajtóirodának, 
valamint az 1906-ban gróf Teleki Sándor 
szerkesztésében megjelent : Játék és 
munka paedagogiai lapnak rendes munka-
társa. — Munkái: 1. A magyar törté-
nelem időrendi átnézete. Győr, 1897. 
(Egyetemes Könyvtár 112., 113.) — 2. 
Az ó-kori népek politikai története. U. 
ott, 1897. — 3. Az ó-kori népek művelt-
sége. U. ott, 1897. — 4. Magyarország 
Árpád honfoglalása előtt. U. ott, 1897. 
— 5. India klasszikus irodalma. U. ott, 
1897. — 6. Magyar alkotmánytani isme-
retek kézikönyve, ü. ott, 1897. — 7. A 
magyar nemzeti irodalomtörténet dió-
héjban. (U. ott, 1898. és 1900. Egyetemes 
Könyvtár 125., 126.) — 8. Nógrád vár-
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megye földrajza a népiskolák III. oszt. 
számára. Balassa-Gyarmat, 1898. — 9-
Nyitra vármegye földrajza a népiskolák 
III. oszt. számára. Galgócz, 1899. — 10. 
Esztergom vármegye . . . . Esztergom, 
1900. (2. telj. átdolg. k. ü. ott, 1905.) 
— 11. Magyarország neveléstörténelme. 
Győr, 1901. — 12. Békés vármegye . . . 
Szeghalom, 1903. és 1905. — 13. Magyar-
ország emléklapjai. U. ott, 1903. — 14. 
Szemelvények a XVII. század irodalom-
történetéhez. Esztergom, 1903. — 15. 
Fényképészeli kézikönyv. U. ott, 1903. 
— 16. A társadalmi rend keletkezése és 
fejlődése. Bpest, 1904. (Különnyomat a 
Tanítók Lapjából.) — 17. Közéleti fogal-
mazványok a nép- és polgári iskolák 
számára. Szeghalom, 1904. — 18. A 
Vágvidék mondaköre. Államsegélylyel 
kiadta a F. M. K. E. Nyitra, 1904. — 
19. Földrajzi alapismeretek a népiskolák 
III. oszt. számára. Szeghalom, 1904. — 
20. Amatör fényképészek könyve. (Album-
alak.) Gyoma, 1905. — 21. Felvidéki 
regék. (Rákosi Viktor, Radó Antal és 
Concha K. közreműködésével.) Állam-
segélylyel kiadja a F. M. K. E. 

Néptanítók Lapja 1904. 31. SZ. — Orszáy-
Világ 1906. 2. sz. arczk . és önéletrajz i adatok . 

Sennovitz János Adolf, főiskolai ta-
nuló, S. Mátyás ág. ev. tanár-író fia, 
szül. 1796. máj. 10. Eperjesen ; 12 éves 
korában atyja Miskolczra adta iskolába 
a magyar nyelv megtanulása végett; 
tanulmányait Eperjesen folytatta és atyjá-
nak mineralogiai utazásaiban a Kárpá-
tokban és Erdélyben társa volt. Költe-
ményeket írt és rajzolt, ebből a tanuló 
ifjúságnak nyilvános leczkéket is adott. 
Megrajzolta a Kárpátoknak Eperjestől 
Tokajig terjedő részét. Miután Sáros-
patakra ment, hogy ott természettani 
tanulmányait folytassa, ott megbetegedett 
és 1813. nov. 16. meghalt. — Czikkei a 
hazai lapokban (?) (1813. 7., 65., 75., 88. sz. 
Bruchstücke aus den Bemerkungen eines 
Reisenden durch das Szabolcser Comitat 
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über Nagy-Kálló, névtelenül). — Kéz-
iratban : Carmen in laudem Hungáriáé 
quod mineralia etc. 

Sennovitz Johann Adolf, D e n k m a l . . . E p e r -
jes, 1814. 

Sennovitz Mátyás, ág. ev. nőnevelő-
intézet tulajdonosa, szül. 1763. febr. 11. 
Késmárkon; több külföldi egyetemen 
tanult; tanári diplomával tért haza és 
az eperjesi ág. ev. leányiskola vezetését 
vette át, majd pedig ugyanitt magán 
nőnevelőintézetet állított föl és itt taní-
tott 1823. aug. 11. bekövetkezett halá-
láig. 1805. máj. 9. a jenai mineralogiai 
társaság, 1813-ban a wetter au i tud. társa-
ság Hanauban levelező-tagjának válasz-
totta. 1812-ben két mineralogiai gyűjte-
ményt állított össze, az egyiket 1200, a 
másikat 4637 darabból, katalógussal el-
látva s ezt eladásra felajánlotta. — Mun-
kái : 1. Worte eines Erziehers an alle 
gute Eltern, denen das Wohl ihrer Kin-
der am Herzen liegt. Eperies, 1799. — 
2. Grundlinien zu einem vollständigeren 
Werke, über bessere Erziehung und der 
niederen Volks-Classe und des weiblichen 
Geschlechts in Ungarn. Nebst einem 
neuen Fonde, ansehnlicher Einkünfte 
jährlich hiedurch zu erlangen. Hely n., 
1801. — 3. Denkmahl der Vaterliebe. 
Meinem unvergesslichen Sohne Johann 
Adolph Eduard Sennowitz errichtet Eper-
jes im Febr. 1814. Rézmetszettel. — 4. 
Nachricht von seiner weiblichen Er-
ziehungsanstalt in Eperies. 1815. Hely n. 
— 5. Zweite Nachricht... 1816. Hely n. 
— 6. Dritte Nachricht... 1817. Hely n. 
— 7. Schönheitstvasser oder einige Haupt-
Recepte zur Erhaltung und Erhöhung 
der Schönheit für gute Mädchen. Den 
19. Feber 1816 in der Eperiesser weib-
lichen Erziehungsanstalt ausgetheilt 1816. 
Hely n. — 8. S. M... igazgatása alatt 
levő eperjesi szorgalom iskolának és 
azzal egybe köttetett asszonyi nemet 
illető magános nevelő intézetnek tudósí-
tása. Debreczen, 1820. — 9. Die ersten 



913 Sennyei—Sennyey 914 

Anlagen des neu eröffneten botanischen 
Gartens in Eperies; gegründet. Eperjes, 
1821. (Unokája S. Adolf szerint magya-
rul is megjelent.) 

Zeitschrift von und für Ungern III. 1803. 
386. 1. (Neve hibásan S. Sámuelnek írva.) 
— Annalen der Literatur. Wien, 1805. Intel-
l i g e n z b l a t t 212. 1. — Hazai és Külföldi Tudó-
sítások 1812. I . 43. , 1813. I . 27. SZ. — Gemein-
nützige Blätter 1815. 35. , 36. SZ. — M. Kurir 
1823. II. 20. sz. (Nekr.) — l'etrik Bibliogr. 
és unokája S. Adolf szives közlése. 

Sennyei Bálint (kis-sennyei), sáros-
megyei országgyűlési követ. — Kézirati 
munkája : Diarium dietae Posoniensis 
Anni 1630 a die 14. Április usque diem 
24. maii deductum. (Zemere Pállal 
együtt. S kéziratának töredéke a buda-
pesti egyetemi könyvtárban a Kaprinay-
féle gyűjteményben. Lit. A. Fol. XXIV. 
pag. 270.) 

Kovachich, Scriptores Minores. Budae, 1798, 
Appendix 45. 1. 

Sennyey István (kis-sennyei), vesz-
prémi püspök, S. Sándor kir. tanácsos 
és Pacsóth Judit f ia ; a papi pályára 
lépett és Lippay primás ajánlatára Ró-
mába került a Collegium-germanico-
hungaricumba, a hol 1645—51-ig végezte 
tanulmányait. Mint kiváló szónoki tehet-
séget az intézet elöljárói azon feladattal 
bizták meg 1650-ben, hogy Mindenszen-
tek napján, a pápa és a bibornoki tes-
tület jelenlétében szent beszédet tartson. 
Visszatérvén hazájába, 1652. február 2. 
esztergomi kanonokká nevezték k i ; ápr. 
29. barsi főesperessé lépett elő, 1653. 
aug. 29. szentgyörgymezei prépost és 
székesegyházi főesperes, 1658. ápr. 26. 
pedig szenttamási prépost lett. Kanonok-
sága idején több évig székesegyházi hitszó-
nok is volt. 1659 júl.27. a király a vesz-
prémi püspökségre emelte. Meghalt 1687. 
ápr. 10. — Munkája: Keserves Diché-
rete az Néhai Méltóságos Groff Esterhas 
Anna Julia Aszonnak Méltóságos Groff 
Nadasdi Ferencz Országh Biraianak 
kedves Házas Társának. Melliet Teste • 

I Feöleött . . . Lekan Szent Miklós Szent-
egyhazaban Méltó örök emlekezetre Prae-
dica l lo t . . . Oct. Hav. Hetedik napian. . . 
Beőzben. 1669. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 143., 
147. 1. — Gams, Series Episcoporum. Ratis-
bonae, 1873. 387. 1. — Szabó Károly, Régi 
M. K ö n y v t á r II . 450. 1. — Kollányi Ferencz, 
Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 
267. 

Sennyey Jsíwm(kis-sennyei báró),theo-
logiai doktor, volt országgyűlési képvi-
selő, S. Lajos báró fia, szül. 1857-ben; 
tanulmányai befejeztével katonai szolgá-
latba lépett és a 8. sz. huszár-ezredben 
hadnagyi rangot nyert. Az 1887-iki vá-
lasztások alkalmával a királyhelymeczi 
(Zemplénm.) kerületben fellépett és meg-
választatott országgyűlési képviselőnek 
a mérsékelt ellenzék programmjával. 
1892. és 1896-ban megtartotta addigi 
kerületének mandátumát nemzetipárti 
programmal. A fúzió alkalmával belépett 
a szabadelvűpártba és 1901-ben mint 
ennektagja választatott meg. —Programm-
beszédei az egykorú helyi lapokban, or-
szággyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
Bpest, 1901. 358. 1. 

Sennyey László (kis-sennyei báró), 
Jézustársasági áldozópap és tanár, szül. 
1632. máj. 6. Tárkányban (Zemplénm.); 
1648. okt. 22. lépett a rendbe Bécsben, 
hol a szónoklattant és bölcseletet, majd 
ugyanazon tantárgyakat Gráczban, a 
theologiát Nagyszombatban és Gráczban 
tanította ; e két egyetemen kanczellár 
volt hat évig, majd házfőnök; közben 
hittérítőként működött Erdélyben; végre 
háromszor rector volt Nagyszombatban, 
hol 1702. jan. 13. meghalt. — Munkái: 
1. Idea verae nobilitatis honori Illustr. 
D. Comitis Viti a Strasaldo dicata, Graecii, 
1664. — 2. Vita. Et Virtutes Roberti 
Bellarmini é Societate Jesu . . . Honori 
Rev. Religiosorum . . . Et Philosophiae 
Magistrorum Cum In Alma Ac Celeber-

• rima Universitate Graecensi Prima Theo-
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logiae Laurea Condecorantur . . . Dicata 
Vnanimi Condiscipulorum Theologorum 
affectu. Anno M.DC.LXXV. U. ott. — 3. 
Examen Quadripartitum Ordinandorum. 
Pro Prima Tonsura, Et Minoribus Ordi-
nibus, Subdiaconatu, Diaconatu & Pres-
byteriatu: Collectum & probatissimis 
Auctoribus . . . U. ott, 1686. (Későbbi 
kiadásai: Köln, 1689, 1693, 1696, 1700, 
1704, 1708, 1713, 1718, 1738, 1753; 
Nagyszombat, 1721, 1750; Yelencze, 
1758.) — 4. Conclusiones Canonico-
Juridicae. Ez Libro Quarto Decretalium... 
Tyrnaviae, 1691. — Kéziratban : Diarium 
Rectoratus Tyrnaviensis anni 1686. ív-
rét (a budapesti egyetemi könyvtárban). 

Arvai, R e s L i t e r a r i a e 59. 1. — Kovachich, 
Scriptores Minores. Budae, 1798. I. Appen-
dix 64. 1. — Katona, História Critica XXXVI. 
762. 1. — Fejér, História Academiae 27. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 826. 1. — Siabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár II. 461.1., III. 1. és 2. rész. 
— Pauler Tivadar, A budapesti m. kir. tudo-
mány-égyetem története. Bpest, 1880. 15., 
23. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque - Bibliographique 
VII. 1127. has. 

Sennyei Pál (kis-sennyei báró), val. 
b. titkos tanácsos, kir. tárnokmester, a 
m. tud. Akadémia igazgatósági tagja, S. 
Károly b. cs. és kir. kamarás és Nádasdy 
Erzsébet grófnő fia, szül. 1824. ápr. 24. 
Budán; a szülői házban nevelkedett, 
jogi tanulmányait Kassán végezte; 1841. 
Zemplén vármegye tiszt, aljegyzője lett, 
1842. tiszt, főjegyző, a honnét a m. kir. 
helytartótanácshoz titkárnak neveztetett 
ki. E hivatalt csakhamar (1846) a m. kir. 
udvari kanczellária tiszt, elnöki titkár-
ságával cserélte fel, közben elnyerte a 
kir. kamarási méltóságot is. Az 1847—48. 
országgyűlésen mint Zemplén vármegye 
első követe vett részt és az országgyűlés 
több ülésén mint a legitimitás híve emelt 
szót. 1848. okt. lemondott. Az alkot-
mányos harcz ideje alatt és ennek le-
veretése után a magánéletbe vissza-
vonulva élt, s a közügyekkel csak annyi-
ban foglalkozott, hogy neki is része volt 

azon emlékiratok szerkesztésében, melye-
ket a konzervatív párttagok időközönkint 
a király elé terjesztettek az 1848 előtti 
alkotmány visszaállítása érdekében. 1853. 
márcz. 16. a m. tudom Akadémia igaz-
gató tanácsának tagjává választotta. 
1860-ban az októberi diploma kibocsá-
tása után ismét a közélet terére lépett 
s mig a provizorium korszaka be nem 
következett, a budai m. kir. helytartó-
tanács alelnöke volt. A provizorium alatt 
ismét visszavonulva élt 1865 júliusig, a 
mikor m. kir. főtárnokmesterré nevez-
tetett ki; mint ilyen, a nádori szék be-
töltetlen maradván, a m. kir. helytartó-
tanács elnöki tisztét is viselte. Politikai 
álláspontjánál fogva, mely szerint az 
1848. alkotmány ellen foglalt állást, az 
alkotmány visszaállításakor 1867. febr. 
17-én a tárnoki méltóságról lemondott 
s ekkor a Lipót-rend nagykeresztjét 
kapta s előbbi állásának czímét is 
megtartotta. Ezután is tevékeny részt vett 
az országgyűlési tárgyalásokban, több-
ször felszólalva, különösen valahányszor 
a konzervatív párt és a kormányférfiak 
hazafias érzelme kétségbe vonatott (1866. 
ápr. 18. felsőházi ülés, 1875. január 29. 
képviselőházi ülés). A korona bizalmát 
később is megtartotta, sőt 1877. február., 
midőn Tisza Kálmán lemondott, kormány-
alakítással is megbízatott, a mi azon-
ban nem sikerült neki. Ezután egyidőre 
tüdőbaja miatt visszavonult a politikai 
élettől, de csakhamar ismét visszatért 
arra, midőn Pozsony város I. kerülete 
egyhangúlag képviselőjévé választotta 
meg; azonban betegeskedése miatt csak 
egy czikluson tartotta meg mandátumát. 
1885. a főrendiház elnökévé (az ő veze-
tése alatt ment végbe a főrendiház re-
formja) és országbíróvá neveztetett ki s 
e méltóságot viselte 1888. január 3. 
bekövetkezett haláláig. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. Czikke a 
Gazdasági Lapokban (1853. 48. sz. Hegy-
aljai borkereskedő-társulat ügyében). — 
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Munkája: A képviselőházban 1875. jan. 
29-én tartott beszéde. Bpest, 1875. — 
Arczképe : kőnyomat Marastonitól. 

Hazánk és a Külföld 1865. 31. SZ. a r c z k . — 
Vasárnapi Újság 1865. 31. SZ. a r c z k . , 1872. 12. 
sz. arczk., 1884. 50. sz., 1888. 2. sz. arczk. 
— Ország Tükre 1865. 31. SZ. arczk . (Maras-
ton i rajza , k ö n y . ) — Nagy Iván, Magyar-
ország Családai X. 145., 149., Pótlék-kötet 
356. 1. — Családi Kör 1865. 52. sz. arczk . — 
Országgyűlési Emlékkönyv. P e s t , 1867. 81. 1. 
arczk . (Farkas Albert . ) - Országgyűlési Nap-
tár 1866. II. 148.1. arczk . — lllustrirte Zeitung 
1866. 1185. SZ. arczk . — Magyarország és a 
Nagyvilág 1866. 1. sz. arczk. , 9. sz . arczk. , 
1872. 42. SZ. arczk . — Magyar Mágnások é let-
rajza és arczképe. Pest, 1866. II. 3, lap. 
k ö n y . arczk . — Orszáqgyülési Arczképcsarnok 
Pest , 1867. arczk. — Jó Barát 1869. 20., 23. 1. 
arczk . — Értekezés a k a t h . C o n g r e s s u s b ó l . 
Pest, 1871. 2. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon 
XXIV. 123. 1. (Külföldi repertóriummal.) — 
Báró Sennyey Pál é s gró f A p p o n y i Albert , 
írta egy magyar conservativ. Bpest, 1884. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Halász Sándor, 
Országgyűlési Almanach. Főrendiház. Bpest, 
1887. 137. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
1055. 1. ( D é s y Lajos . ) — 1888: Nemzet 4—6. 
sz . ( K ó n y i M.), P. Napló 4., 5., 6., 11. sz. (S. 
g y e r m e k k o r á b ó l . ) , M. Állam 4—6. Sz. , Egyet-
értés 4 . , 5. , P. Hirlap 5 . , Fővárosi Lapok 4 . , 
5 . , Budapesti Hirlap 4. , 6. SZ. 

Sennyey Pongrácz (kis-sennyei báró), 
S. Ferencz báró kallói kapitány (kinek 
őse, S. Pongrácz, Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem főudvarmestere, erdélyi 
kanczellár, később Rudolf király fővezére, 
1606-ban az ország báróinak sorába 
emeltetett) és Széchi M. Margit fia, 1679-
ben a bécsi egyetem logikus hallgatója, 
majd 1706-ban Ung, Zemplén és Sza-
bolcs megyék fölkelő nemességének ve-
zére volt. Leánya Borbálában b. Vécsey 
Lászlónéban ága 1721-ben kihalt. — 
Munkája: Princeps Pius, Sive Divus 
Ladislaus Rex Hungáriáé Sub Auspicijs 
Augustisimi Romanorum imperatoris Leo-
poldi Primi, Nomine Inclytae Nalionis 
Hungaricae, In Basilica Divi Stephani A. 
Pietate In Deum Panegyrica dictione 
laudavit . . . Deferente . . . Paulo Fran-

cisco Stusche. Anno M. DC. LXX1X. 
Viennae. 

Budai Ferencz, Polgári L e x i k o n III . 229. 1. 
— Nagy Iván, Magyarország Családai X. 144. 
147. 1. — Magyar Nemességi Zsebkönyv. I. F ő -
rangú családok. Bpest, 1888. 422.1. — Szabó-
Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 2. r. 153. 
431. 1. 

Sennyei Zsigmond, borosjenői kapi-
tány, a vár hős védője. (Nagy Iván a 
Sennyey családból származottnak tartja). 
Jeles katona volt; őt tevé Svendi had-
vezér egy némettel Wagner Györgygyei 
Aradmegye Jenő várába kapitánynak, 
ki is, midőn 1566-ban Gyulavár bevétele 
után Pertaf basa Jenő ostromára sietett, 
23 napig hősiesen igyekezett a várat 
védelmezni, de a félénk őrség árulást és 
futást tervezett, minek következtében S. 
is kevés számú magyar őrségével a meg-
szökött német őrség után a várat üresen 
hagyni kényszerült. 1567-ben mint csá-
szári lovassági szárnyvezér, Szapolyai 
János Zsigmond foglya volt, ki őt becsü-
let szavára Svendihez követségbe küldötte. 
S. a követség végzésével vissza is tért 
fogságába, melyből csak a háborúskodá-
sok befejezése után szabadult meg. — 
Régi magyar nyelvemlék maradt utána : 
Seregeink közt kyk vattok hadnagiok . . . 
kezdetű költemény (15 strófa, 60 sor. A 
pécsi püspöki könyvtárból 1817-ben ke-
rült elő ; közli Kollár Lajos, (Vasárnapi 
Újság 1858. 10. sz.). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai X. 126., 
127., 143. 1. — Vasárnapi Újság 1858. 23. SZ. 
(Székelv A dám.) 

Senquiczy Pál, szent Ferencz-rendi 
tartományfőnök (nevét valószínűleg szár-
mazási helyétől vette), horvát szárma-
zású ; a próbaév letelte után 1641. föl-
vették a szerzetes rendbe, öt év múlva 
pedig felszentelték. Hitszónok volt és 
bölcseletet tanult. 1648. Varasdon, majd 
Nagyszombatban bölcselet tanára volt a 
rendházban, 1655. pedig házfőnök Ma-
laczkán és a növendékpapok mestere; 
innét 1661-ben Pozsonyba helyezték. 
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Miután definitor és soproni theologiai 
tanár volt, 1674. Pozsonyban a rend tar-
tományfőnökévé választották. 1678. az 
ausztriai rendházak felügyelete bizatott 
reá. Meghalt 1679. aug. 18. Pozsonyban. 
— Munkája: Szent Bonaventura Albáni 
Püspök Kardinál és Seráficus Doktor. 
Szerzetes Rend-tartó. Fenétték Tüköré 
és Azon Szerzetes Tökélletes Jóbann 
Nevelkedést Mutató igen hasznos Vezér 
Könyvecskéi mellyek Szent Ferencz Ren-
din való F : Henricus Sedulius, Antver-
piai Gvárdián által, nagy szorgalmatos-
sággal megh Jobbéttattanak. Most pedigh, 
Azon Szerzetbéli Egy áhétatos Lélek 
által. Elsöbenn; Magyarrá fordéttattanak. 
Posonban, 1677. (Ajánlja a «Sz. Klára 
rendin lévő Posonyi és Nagy-Szombati 
Szerzetes Szüzeknek» a fordító, «A Ti 
Szolgátok az Urban, Fr. Paulus Senquiczy 
Minister Provincialis».) 

Farkas, Seraphinus, S c r i p t o r e s O r d . M i n . 
S. P. Franoisci Provinciáé Hungáriáé Refor-
inatae Nunc S. Mariae. Posonii, 1879. 28. 1. 
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 503. 1. 
(Szenkviczi Pál névvel.) 
Sentz Alajos, jogi doktor, tanár a nagy-

szebeni jogakadémián, szül. 1823. jan. 
5. Brünnben; meghalt 1887. nov. 15. 
Nagy-Szebenben. — Czikkei a Haimerl, 
Magazin für Rechts- und Staatswissen-
schaftban (Wien, IX. Über die Beweis-
kraft des Geständnisses von einem Pfle-
gebefohlenen im Zivilprozesse, XII. 1855. 
Beiträge zur Literaturgeschichte des 
Sonderrechtes der Siebenbürger Sachsen, 
XIV. Die legislative Behandlung von 
dolus und culpa in den neuesten Straf-
gesetzbüchern Deutschlands, XV. Über 
die culpose Krida); a Transsilvaniaban 
(1861. Die Politik der Sachsen in Sieben-
bürgen) ; az Ungarische Revueben (1887. 
Zur Philosophie des Unbewussten in der 
ungarischen Sprache, Ueber das Nichts 
und die Verneinung); ezeken kivül ál-
landó munkatársa volt a Siebenbürger 
Boténak, mely hírlapot több évig szer-
kesztette. — Munkái: 1. Die proviso-

rische Civil-Prozess-Ordnung für Sieben-
bürgen (Ungarn . . .) erläutert und mit 
den dazu gehörigen besonderen Ver-
ordnungen und mit Formularien ver-
sehen. Hermannstadt, 1852. — 2. Samm-
lung der wichtigsten Justizgesetze und 
Verordnungen für das Grossfürstenthum 
Siebenbürgen. In zwei Abtheilungen als 
Anhang zum Kommentar der Civil-
Prozess-Ordnung. U. ott, 1854. — H. 
Der Wirkungskreis der Urbarialgerichte 
in Siebenbürgen, zum Behufe der Gel-
tendmachung verletzter oder bestrittener 
Urbarialrechte der ehemaligen Grund-
herren und Unterthanen, dargestellt, er-
läutert und mit Formularien versehen. 
U. ott, 1858. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
296., IV. 432. 1. — Petrik Bibliogr. 

Seper Ferdinand, a pozsonyi gymna-
sium alumnusa. — Munkája: Onomas-
ticon Adm. Rev. ac Exim. Dno Stanislao 
Rauch, festum nominis diem 7ma Maji 
anno 1822. colenti. Posonii, 1822. 

Petrik Bibliogr. 

Seper Kajetán, hírlapíró és szerkesztő, 
előbb Budapesten, hova 1877 körül került 
az ifj. Ábrányi Kornél által szerkesztett 
hírlapokhoz, melyeknél mintbelmunkatárs 
különböző állásban szolgált; innét Kis-
Pestre költözött 1896-ban, hol a Kis-
pest—Szent-Lőrinczi Ellenőrt szerkesz-
tette magyar és német szöveggel; 1899. 
május óta pedig a Kispest—Szent-Lőrinczi 
Lapok cz. társadalmi és vegyes tartalmú 
hetilapot és melléklapját a Darázst szer-
keszti és kiadja. Hírlapjai miatt folytonos 
egyenetlenségben élt Kispest lakóival, 
a kik sajtópörrel üldözték. — Munkái: 
1. Öt hét a gyűjtőfogházban 1897 jún. 
1. — júl. 6. Bpest, 1897. — 2. Kispesti 
gazemberek. U. ott, 1899. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Seper Lászlóné (Nagy Kornélia). — 
Czikke a Fővárosi Lapokban (1880. 89., 
90., 92., 94., 98., 102., 104. és 109. sz. 
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Deák bácsi a pusztán. Leánykori emlé-
kek.). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyából. 

Sepessi Mihály, ág. ev. lelkész Szobo-
tisten (Nyitram.). — Munkája: Kfes-
tanskému Pŕiprawená Odplata, pri . . • 
Pana Martina Laučeka. Szakolcza, 1804. 
(Laucsek Márton temetésekor mondott 
beszéd). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Seprődi János, a kolozsvári ev. ref. 
kollégium főgymnasiumának tanára, szül. 
1874. Kibéden (Maros-Tordam.); 1899-ben 
nyert tanári oklevelet és 1904 óta ta-
nítja a magyar és latin nyelvet és iro-
dalmat az említett intézetben. — Czik-
kei az Ethnographiában (1901—1902., 
1906. Marosszéki dalgyűjtemény, 1902. 
A magyar népzene fajtái, 1904. Meg-
jegyzések a «Népzenei feljegyzések a 
XVI. századból» cz. felolvasáshoz, 1906. 
A magyar katona-dalokról); az Erdélyi 
Múzeumban (1901. könyvism.); a kolozs-
vári ref. kollégium Értesítőjében (1902. 
A népszínmű és Szigligeti, ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1903); a M. Szóban 
(1902. 44. sz. Az erdélyi «Énekes könyv» 
és az énekügyi bizottság); a M. Polgár-
ban (1902. 288. sz. III. Richard. Bevezető 
előadás Shakespeare tragédiájához); a 
M. Nyelvőrben (1903. A vers és a zene 
ritmusa); az Erdélyi Prot. Lapban (1904. 
Néhány szó a próba-énekeskönyv ügyé-
ben) ; a Budapesti Szemlében (1904. 
könyvism., 1906. Föladatok a magyar 
zene körül); a Prot. Szemlében (1904. 
könyvism., 1906. Az énekeskönyv meg-
újításának föltételei, polémia); a Debre-
czeni Prot. Lapban (1905. Megjegyzések 
az egyetemes énekügyi bizottság elnöké-
nek jelentésére, melyet a próbaénekes 
könyv tárgyában a konventhez intézett); 
a Prot. Egyh. és Iskolai Lapban (1906. 
Énekeskönyveink ügyében); a Zene-
közlönyben (1906. A magyar zenéről); 
a Politikai Heti Szemlében (1906. A ma-

gyar zene és a magyar közönség); a 
Ref. Zeneközlönyben (1906. Énekes-
könyvünk ügyében, polémia). — Munkái; 
1. A reformátusok próba-énekeskönyvé-
nek birálata. Bpest, 1904. (Különny. a 
Prot. Szemléből.) — 2. Emlékirat a 
magyar zene ügyében. U. ott, 1906. (Kül* 
ny. a Budapesti Szemléből. Ism. Erdélyi 
Múzeum, Vasárnapi Újság 24. sz.) 

Kalmár Elek, Középiskolai tanári Név-
könyv. Lőcse, 1907. 98. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányaiból. 
Sepsy Károly, magyar színész és szín-

igazgató, szül, 1822-ben Szatmárt; 16 
éves korában hagyta el a szülői házat 
és Máramaros-Szigeten színésznek állott 
be; azon időtől fogva folytonos vándor-
életet élt ; Magyarország és Erdély ösz-
szes városaiban, ahol magyar színi előadá-
sok tartattak, megfordult és szerepelt 
mint színész, később színigazgató is volt; 
utazott^ 1845-ben Olaszországban. — 
Czikkei a Kiskövetben (Kolozsvár 1846. 
Hit, remény, szeretet); a Pesti Divatlap-
ben (1847. Visszatekintés vándorpá-
lyámra, Levelek a vidéki színészet kö-
réből) ; a Nemzetőrben (1848. Toborzó. 
Fegyverre vidéki színészek!); a Pesti 
Böpivekben (1850. 7., 9. sz. Levelek 
Szatmárból); a Hölgyfutárban (1850. 
140—142. sz. Kastély és kunyhó, II. 
51—54. Két hölgy,beszélyek, 1852. 9—11., 
21., 26., 35 , 37., 45. sz. Szatmári levelek 
és nyilatkozatok.) — Munkái: 1. Egy 
színész emléklapjai. Debreczen, 1848. 
(Sepsy Károly munkái I. kötet. Első 
rész: Emléklapok. Két óra Kisfaludy 
Sándornál. Uti emléklapok Fiúméból. 
Uti emléklapok Olaszországból, Velencze 
és Paduából. Második rész: Novellák. 
Harmadik rész : Ördög és angyal, színmű 
két szakaszban, Poa Eugenia novellája 
után. Először adatott Székely-Udvar-
helyen, szept. 26. 1846.) — 2. Nász és 
sir. Dr. 3 szak. Nagy-Károly, 1850. (Elő-
ször adatott a debreczeni színházban.) 

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyv-
lá r példányaiból . 
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Sepsi Laczkó Máté. L. Laczkó f sepsi) 
Máté. 

Sepsi-Szent-Györgyi Márk András ; 
«tanulását jelesen folytatván, magának 
mások előtt kedvességet talált. Neveze-
tesen Kovásótzi Farkas Erdélyi Kantzel-
lárius Fijainak tanitásokat ő reá bizta. 
Irt Deák nyelven a Pátronussának 
Kovásótzi Farkasnak másodszori Házas-
ságára Kendi Kristinával, szép Verseket, 
mellyek nyomtatt. Kolosv. 1593-dik eszt. 
4. R.» írja Bod Péter. — Munkája: 
ErciftaXajnov In Laudem et Honorem 
Spect. ac Magn. Dni Wolffgangi Koua-
choczi, Cancellarij et Consiliarij Illustr. 
Principis Transsylvaniae &c. nec non 
consortis eius dignissimae, Christinae 
Kendi, . . . erga Moecenatem suum per-
petua observantia colendum obedien-
tiae ac demissae humilitatis, testifican-
dae ergo, a Suauissimorum eiusdem 
filiorum Paedagogo Andrea Marci Sepsi-
zentgorgino conscriptum. Claudiopoli, 
1593. 

Bod, Magyar A t h e n a s 238. 1. — Szabó Ká-
roly, R é g i M. K ö n y v t á r II . 66. I. 

Séra J. — Munkája: Egy egész esz-
tendőben előforduló ünnepekre s más 
jeles napokra alkalmazott egyházi szó-
széki fohászok, mennyegzői, keresztségi, 
szent asztali beszédek és azokhoz illesz-
tett imádságok s halotti könyörgések. I. 
kötet. Kolozsvár, 1845. 

Petrik Bibl iogr. 

Serák Géza, Budapesten. — Munkája: 
A gyakorlati jégkárbecslés alapelvei . . . 
Bpest, 1898. — Jégkárbecslési Naptára 
is van, melyet 1895-ben adott ki, a mint 
munkája előszavában í r j a ; ezt azonban 
nem ismerem. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Serák Károly, a budapesti állatkert 
igazgatója lett 1870-ben; ezen hivatalát 
35 évig viselte; volt idő, mikor agitá-
lása, buzgalma, szakismerete a fejlő-
dés igen előkelő fokára emelte az állat-
kertet ; úgy hogy ezen közhasznú intéz-

mény minden sikerét, minden fejlődését 
neki kellett betudni érdemül. Már vagy 
nyolcz évig volt beteg és ekkor az állat-
kert hanyatlásáért és bajaiért is őt okoz-
ták. Meghalt 1905. május 29. Budapesten 
a szent János-kórházban 68 éves korá-
ban. — Munkája: Állatkerti Kalauz. 
Tájékoztató a budapesti állatkertben az 
állatok rövid leírásával. Bpest, 1878. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Újság 1905. 23. SZ. a r c z k . — Budapesti Hir-
lap 1905. 147. sz. (Nekr.) 

Serák Kár oly né (Hentaller Elma), 
fővárosi polgári iskolai tanítónő, előbbi-
nek neje, II. Batta Szilárda (ki maga is 
16 évig volt munkatársa Friebeisz Ne-
felejts czímű lapjának Szilárda névvel) 
leánya, H. Mária és Lajos nővére ; szü-
letett Jászberényben ; ott megkezdett ta-
nulmányait Budapesten fejezte be. Meg-
halt 1906. Budapesten. — Czikkei, elbe-
szélései, rajzai s egyéb dolgozatai a 
Szabó Richard által szerkesztett Gyer-
mekbarátban (1861—63. A méhecske, 
első czikke, pályakoszorúzott), a Fővá-
rosi Lapokban, a Vasárnapi Újságban 
(1880—81), a Koszorúban (1881), a 
Képes Néplapban, Ország-Világban, M. 
Salonban (1884), Magyarország és a 
Nagyvilágban, Pesti Naplóban, Egyet-
értésben, Nemzetben stb. jelentek meg; 
több gyermek- és ifjúsági lapnak (Ifjúság 
Lapja, Méhecske stb.), úgy a női divat-
lapoknak, így a Nefelejtsnek is munka-
társa s a Magyar Bazárnak évekig segéd-
szerkesztője volt; czikkeinek nagyobb 
része névtelenül vagy álnévvel jelent 
meg. — Munkái: 1. Köd előttem, köd 
utánam. Rajzok és elbeszélések. Bpest, 
1885. — 2. Mesék és elbeszélések az 
ifjúság számára. U. ott, 1890. — 3. A 
patak élete. Irta Reclus Elisée, ford. 16 
eredeti képpel. U. ott, 1884. — 4. Ki 
szereti a mesét ? Mesék és regék. Négy 
szines és több szinezetlen képpel. U. ott, 
1895. — Kéziratban: Rousseau Emilje 
és Stael Corinnája, fordítások. 
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Fay Iné- Hentaller Mariska. Magyar írónők-
ről. Bpest , 1889. 161. 1. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 1890. — Corvina 
1894. 34 SZ. — Hl. Állam 1906. 150. SZ. 

Seraphin Frigyes Vilmos, ág ev. fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1861. május 5. 
Nagyszebenben; középiskolai tanulmá-
nyait ugyanott 1879-ben végezte, azután a 
berni egyetemre ment a theologia, clas-
sica philologia és bölcselet tanulására, 
majd Tübingenben és Berlinben foly-
tatta tanulmányait. Közben utazott, több-
nyire gyalog, Svájczban, Olasz- és Dél-
németországban, a Bajna vidékén, Hollan-
diában, Belgiumban s Francziaországban. 
1882-ben hazájába visszatérve a nagy-
szebeni elemi iskolánál tanítónak, 1884. 
szept. 1. pedig a beszterczei gymnasium-
nál tanárnak alkalmazták. 1884. nov. 1. 
óta a brassói ág ev. főgymnasium tanára. 
— Czikkei a Korrespondenzblatt d. Ver-
eins für Sieb. Landeskundeban (1889. 
Wie entstehen Sagen ? 1897. Alte Volks-
bräuche und Sagen aus dem Burzen-
land, 1899. Münzenfund bei Zeiden, 1902. 
Alte Wandmalereien, 1903. Zwei latei-
nische Passions-Lieder des XIV. Jahr-
hunderts stb.); az Archiv für Landes-
kundeban (N. F. XXIII. 1891. Sieben 
Gedichte des Petrus Mederus, eines 
sächsischen «Poeta laureatus» des XVII. 
Jahrhunderts, Kronstädter Schulen vor 
der Beformation, XXV. 1894. Aus den 
Briefen der Familie von Heydendorff 
1737—1853., XXVI. 1895. Ein Kronstädter 
Lateinisch-Deutsches Glossar aus dem 
XV. Jahrhunderte); a brassói ág. ev. 
főgymnasium Programmjában (1901. Eine 
Kronstädter Handschrift des Jacobus de 
Voragine, ism. Egyetemes Philol. Köz-
löny 1902.); több czikke van a Kron-
städter Zeitungban, a Siebenb. Volks-
freundban, melyet 1889—91-ig Herfurth 
Fr.-el együtt szerkesztett; a Schul- und 
Kirchenboteban és a Siebenb. d. Tage-
blattban. — Munkái: 1. Verzeichniss der 
Kronstädter Zunfturkunden. Festschrift 

gelegentlich des Gewerbetages und der 
Gewerbe-Ausstellung zu Kronstadt im 
August 1886. Kronstadt, 1886. (Ism. Korr. 
f. Lkde.) — 2. Quellen zur Geschichte 
der Stadt Kronstadt. III. Bd. U. ott, 1895. 
(Több czikket írt ezen kötetbe, melyet 
Gross J.-vel szerkesztett.). — 3. Kron-
stadt zur Zeit des Honterus. U. ott, 1898. 
(Aus der Zeit der Reformation cz. mun-
kában.) — 4. Die Einwanderer. Roman 
U. ott, 1903. (Ism. Korr. Blatt 1904. és 
Bistritzer Zeitung 1904. 16. sz.) — 5. 
Führer durch die evang. Stadtpfarr-
kirche A. B. in Kronstadt. U. ott, 1903. 

Trausch-Schuiler, Schr i f t s t e l l er -Lex ikon VI 
433. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. 

Seraphin György, ág. evang. lelkész, 
szül. a XVII. század 40-es éveiben Seges-
várt ; előbb szülővárosában tanult, az-
után a nagy-sinki és kolozsvári iskolát 
látogatta ; itt kevés időt töltvén, Nürn-
bergbe utazott, hol gymnasiumi tanul-
mányai befejezte után 1660. a jenai egye-
temre iratkozott be ; tanulását végezve, 
nevelő lett egy úri háznál. 1664-ben már 
ismét szülővárosában volt, hol gymna-
siumi segédtanár lett; 1666. november 
hó 23-án tartotta székfoglaló beszédét; 
1669. a gymnasium igazgatója lett és 
1675-ben új iskolatörvényeket alkotott 
intézete számára. Nyolcz évi működés 
után segesvári hétfői hitszónoknak vá-
lasztották, 1678-ban pedig szászhalmi 
(Nagy-Küküllőm.) lelkész lett, a hol mint 
a kosdi káptalan dékánja 1700-ban meg-
halt. — Munkái: 1. Oratio inauguralis 
de recte informanda juventute habita 
23. Novembris . . . pro functione lec-
torali Schaesburgi in auditorio novo, 
anno 1666 (a segesvári gymnasium 1889. 
évi Programmja 25—37. 1.). — 2. Oratio 
de dignitate legum conservanda, ubi haec 
questio agitatur, utrum satius sit ex ar-
bitrio, an ex jure scripta rempublicam 
administrare (1675-ben az új törvények 
kihirdetésekor mondott beszédének ki-



927 Seraphin t—Serbán 928 

vonata német fordításban a segesvári 
gymnasiumnakl889. Programmjában). — 
Kéziratban vannak a segesvári gymna-
sium könyvtárában : a tanársága és rec-
torsága alatt mondott iskolai beszédei, 
4rét 90 levél; a jenai egyetemen hallott 
előadások kézirata 4rét két vaskos kötet. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller Lexikon IV. 
434. 1. 

Seraphin Károly, ág. ev. főgymna-
siumi tanár, szül. 1862-ben Segesvárt, hol 
középiskolai tanulmányait befejezte, mire 
1882-ig a berni, tübingeni és berlini 
egyetemen theologiát és philologiát ta-
nult. 1882 óta a segesvári főgymnasium-
ban a latin, görög, magyar nyelv és a 
torna tanára. — Czikkei a segesvári 
főgymnasium Programmjában (1891. Rö-
misches Badeleben); a Korrespondenz-
blatt d. Ver. f. siebenb. Landeskundeban 
(1899. Archäologischer Fund in Schäss-
burg); a Siebenb. D. Tageblattban (1903. 
72. sz. Bilder aus dem Leben des praehi-
storischen Menschen). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexicon IV. 
435. 1. 

Seraphin Pál, komáromi származású, 
heidelbergi tanuló volt 1614—16-ig. — 
Munkája: Disputatio Theologica de Mi-
nistris Ecclesiae et eorum Vocatione, 
successione, ordinatione Quam Praeside 
Rev. ac Clar. Viro Dn. Davide Pareo In 
Illustri Academia Heidelbergensi . . . Pub-
lico examini subjicit . . . Ileidelbergae, 
1615. —- A Paraeus Dávid, Collegium 
Theologicum. Heidelbergae 1620. cz. gyűj-
teménye II. kötetében 194—195. 1. De 
Providentia Dei, resp. 26. Nov. 1614., 
228—230. 1. De persona et officio Christi 
mediatoris, resp. Jul. 1. 1615., 331—335. 
1. De ecclesia resp. 22. Jun. 1616.) — 
Üdvözlő verseket í r t : Békési, P. Andreas, 
Theses Theologicae . . . Heidelbergae, 
1616. és ajánló magyar verset Csene, 
Petrus, Confessio helvetica. Oppenheim, 
1616. cz. munkákba. 

Szabú-Helebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 340. 1. 

Serarius György, tanár a kolozsvári 
iskolában ; 1567. okt. 11. iratkozott be 
a wittenbergi egyetemen. — Latin epi-
grammája van Heltainak História... Clau-
diopoli, 1565. cz. munkájában. 

Hartkolomaeides, Memoriae Ungarorum 49.1. 

Seratoris Ilonka. — Munkája: Szere-
lemről . . . boldogságról . . . Bpest, 1903. 

;)/. Könyvészet 1902. 

Serb Gerasim, görög keleti rumén 
főesperes ; Erdélyben született; gymna-
siumi és theologiai tanulmányait Nagy-
szebenben, a jogot Budapesten végezte ; 
tanár volt Karánsebesen a görög keleti 
rumén tanítóképző- és papnevelő-intézet-
ben ; 1901-ben az aradi egyházmegyei 
belinczi esperesi kerületi választáson 
kisebbségben maradt, de az aradi consis-
torium egyházi tanácsa főesperesnek ki-
nevezte.—Czikkeket és tanulmányokat írt: 
a Foaia Diecesana cz. kasánsebesi egyházi 
lapba 1897—1901. — Munkája: Vieţa şi 
faptele marelui Saguna. Disertatie. Karán-
sebes, 1898. (A nagy Saguna érsek élete 
és működése.) — Szerkesztette az aradi 
egyházmegyei zsinati ülések jegyzőköny-
veit 1901—1906-ig. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról 
és Zászló János szives közlése. 

Serban János, görög keleti egyházi 
zeneszerző.— Munkája: Céle optu versuri 
basericesci, (céle optu tonuri Basericei) 
cu stichóvnele şi troparele loru. Compusă 
in trei voci barbatesei de . . . Op u III. 
Agria, 1887. (Nyolcz egyházi versezet, 
melyek az isteni tiszteleteken nyolcz 
hangon énekeltetnek. A szentírási vers-
sorokkal és egyházi énekekkel. Átírva 
három férfi szólamra. III. munka. Hang-
jegyekkel.) A munkának többi füzeteiről 
nincsen tudomásom. 

A m. n. múzeumi könyvtárból és Zászló 
János szives közlése. 

Serbán János, Besztercze-Naszód vár-
megyei árvaszéki ülnök, tb. főszolgabíró 
Beszterczén. — Munkái: 1. A mező-
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló 

A 29. iv sajtó alá adatott 1901. nov. 12. 
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1894. évi XII. t.-cz. és a földmívelési m. 
kir. miniszter által 48,000/1894. sz. a. 
kiadott végrehajtási rendelet teljes szöve-
gében, továbbá a vonatkozó újabbi kör-
rendeleteket és concret esetekben hozott 
elvi jelentőségű határozatokat magában 
foglaló, magyarázatokkal, példákkal és 
részletes tárgymutatóval ellátva. Besz-
tercze, 1900. — 2. Gyámügyi értekezés. 
U. ott, (1905). 

M. Könyvctzet és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 

Seredi Bálint, orvosdoktor, krompachi 
származású, gyakorlóorvos Váczon. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
peste. Viennae, 1763. 

Szinnyei Könyvészete. 

Serédi Gáspár, sárosi származású. — 
Üdvözlő verset írt a Duchon, Johannes, 
Synopsis . . . Wittebergae, 1624. cz. 
munkájába. 

Szabó- H eile br ant, Régi M. Könyvtár III. 
rész 405. 1. 

Serédy Izabella L. Fajth Péterné. 
Serédi János, az eperjesi iskola rek-

tora, nagy-sárosi származású. — Mun-
kája : Dissertatio Theologica de Bonis 
Operibus, Quam Per gratiam illius a quo 
omne Bonum descendit in inclyta Wite-
bergensium Academia sub Praesidio . . . 
Balthasaris Meisneri . . . Praeceptoris sui 
aeternum honorandi. Publice pro virili 
defendendam proponit J. S. Theol. Studio-
sus, ad diem 31. Maij . . . Anno qVo 
bona paX reDeat te DVCe trine DeVs ! 
Wittebergae (1626). 

Hörk József, Sáros-zempléni esperesség tör-
ténete. Kassa, 1885. — Sxabó-Hellebrant, Régi 
M. Könyvtár III. 1. rész 416., 458., 465. 1. 

Serédy Jenő, orvosdoktor ; 1890-ben 
az összes orvos-tudományok doktora lett 
Budapesten ; Boldván (Borsodm.) telepe-
dett le mint körorvos. — Czikkei a Ké-
pes Családi Lapokban (1882. rajz); a 
Borsod-Miskolczi Hírlapban (1902. 31. sz. 
Vadnay Károly, 1903. könyvism.); a 
Borsodmegyei Lapokban (1888. 90—104. 

:d . S z i n n y e i .7.. Magyar írók XII. 

sz. Vetélytársak, eredeti regény a nép-
életből). — Munkája: Űj könyv. Beszé-
lyek. Miskolcz, 1886. 

Pesti Alfréd, Magyarország Orvosainak 
Évkönyve . Bpest, 1899. 204. 1. — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—1900. 

Serédi József, orvosdoktor, magyar-
országi származású. — Munkája : Disser-
tatio inaug. historico-medica sistens men-
tem legum mosaicarum circa sanitatem 
publicam. Viennae, 1816. 

Szinnyei Könyvészete. 

Serédi P. Lajos, bölcseleti doktor, ág. 
evang. főgymnasiumi tanár, szül. 1860. 
jún. 1-én Veszprémben iparos szülőktől. 
1877—84-ig a pannonhalmi Benedek-rend 
növendéke volt. A Győrött tett érettségi 
után a theologia mellett a rend tanár-
képzőjében a középiskolai tanári pályára 
készült. 1885—86. a győri gymnasium 
helyettes tanára volt. 1886. szept. el-
hagyta a rendet; ugyanakkor az eperjesi 
ág. h ev. kerületi collegium pártfogó-
sága a főgymn. class, philol. tanszékére 
választotta. 1887-ben szerezte meg a 
magyar és latin nyelv és irodalomból a 
középiskolai tanári oklevelet. 1889-ben a 
rendszeres philosophiából mint főtárgy-
ból, a latin és magyar irodalomból mint 
melléktárgyból doktoratust tett. Eperjesen 
1894-ig működött. Ez év febr. a pozsonyi 
ág. ev. egyház választotta meg a lýceum 
class, philologia tanszékére. 1895. nov. 
a középiskolai tanári oklevelet a görög 
nyelv és irodalomból is megszerezte. 
1896. május 29. a budapesti ág. ev. VII. 
ker. főgymnasium tanárának választatott 
meg. Tanszékét szept. 1. foglalta el. — 
Egyházpolitikai, tanügyi és szépirodalmi 
czikkeket í r t . a Prot. Egyház és Iskola, 
Sárospataki Lapok, Sárosmegyei Közlöny, 
Nyugatmagyarországi Hiradó stb. hírla-
pokba; legutóbb: A magyar bölcselkedés 
cz. hosszabb értekező bírálatot írt az 
Athenaeumba. — Munkái: 1. Az ismeret 
eredetének kérdése a XVII. és XVIII 
század filozofiai küzdelmeiben Kantig. 

30 
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Filozófia - történeti tanulmány. Eperjes, 
1889. — 2. Kerényi kedélyvilága. U. ott, 
1892. — 3. Thukydides történeti művé-
nek jelleme és főbb elvei. U. ott, 1894. 
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny.) — 4. 
Thukydides élete és történeti művei. U. 
ott, 1894. — 5. A filozófiia története. 
Pozsony, 1904. (Stampfel-féle Tudomá-
nyos Zsebkönyvtár 156—157. Ism. Buda-
pesti Hirlap 61. sz.) 

Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ág. hitv . 
evang. lýceum története. Pozsony, 1896. 
681. 1. — ;>/. Könyvészet 1904. — Petrik, M . 
Könyvészet 1886—1900. — Kalmár Elek Név-
könyve . Lőcse, 1907. 39. 1. 

Serédi Márton, eperjesi magyar nemes; 
1676—77-ben tanult a boroszlói egyete-
men. — Üdvözlő költeményei vannak: 
Lauream . . . Wratislaviae, 1676. (ma-
gyar); Feralis . . . U. ott, 1677., Inter 
cineralia Exilii . . . U. ott, 1677. czímű 
munkákban. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
72., 97., 98. 1. 

Seregély Dezső, ev. ref. lelkész Kis-
Igmándon (Komáromm.). — Czikkei a 
Hazánkban (1887. 43. sz. Pali Lajos etei 
ref. lelkész emlékezete) ; a Prot. Egyh. 
és Iskolai Lapban (1884. 20. sz. Emléke-
zésem Török Pálra). 

A magyarországi ev. ref. egyház E g y e t e m e s 
Névtára. Bpest, 1887. 130. 1. és a m. n. mu-
zeumi hirlap-könyvtár példányaiból. 

Seregély György, evang. ref. lelkész 
Mezőlakon (Veszprémm.). —A Prot. Egyh. 
és Isk. Lap munkatársa (1876. stb.). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 

Seregély László: — Munkája: Imád-
ság a boldognak kulcsa. Budapest, 1896. 
(Népiratkák 122. Kiadja a Szent-István-
Társulat.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886— 1900. 

Seregi Józsa, ügyvéd, Pest városának 
törvényhatósági bizottságának tagja, meg-
halt 1904. aug. Budapesten 80. évében. 
— Czikkei a Jogtudományi Tárban (II. 
1856. Az előjegyzésről, A rendszeres per-

vitelről, Az örökösi nyilatkozatról). — 
Munkája: A végrehajtási eljárás hazai 
törvényeink s a mostani ideiglenes sza-
bályok szerint és nézetek a végrehajtási 
eljárás módosításáról. Pest, 1866. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Vasamapi Újság 
1904. 35. sz. (Nekr.) 

Seregi Vilmos Kassán. — Munkája: 
Trieoche és Caeolet, vagy egy új divatú 
tudakozó intézet, új bohózat 3 felv. 
Meilhac St. és Halevy után ford. (Elő-
ször adták Kassán 1873. márcz. 15.) 

Színlap. 

Serény Aladár. — Munkája: TJtasok 
könyve. Budapesti Baedeker. Bpest, 1904. 
Térképpel. (Magyar, német és franczia 
szöveggel; rajzokkal és térképpel.) 

ill. Könyvészet 1904. 

Serényi Amand (kis-serényi gróf), bir-
tokos, S. Gábor gróf (kinek atyja S. 
Gábor 1656-ben lett gróffá) és Poppel 
Lobkovicz M. Benigna fia. — Munkája: 
Compliment prononcé devant Sa Majesté 
Marie Thérése á la maison de pension 
de St. Adalbert de Tyrnau. Tyrnau, 1769. 
(Költemény.) 

Nagy Iván, Magyarország esaládai X. 159. 
1. — Petrik Bibliogr. 

Serényi Béla gróf (kis-serényi), jogi 
doktor; főrendiházi tag, volt állam-
titkár, S. László gróf főrendiházi tag és 
litticzi Bubna Ludmilla grófnő fia, szül. 
1866. jún. 16. Budapesten; középiskoláit 
a Therezianumban végezte Bécsben, jogot 
a budapesti egyetemen hallgatott, a hol 
1890-ben jogi doktorátust tett. Előbb a 
főrendiházban szerepelt, a melynek census 
alapján tagja; különösen 1894-ben a 
kormány egyházpolitikáját támogató be-
szédével keltett feltűnést. Kiváló szerepet 
vitt az ipar terén is és a képviselőház-
ban ismételten beszélt az ipar és keres-
kedelem támogatása mellett, a melyeket 
minden egyoldalú agrárius támadás ellen 
hathatósan védelmezett. 1896-ban szabad-
elvűpárti programmal választatott meg 
első ízben a dédesi kerület képviselő-
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jévé, 1901. és 1905. újra megválasztatott. 
1901-ben az iparfejlesztés ügyében és 
1905. a költségvetés tárgyalásánál mon-
dott beszédei feltűnést keltettek. Hossza-
san időzött Német- és Francziaországban, 
a nagyipar vívmányait tanulmányozva; 
melyeket elsősorban saját putnoki gazda-
ságában alkalmazott. 1903. november 18. 
kereskedelmi államtitkárrá neveztetett ki, 
a mely állásától a Tisza-kormány távo-
zása alkalmával 1905-ben vált meg. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. 

,)/. Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú családok. 
B p e s t , 1888. I . 210. 1. — Vasárnapi Újság 1903. 
47. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona I I . 
Pótlékkötet.]l904. 589. 1.—Sturm-féle Ország-
gyűlési Almanach. Bpest, 1906. 19. 1. 

Serényi Gábor (kis-serényi gróf), bir-
tokos, S. Nep. János gróf cs. kir. kamarás, 
bányatanácsos és Eötvös Alojzia bárónő 
fia, szül. 1817. nov. 9., meghalt 1868. 
ápr. 26. Luhaczowitson (Morvaország). 
— Czikkei a Haidinger Berichtejében (II. 
1846 — 47. Geognostische Verhältnisse 
der Umgebung von Nagybánya, Skizzirte 
Darstellung der geologischen Verhältnisse 
des Nagybányaer Berg-Bezirkes); a 
Berg- und Hüttenm. Zeitungban (VI. 
1847. Ugyanaz). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv. Főrangú családok. Bpest, 1888. 
210. 1. 

Serényi Gusztáv, magánhivatalnok és 
hírlapíró Budapesten. — Czikkei a Buda-
pesti Hírlapban (1903. 235. sz. Élnek-e a 
fémek? 1906. 121. sz. Az élet eredete, 
259. A 78 éves Tolstoj, 334. Lázban); 
a Vasárnapi Újságban (1906. Orosz jegy-
zetek, Orosz bátusták, Nizsnij-Nowgoródi 
emlékek, Nizsnij - Nowgorod: A nagy 
vásár, Hogyan él Tolstoj ?). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 

Serényi Imre, jogi doktor, nyug. fő-
reáliskolai tanár ; előbb a soproni, 1885-
től a győri állami főreáliskolának volt 
tanára; szaktárgyai voltak a franczia és 

magyar nyelv, valamint a földrajz. Nyel-
vészeti tanulmányain kívül geographiai 
tanulmányokat végzett magyar, német, 
franczia és angol nyelven. Beutazta a 
kontinens majd minden országát. Meg-
halt 1(J03. ápr. Sopronban 71. évében. 
— Fordított német, franczia, olasz, angol 
és spanyol nyelvből; a 60-as években 
fordította a Frou-Frou, Girofle-Girofla 
és Angot-asszony czímű színműveket. 
Czikke a győri főreáliskola Értesítő-
jében (1886. Karavankák). — Több mun-
kája kéziratban maradt, így a Bodeni tó 
hydrographiai viszonyait tárgyazó mű. 

Lasz Samu, A győri m. kir. áll. főreál-
iskola monográfiája. Győr, 1895. 210. 1. — 
Győri Hirlap 1898. 101. SZ. — Vasárnapi Újság 
1903. 16. sz. (Nekr.) 

Serényi László (kis-serényi gróf), fő-
rendiházi tag, S. János, cs. kir. kamarás 
és Eötvös Alojzia bárónő fia, szül. 1815. 
szept. 12. Lomniczon; középiskolai ta-
nulmányait a selmeczi gymnasiumban 
végezte, majd Pesten jogot hallgatott. 
Azután közszolgálatba lépett és 1846-ban 
mint titkár szolgált a helytartótanácsnál. 
Utóbb mint Putnok, Dédes és Sajó-Böged 
ura, kiválóan gazdasági téren működött, 
egyik alapítója volt a magyar képző-
művészeti társaságnak. Meghalt 1893. 
decz. 2. Putnokon. — Gazdasági czik-
keket írt a gazdászati szaklapokba. Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú c s a -
ládok. Bpest, 1888. I. 210. 1. — Sturm Albert, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 102. 1. 

Serényi Vincze (kis-serényi gróf), cs. 
kir. tábornagy, S. Amand báró és Serényi 
Erzse grófnő f ia; testvére az 1794-ben 
Arlonnál (Luxemburg) elesett S. Lajos 
grófnak ; ő is az osztrák seregben szol-
gált és később nyugalomba lépett; nyug-
diját azonban átengedte a szükséget 
szenvedő cs. kir. katonatisztek javára. — 
Munkája: Panegyricus divo Francisco 
Xaverio dictus, dum inclyta facultas 
philosophica in . . . universitate Tyr-
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naviensi, anniversaries eidem tutelari suo 
honores persolveret. Tyrnaviae, 1767. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 159. 
1. — Wurzback, Biographisches Lexikon 
XXXIV. 146. 1 — Petrik Bibliogr. 

Seress Gyula, hírlapíró Budapesten. 
— Czikkei az Életben (1895. A mester-
iskolából : Stetka Gyula, A fiatalok); a 
M. Géniuszban (1898. 41. sz. A modern 
plakát); a Vasárnapi Újságban (1901. A 
szegedi iparművészeti kiállítás). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá-
nyaiból. 

Seress Imre, hírlapíró és szerkesztő, 
szül. 1860-ban Jászfényszarun nemes 
családból; középiskoláit Budepesten vé-
gezte el a piaristák főgimnasiumában és 
az érettségi után az országos levéltárnoki 
vizsgát tette le, azután huzamosabb ideig 
működött a pestmegyei levéltárban mint 
segédlevéltárnok. Eredetileg zenésznek 
készült és a budapesti konzervatoriumot 
végezte el. Mint kitűnő zenész három 
évig 1886-tól 1889-ig Tatán a gróf Esz-
terházy-féle szinház igazgató-karmestere 
és hegedűművésze volt, de közben is a 
Tatai Hiradót szerkesztette. A tatai szín-
ház megszűntével teljesen a hirlapírás-
nak szentelte tehetségét és az előkelőbb 
budapesti hirlapok dolgozótársa lett; 
majd meghívás folytán vidékre ment 
egyes lapokat szervezni. így emelte szak-
avatott kézzel orgánumokká a szombat-
helyi Dunántúlt, a Jászberényi Hírlapot 
és a Nyitramegyei Ellenőrt. Az utóbbinál 
főleg a pánszlávizmus és a korrupt me-
gyei rendszer letörésében szerzett magá-
nak nagy érdemeket. 1904 óta a Kassai 
Hirlap felelős szerkesztője. — 1879-ben 
nyerte meg az első 10 aranyas pálya-
díjat egy német műfordítással és óaranyat 
egy szónoki beszéddel. Első ujságezikke 
1880-ban jelent meg a Honban, melybe 
sokat dolgozott. Számos tárczát, költe-
ményt, bölcseleti, társadalmi és politikai 
czikket írt a napi sajtóban. Czikket a Sze-
gedi Naplóban (1890), az Alkotmányban 

(1896. 307. sz. A népzene) ; a Vasárnapi 
Újságban (1901. 32. szám. A repülőgép 
problémája) ; a Pesti Hirlapban (1907. 
267. sz. A jellem) stb. 1905. május 4-én 
barátai és hírlapíró társai megünnepelték 
25 éves írói és hírlapírói jubileumát 
Kassán. — Munkái: 1. Sári János 
Iliásza. Bpest, 1885. Eposz 12 énekben. 
(2. kiadás. U. ott, 1893. Ism. Fővárosi 
Lapok 261., Klinikai Közlöny 86. sz.) — 
2. Hári János Odysszeája. U. ott, 1886. 
(Ism. Budapesti Hirlap 61., Nemzet 69. 
sz. 2. kiadás. U. ott, 1905.) — 3. Magyar 
mondavilág. U. ott, 1887. (12 költői be-
szély. Ism. Nemzet 98. sz.) — 4. Vasutas 
tótok. Verses humoreszk, illusztrálta 
Blaske. U. ott, 1887. (Öt kiadás.) — 5. 
Rózsa lovag. Költői elbeszélés. U. ott, 
1888. (Magyar Mesemondó 41.) — 6. 
Emmi és társai. Kisebb költemények. U. 
ott, 1888. (Ism. írod. Értesítő 5., Vasár-
napi Újság 3. sz.) — 7. Kukány ostroma. 
Paródia. Nyitra, 1899. (Azóta b javított 
kiadás. Ism. Vasárnapi Újság 1902. és 
1904. 8. sz.) — 8. Repülő süvegek. Kor-
mányozható repülőgép. Eredeti rajzokkal. 
Bpest, 1894. — 9. A tudós leánya. Re-
gény . . . 1894. — 10. A Garam család. 
Begény . . . 1895. — 11. Klára. Begény 
. . . . 1895. — 12. Századvégi férfiak. 
Begény . . . 1897. — 13. Ördögkultusz a 
XX. században. Begény . . . 1897. — 
14. A hitetlen, vagy Isten útjai belát-
hatatlanok. Budapest, 1898. (Népiratkák 
154.) — 15. Mindennél drágább a hit, 
vagy : hogyan tért meg a Bimbó Mester ? 
. . . U. ott, 1900. (Népiratkák 162.) — 
16. A piros bugyelláris, vagy: maradj a 
becsület útján. U. ott, 1900. (Népiratkák 
176.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1904. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — 
Kássai Hirlap 1905. lOl . s z . é s a in . n . m ú -
zeumi könyvtár példányairól. 

Seress László, mérnök. — Czikkei a 
M. Gazdában (1843. 51. sz. Gazdasági 
hirek Csongrádból, 104., 105. sz. Szen-
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tesi gazdasági hírek); a M. Sajtóban 
(1856. 127. sz. Közlegelők ügye, 139. 
A népesítésről, 241. A föld, a földmívelés 
s a baj orvoslása, 285. sz. Tiszaszabá-
lyozás). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 

Seress László, hírlapíró ; szül. 1875. 
jan. 22. Baján (Bács-Bodrogm.); gazda-
sági és jogi tanulmányait Budapesten 
befejezvén, a hírlapírói pályára lépett. 
1897—1900-ig titkára, azontúl pedig vá-
lasztmányi és igazgatósági tagja az Újság-
írók Egyesületének. — Közgazdasági és 
politikai czikkei az Egyetértésben (1898. 
144. sz. Bellamy Edward 1850—1898); 
a P. Naplóban (1906. 86. sz. A leg-
gyülöltebb ú jságí ró : Cavour, 354. sz. 
Kossuth Lajos az újságíró) sat. jelentek 
meg. Lefordította és előszóval ellátta 
Lasalle kiválóbb értekezéseit, Schäffle, 
Quintessenz des Socialismus cz. munká-
ját. A tőzsdeadóról és az adók elméle-
téről irt pályaművét 1896-ban a m. tud. 
Akadémia dicséretben részesítette. — 
1896-tól az Egyetértésnek helyettes szer-
kesztője volt, 1900-tól pedig ugyanilyen 
minőségben a Független Magyarország-
nál, majd a Magyar Szónál dolgozott. 
— Munkái : 1. Erő és anyag, vagy : a 
természetes világrend alapvonalai. Irta 
Büchner Lajos, ford . . . Bpest, 1895. — 
2. Darwin, Az ember származása. U. 
ott, . . . 

Pallas Nagy Lexikona. II. Pótlékkötet 1904. 
588. 1. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Seress J. — Munká ja : Urbarial-
Gesetzartikel vom Jahre 1832-36. Sum-
marische Darstellung getreu aus dem 
Ungarischen. Pest, 1837. 

Petrik Bibliogr. III. 721. 1. 

Serfőző Géza, gazdasági titkár, előbb 
a gróf Erdődy-féle- galgóczi hitbizományi 
uradalomban volt gazdasági előadó, majd 
a báró Vécsey József és Miklós uradal-
main lett intéző ; jelenleg a pestmegyei 
gazdasági egyesület titkárja. — Munkája: 

Népies gazdasági előadások 1898. Elő-
adattak «Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye 
gazdasági egyesülete» által a nm. földm. 
m. kir. miniszter úr támogatásával, 1898. 
évben rendezett népies gazdasági elő-
adások alkalmával. Serfőző Géza sat. 
előadók közreműködésével összeállította 
. . . Bpest, 1899. — Szerkesztette a 
Szántóvetők Lapja cz. havi közlönyt 
1890. október 1-től 1897. nov. 26-ig és 
szerkeszti a Pest . . . megyei gazdasági 
egyesület Értesítőjét. 

Agrár-Album 1902. Bpest, 1901. 56. 1. — 
Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Serfőző Gyula. — Munkája : A sze-
recsen rablók. Amerikai történet. Bpest, 
év n. (Magyar Népkönyvtár 25.) 

Petrik, M. Könyveszet 1886—1900. 

Serfőző József, ügyvéd, megyei bizott-
sági tag, városi képviselő, a borsod-
megyei honvéd-egylet h. elnöke. — A 
felső-zsolczai csata emlékünnepélye al-
kalmából többször írt hazafias felhívá-
sokat a miskolczi hír lapokba; egy el-
hunyt jeles öreg ügyvédről: Emlékezet 
cz. és Ivó álnév alatt a Borsodba (1875. 
11. sz.). Humorisztikus verseiből isme-
retesek István szerelme, és egy borsod-
megyei úri emberről, a ki állítólag a 
farkasok áldozatává lett. — A Borsod-
Miskolczi Értesítőt Rácz Ádám szerkesztő 
távollétében több izben szerkesztette. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 7U. SZ. (SzÜCS 
Sámuel.) 

Seri János, jogi doktor. — Munkája : 
Theses ex universa jurisprudentia et 
scientiis politicis, quas . . . pro conse-
quenda juris universi doctoris laurea 
in . . . universitate Pestiensi publice 
propugnandas suscepit Anno 1859 die 
11. Julii. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Serly Antal, kir. törvényszéki biró, 
szül. 1848. okt. 5. Losonczon (Nógrád-
megye) ; a gymnasiumot u. ott és Rozs-
nyón (Gömörm.), az egyetemi jogi tan-
folyamot Pesten és Bécsben végezte. 
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Joggyakorlaton Losonczon és Pesten 
volt; ügyvédi vizsgát 1873-ban tett; 
ügyvédkedett Losonczon 1876 végéig. 
Ekkor kir. aljárásbiróvá nevezték ki; 
ezen állásban volt Topolyán (Bácsm.) 
1878-ig, Szécsényben (Nógrádm.) 1880-ig, 
Losonczon 1885. jan. 28-ig; azóta Buda-
pesten működik, előbb a VI— VII. ker. 
járásbíróságnál, 1891 óta a pestvidéki kir. 
törvényszék bírája. — Szépirodalmi czik-
keket írt a következő hírlapokba és folyó-
iratokba: Családi Kör (1868. rege), Nóg-
rád (1870. főmunkatárs, 1871-72), Lo-
sonczi Lapok (1873—76), Fővárosi Lapok 
(1875., 1882-83), Losoncz és Vidéke 
(1881—83), Ország-Világ (1883), M. Salon 
(1885), Képes Családi Lapok (1885—86., 
1890., 1892), M. Salon Könyvtára (1885); 
szakczikkeket: Pesti Napló (1874., 1877), 
M. Tisztviselő (1881—1897. ezen hirlap 
pályázatánál: A kisebb javadalmazású 
tisztviselők anyagi helyzetének javításá-
ról cz. dolgozatával a kitűzött 30 aranyat 
nyerte 1882-ben), M. Igazságügy (1881 
—83), Jogtudományi Közlöny (1883—85. 
sat.), Pesti Hirlap (1881 vagy 1882), 
Budapesti Hirlap (1884), Nemzet (1885), 
Ügyvédek Lapja (1885), Budapest (1885) 
sat. Czikkeinek összes száma 1885-ig 133 
volt. azóta is szorgalmas munkatársa 
különösen a szaklapoknak. — Álneve: 
Tenor (Losoncz és Vidéke). 

Áll. Tisztviselők Lapja 1897. 16. s z . a r c z k , é s 
önéletrajzi adatok. 

Serly Lajos, a budapesti népszínház 
volt karnagya, S. Antal kir. törvényszéki 
biró testvér-öcscse, szül. 1855. márcz. 
13-áo Losonczon ; a gymnasium I. osz-
tályát a losonczi protestáns, a II. a besz-
terczebányai kath., a III. és IV. ismét a 
losonczi prot. gymnasiumban végezte. 
Atyja óhajtásának engedve timár-tanoncz 
lett és 1868-ban a régi czéhrendszer 
szerint legénynyé avatták; azonban 
gymnasiumi tanulmányait folytatta, az 
V. osztályt a losonczi ref. gymnasiumban, 
a VI. Rimaszombatban, a VII—VIII. a 

pozsonyi ág. ev. főgymnasiumban, hol 
1875-ben érettségi vizsgát tett. Időközben, 
nem remélvén atyja beleegyezését, két-
szer szökött el a színi pályára, először 
1869 nyarán: bejárta gyalog Zólyom, 
Beszterczebánya. Rózsahegy, Liptó-Szent-
Miklós városokat, míg végre rátalált Gerő 
Jakab színtársulatára; második kísérlete 
Pozsonyból történt 1872-ben szintén 
gyalog: Rohrau, Sopron, Szombathely, 
Vasvár, Zalaegerszeg városokban ; atyja 
azonban vissza vitte Pozsonyba, hol a 
színház opera - előadásai és a székes-
egyház zenemiséi megkedveltették vele 
a zenét és elhatározta, hogy zenész 
lesz ; a pozsonyi székesegyház karnagyá-
nál Mayerbergernél tanult; Budapesten 
Volkmann Róbertnél folytatta és a bécsi 
conservatoriumban Krennél bevégezte 
zenei tanulmányát; mire a klagen-
furti színház karmestere lett. Hazájába 
vissza vágyván, Sztupa Andor színtársu-
latához Brassóba szerződött és működött 
Kézdi-Vásárhelyt, Szebenben ; közben a 
boszniai hadjárat következtében mint 
egyéves önkéntest mozgósították; az egy 
évet Losonczon szolgálta ki. Ezután Ber-
linbe ment, hol a Liebig-féle philhaimo-
nikus zenekarral magyar hangversenyeket 
rendezett. Ekkor kezdett zenei szak-
czikkeket írni. Berlinből Szabadkára ment 
Erdélyi Marietta társulatához; innét a 
kolozsvári nemzeti színházhoz szerző-
dött és végre a budapesti népszínházhoz. 
Alapította az ó-budai Kisfaludy-színhá-
zat, melynek igazgatója volt; de ezzel 
megbukott. Zenetársulatával bejárta (még 
Káldy előtt) Magyarországot. Legutóbb, 
mint hírlik, Amerikába vándorolt. — 
Czikkei a Losoncz és Vidéke (1880), 
Bácskai Közlöny (1881), Kolozsvári Ellen-
zék (1882), Zenészeti Közlöny (1882-től), 
Erdélyi Hiradó (1891. 118. sz. Beethoven 
végnapjai) sat. hírlapokban jelentek meg. 
— Munkái: 1. A világszép asszony Mar-
cia, operette. Bpest, 1887. (Rákosi Jenővel 
együtt. Ism. Budapesti Hirlap, Független-
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ség 56., P. Hirlap 56., P. Napló 57. sz.) 
— 2. Magyarország dalokban. Szerk. és 
kiadja . . . U. ott, 1894. jún. 1. (Zené-
szeti, irodalmi és etnographiai havi folyó-
irat hangjegyekkel és magyar, német, 
tót és rumén szöveggel; csak az 1. szám 
van a M. N. Múzeumban.) — Almási 
Tihamér, A tót leány cz. népszínműjéhez 
a zenét írta. — Álnevei és jegyei: Árion, 
Losonczi Lajos, r . , . 1 . , . és . . . i . . . s. 

Kiszlingstein Könyvészete. — A m. n. mú-
zeumi könyvtár példányaiból és önéletrajzi 
adatok. 

Serli Sándor, asztalos-segéd Párisban. 
— A Vasárnapi Újság szerkesztősége 
által kitűzött pályázatra beküldötte 1859. 
júl . : Az asztalos mesterségben előforduló 
műszavakat, észrevételekkel kisérő leve-
lével együtt. (Ezen munkája dicsérettel 
említtetik.) 

I asárnapi Vjság 1859. 47. Sz. 

Serli Sándor, orvosdoktor, nyugalm. 
járás-orvos ; szül. 1833-ban, 1856-ban 
kapott Bécsben orvosdoktori oklevelet és 
1870. Mohácson (Baranyam.) telepedett le. 
Meghalt 1904. nov. 23. Mohácson 72. évé-
ben. — Czikke az Államorvosban (1874. 
12. sz. Megjegyzések a közegészségügyi 
törvényjavaslat, pár czikkére). — Mun-
kái : 1. Akarjuk nemzeti bajainkat gyö-
keresen gyógyítani ? úgy : le a czímzé-
sekkel! A «Sz. K.» után átdolgozta s a 
mohácsi és nagy-károlvi népnevelési 
egylet alapjára kiadja. Mohács, 1878. — 
2. A szocziálizmus problémája. U. ott; 

895. 
Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet 

Magyarországban. Bpest, 1876. 23. lap. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1904. 49. sz. (Nekr.) — Petrik, M. Könyvé-
szet 1886—1900. — Mohács és Vidéke 1904.48. SZ. 

Serpilius Ágoston, ág. ev. lelkész, S. 
János esperes-lelkész és Trey Éva fia, 
szül. 1643. szept. 15. Kézsmárkon; al-
sóbb tanulmányait szülővárosában, a 
felsőbbeket 1659. Kőszegen és 1661-től 
Sopronban végezte; innét 1662-ben a 
wittenbergi egyetemre ment, hol április 

2. iratkozott be és 1664-ben kétszer vitat-
kozott. Még ugyanazon év szept. vége 
felé beteg anyja haza hívta, de már 
halva találta. Lőcsét választotta lak-
helyűi, hol a prédikálásban gyakorolta 
magát. 1666. okt. 23. Kézsmárkra hiva-
tott archidiakonusnak s ennek folytán 
nov. 2. Liefmann Mihály superintendens 
felszentelte. Midőn a kézsmárkiak az öt 
királyi város sorába üléssel és szavazati 
joggal felvétettek: 1668. febr. 6—9. az 
akkori superintendens által Kassán tar-
tott, zsinaton jelen volt. Az egyetemes 
üldöztetés idején 1675. elűzetett hivata-
lából és száműzetésbe ment; darab ideig 
mint magányos ember saját pénzéből 
élt Boroszlóban nejével Meltzl Zsuzsán-
nával együtt. Néhány nyomorban töltött 
év után lelkész lett Lengyelországban 
Bojanowában, hol 1699. július 19-én 
meghalt. — Munkái: 1. Disputationem 
Theologicam Principem illám proponen-
tem Controversiam De Absoluta Romani 
Pontificis Potestate Quam ex loco Mat-
thaei Cap. XVI. vers. 17. & 18. potissimum 
evincere conantur Annuente Divina d e -
mentia In . . . Academia Wittebergensi 
Praeside . . . Johanne Deutschmanno . . . 
publice defendet . . . Wittebergae, 1664. 
— 2. De Bello in Electorali Leucorea 
sub Praesidio M. Gottlieb Balduini . . . 
publice disputabit . . . U. ott, 1664. — 
Néhány éneket is írt németül. Gyász-
verset írt : Epicedia In Obitu-Pauli 
Fischeri, Sempronio Hungari . . . Witte-
bergae, 1664. cz. munkába. 

Czvittinger, S p e c i m e n 340. l a p . — Horányi, 
Memoria III. 260. 1. — Bartholomaeides, Me-
moriae Ungarorum 161. lap. — Rácz Károly, 
A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-
beil. Sárospatak, 1874. 160. 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 699., 
7ul. 1. .— Weber S„ Geschichte der Stadt 
Béla. Iglö, 1892. (Leszármazási tábla.) 

Serpilius György, ág. ev. superinten-
dens, S. János ev. lelkész és Balduin 
Dorottya Zsófia, özv. Böhmné fia, szül. 
1668. július 11. Sopronban; az 1673. 
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vallásüldözéskor szüleivel szintén szám-
űzetésbe ment Augsburgba anyai nagy-
anyjához ; innét pedig Lengyelországba 
Bojanowaba rokonához Serpilius Ágos-
tonhoz ; 1687-től Lipcsében tanult. 1690. 
Wilsdruppban (Dresda mellett) diakónus. 
1695. Regensburgban prédikátor, 1709. 
superintendens lett. Meghalt 1723. nov. 
8-án. — Munkái: 1. En Prisma Amoris 

. . . (Lipcse). 1689. — 2. Swafpoccpia. 
Hermetis Epistoliei Ad Analysin & Ge-
nesin Epistolarum Latinarum viam com-
monstrantis . . . Misenae, 1691. — 3. 
Parentatio Keilichiana. U. ott, 1692. — 
4. Die Gott geheiligten Tempel des H. 
Geistes . . . Bey Einweyhung der repa-
rirten Stadt-Kirchen zu St.-Nicolai in 
Wilsdruf, Anno 1693. die 3. Decembr. 
In der Vesperpredigt betrachtet... Dresden 
1693. —r 5. Errores amoris et oris. Mise-
nae, 1693. — 6. Die beygelegte Crone, 
Welche Nach Christlich-vollbrachten an-
sehnlichen Leich-Begängnüss eines hold-
seeligen Kindes George Heinrich, Des... 
Johann Burckhardt, Bürgers... Söhnleins, 
So Anno 1694. den 25. Jan . . . seelig 
im Herrn entschlaffen, und den 28. ditto 
zur Erden bestattet worden. . . (Drezda), 
1694. — 7. Der Treu-beständigste Seelen-
Freund. Welcher in gehaltener Gast-
Predigt zu Nürnberg. . . den 11. Sept. 
1694 . . zum ewigen Trost und Theil 
übergeben worden. Dreszden. — 8. In-
scripţio Wildiana. Misenae, 1694. — 9. 
Inscripţio Schönbergiana stilo Serpiliano. 
U. ott, 1694. — 10. Anagramma electo-
rale Saxonicum. U. ott, 1694. — 11 .Die 
auf Erden gedrückte, Im Hertzen er-
quikte, und im Himmel beglückte Kinder 
Gottes, In gehaltener Gast-Predigt zu 
Dreszden . . . . Pirna, 1694. — 12. M. 
Gottlieb Balduini, Eccl. Orthod. Ratisb. 
Ministri quondam longe meritissimi, Ad 
Motiva Non-Neminis, de Primátu Ponti-
ficis, Traditionibus Invocatione sancto-
rum Sacrificio Missae, Transsubstantia-
tione, Communione sub una, Cultu 

imaginum & reliquiarum, Purgatorio 
& Goelibatu. Qvibus Se induetum 
ad Pontificiam Religionem capessendam 
credidit Scripturae Et Conciliorum Autori-
tate probata, Solidissima Responsio e 
Museo Georgl Serpill . . . Dresdae, 1695. 
— 13. Dressdner Gast-Predigt. Nürn-
berg, 1695. — 14. Neuverfertigte Lieder-
Concordantz über DC. Kirchen- und 
andre geistreiche Gesänge . . . Pirna, 
1696. — 15. Verneuert und vermehrtes 
Christliches Gesang-Buch, In sich hal-
tend Sechshundert Alte und Neue Kirchen-
und andere Geistreiche Gesänge, so zum 
Gebrauch der Neu-verfertigten Lieder-
Concordanz zusammen getragen worden 
. . . U. ott, 1696. — 16. Gloria, Pax Et 
Alleluja. Das ist : Gott geheiligte Sing-
und Früh-Stunden Welche ausz dem 
Geistreichen Psalm, Lob-Gesang und 
Lieblichon Advents-Liede: Gott sey Danck 
durch alle Welt etc. In öffentlicher Ge-
meine zu drey unterschiedlichen mahlen 
Nach der Drey fachen Zukunfft Christi 
angestellet, . . . Regensburg, 1697. — 
17. Souligne raisons politiques. U. ott, 
1699. — 18. Catalogus bibliothecae 
reuerendi ministerii Ratisbonensis. Pars 
I. & II. U. ott, 1700. és 1707. - 19. 
Eylfertige Apologia, Und Abgenöthigte 
Rettung der Unschuld, Wider Die un-
billig- und sehr harten Auflagen, Desz 
Herrn P. Predigers bey denen Reforma-
ten. Zum augenscheinlichen Beweisz, Wie 
hoch und werth die hochgelobte Mutter 
desz Herrn Jesu von der Evangelischen 
Kirche gehalten werde. U. ott, 1701. — 

20. Evangelische Glaubens• und Lebens-
Betrachtungen, . . . . U. ott, 1701. — 
21. Das unendliche Glück des Geistlichen 
Jerusalems, betrachtete auf unterschie-
denes Anhalten, In gehaltener Gast-
Predigt zu Augsburg . . . Augsburg, 1702. 
— 22. Serianders Vertrauliches Send-
Schreiben An einen Vornehmen Freund, 
betreffende Unterschiedliche Gedancken 
über die Evangelische Glaubens-Articul. 
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1702. — 23. Sendschreiben wegen des 
Glaubens-Articul an Herrn Johann Fe'cht, 
der heiligen Schrift Doktor und öffent-
lichen Lehrer zu Rostock. Hely n., 1702. 
— 24. Das Paulinische Ebenbild Be-
trachtete Ausz dem Wort der Wahrheit 
II. Timoth. IV. v. 18. Bey dem traurigen 
Abschied Desz . . . Daniel Zimmer-
manns, Treu-verdienten Evangelischen 
Predigers, . . . . Als man dessen . . . . 
Leichnam den 15. Mártii dieses 1703-ten 
Jahrs . . . zu seiner Ruhe gebracht . . . 
Regensburg, 1703. — 25. Zufällige Ge-
dancken, Bey . . . Joh. Christoph Olearii, 
. . . U. ott, 1703. — 26. Fortsetzung der 
Zufälligen Lieder-Gedancken, Dabey I. 
Der Catalogus aller biszhero in der vor-
habenden Lieder-Arbeit collationivten 
Gesangbücher, II. Diejenigen Autores, so 
geistliche und liebliche Lieder geschrie-
ben, deren Leben und Schriften nebst 
unterschiedenen Anmerkungen künfftig, 
geliebts Gott folgen sollen. Zur Probe 
sind auf Begehren, III. Einige Regens-
purgische Lieder-Freunde, als Tit. Herr 
von Hohberg, Portner, Prausch, Balduini 
&c., IV. Ein kurtzer Anhang zu dem 
ersten Theil mit beygefüget worden U. 
ott, 1704. — 27. Der unüberwindliche 
Schild des Glaubens, überreicht allen 
guten Streitern Jesu Christi. Eine Leichen-
rede gehalten bey dem Absterben M. 
Johann Georg Kochs, Predigers zu 
Regenspurg aus Psalm 7. U. ott, 1704. 

— 28. Biblischer Kalender. U. ott, 1704. 
— 29. Continuirte Lieder-Gedancken, 
darin über folgende drey schöne Gesänge: 
Herr Gott dich loben alle wir &c. Hertz-
lich lieb hab ich dich o Herr cfec. Warum 
betrübst du dich mein Hertz &c. aller 
hand erbauliche Anmerkungen, Von dero 
richtigen Autoribus, vielfältigen Elogiis, 
Nutzen, denckwiirdigen Historien, die in 
der Vorrede angeführet worden, zum 
Druck befördert. Jena, 1705. — 30. Der 
Mit Sprüchen H. Schrifftt bewährte und 
erklärte Catechismus D. Lutheri s ee l . . . 

Regensburg, 1705. (Későbbi kiadása. 
Regensburg, 1741.) — 31. Eilfertiges 
Sendschreiben an Herrn Michael Rosen, 
SS. Theologiae Stud, indefessum, darin-
nen des Königlich-Polnischen und Chur-
fürstl. Sächsischen Raths und Historio-
graphi Herrn Wilhelm Ernst Tenzels 
Erstes Fach des andern Repository in 
der so genannten Curieusen Bibliothec 
eröffnet, Auch ein und andrer Passus 
die geistliche Lieder betreffende beschei-
dentlich untersuchet wird. U. ott, 1705. 
— 32. Beschreibung der Münze über die 
Huldigung der Stadt Regensburg. U. ott, 
1705. — 33. Betrübte Berggedanken. U. 
ott, 1705. — 34. Evangelische Psalmen, 
Lobgesänge und geistliche Lieder, Gott 
zu Ehren, und der christlichen Gemeine 
in Regensburg zur seeligen Erbauung. U. 
ott, 1705 — 35. Taxa poenitentiaria 
cum notis. U. ott, 1705. — 36. Send-
schreiben an Hrn. Seyfari, wegen der 
Bilderbibel. U. ott, 1705. — 37. Orten-
burgische Gast-Predigt aus dem Wort der 
Wahrheit Psalm. LXXXIV. v. 12., 13. 
Bey damals angestellter Kirchen- und 
Schul-Visitation daselbst, in der Hoch-
Gräfl. Schlosz Kirche d. 18. Mart. A. 1706. 
gehalten. Nürnberg, 1707. — 38. Epitaphia, 
Oder Ehren-Gedächtnüsse Unterschied-
licher Theologorum, b. d. die in Schwa-
ben gebohren worden. Regensburg. 1707 

— 39. Anmerkungen Über D. Pauli 
Speraţi Geistlich- und liebliches Lied: 
Es ist das Heyl uns kommen her &c. 
Nebst Unvorgreifflichen Vorschlag zu 
einem genügsamen Vorrath Über einige 
Theses und Antitheses Theologicas. U. 
ott, 1707. — 40. Judaeus perversus & 
Conversus, Der durch des Teuffels Neid 
und eigne Boszheit verkehrte Dem äuser-
lichen Schein nach aber Bekerte Jude, 
Als Anno 1707. den 19. Juli in der Neuen 
Pfarr zu Regenspurg ein Polnischer Jude 
Joseph Ben Wolff, Levi, Die H. Tauff 
empfangen, und auff sein Begehren 
Emanuel Johannes genennet worden. 
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Aus dem Wort der W'ahrheit Apoc. III. 
9. betrachtet, . . . ü. ott, 1707. — 41. 
Epistola Ad H. V. S. scripta.... Lipsiae, 
1708. — 42. Lebens-Beschreibungen Der 
Biblischen Scribenten, Davon der I. Theil 
praesentiret Personalia Mosis, II. Th . . . 
Personalia Josuae., III. Theil Personalia 
Samuelis. IV. Th . . . Personalia Esrae, 
V. Th . . . Personalia Nehemiae, VI. Th... 
Personalia Mardochaiund Esther,VII. Th... 
Personalia Jobi u. VIII. Theil. (Az I—II. és 
VIII. rész Regensburgban 1708., a III—VI. 
Lipcsében 1708, a VII. ü. ott, 1710-ben 
jelent meg.) — 43. Biblischer Lehr- und 
Labensschatz in Alphabetischer Ordnung 
aus der unschätzbaren Schatz-Kammer 
des Heiligen Geistes gesammlet. Regens-
burg, 1708. — 44. Theologisches Gut-
achten über die Erzehlung Dessen, was 
sich ohnlängst mit einem gewissen Pre-
diger zu Hartzgerode soll zugetragen 
haben. U. ott, 1710. — 45. Schrifft-
mässiger Prüfung Des ohnlängst publi-
cirten Hohensteinischen Gesang-Buchs. 
U. ott, 1710. — 46. Harmónia Evan-
gelica. Das ist; Unsers Heylandes Jesu 
Christi Lebens-Beschreibung In richtiger 
Ordnung vorgestellet, und aus denen 
Vier Evangelisten zusammen gezogen. 
Von dem Ursprung an, so Er aus seines 
Himmlischen Vatters Schoos genommen, 
bisz Er sich wieder nach vollendeter 
Welt-Reise zu dessen Rechten Hand 
gesetzet hat, in Hundert und Zwantzig 
Fürstellungen eingetheilet, Nebst einer 
Vorrede . . . U. ott, 1711. (Hozzájárul 
külön czímlappal: Harmónia Animae 
Cum Christo, In einem Diario von Zwey 
Theilen vorgestellt. U. ott, 1711.) — 47. 
Historische Untersuchung, ob die be-
kannte Lästerung wider die heilige Mutter 
Gottes dem päpstlichen Ablass-Krämer 
Johann Tetzein mit Grund der Wahrheit 
könne zugeschrieben werden ? Jena, 
1718. — Czikkeinek jegyzékét közlik S. 
életírói; 18 darab kézirati munkáját 
pedig Klein sorolja fel. Önéletrajzát terje-

delmesen megirta (megjelent a Dyptycha 
Beginoburgensia cz. munkában). 

Czvittiuger, S p e c i m e n 340—50. J. — Horanyi 
Memoria III. 261. 1. — Klein, N a c h r i c h t e n 
I I . 4<i5. 1. — Uj M. Athenás 587. 1. — l'etrik 
Bibliogr. II. 69., III. 374. lap. — Szabó-
Heliebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész. 
Serpilius János, ág. ev. lelkész, szül. 

1596. ápr. 7. Merényben (Szepesmegye); 
tanult Leibiczban és Iglón, majd Beu-
thenben (Szilézia) és Elbingenben (Porosz-
ország). 16^0. leibiczi iskola-igazgató, 
1621. diakónus, 1624. lelkész, 1628 ban 
kézsmárki lelkész 1636. pedig egyszer-
smind a Poprádon aluli fraternitas espe-
rese lett. Meghalt 1658. február 6. — 
Munkái : 1. Desz Allerhöchsten Gottes 
Christliche und Pflichtige Erhöhung in 
einer Richter-Predigt, Bey Beschaung 
Desz . . . . Wappens der Stadt Keys-
mark . . . Leutschau, 1637. (A város 
czímerével fametszetben.) — 2. Mira-
culum. Helisaei Posthumum, sive sepul-
chrale : Das herzliche Wunderwerck 
geschehen im Grabe Dess in Gottruhen-
den H. Propheten Elisa an einem Todten, 
der lebendig worden ist; aus dem Andern 
Capitel, dess Andern Buchs der Könige 
inn Einer Oster-Predigt am Heiligen Oster-
Fest . . . inn Ober Ungern, gelegenen 
Königlich Stadt Keyssmarckt Vorgetragen. 
U. ott, 1642. — 3. Pluviae Pentecostaiis 
Stiltae Die Erquickenden Safft- und 
Krafft-tröpllein dess Gnädigen Pfingst-
Regens Durch Zwo Pfingst-Predigten nach 
anleitung eines Prophetischen Sprüch-
leins Am Ersten und Andern Pfingst-
Feyertage Zur Vesper auff die zuberei-
teten Hertz-Acker, Christlicher zubörer, 
der Kirchen-Gemeine inn der Königl: 
Stadt Keyssmarckt, gesprenget Von Jo-
hanne Serpilio Secundo . . . Im Jahr 
1642. U. ott. — 4. Germana virginitatis 
descriptio. U. ott, 1644. (Német gyász-
beszéd Gessierin Anna Mária felett.) — 
5. Pastorum ecclesiarum ad inferiorem 
íluvium Poprad fraternitas. U. ott, 1647. 
— 6. Lessus solamine plenus, super 
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Obitu Illustr Comitissae Ac . . . Dn. 
Catharinae Turso De Bethlehem-Falva. 
Illustr. quondam Comitis . . . Georgii 
Turso, Regni Hungar. Palatini . . . . 
Filiae; Postea vero . . . Stepani Thoekeli 
L. Baronis . . . Tabulae Baronum Asses-
so rs Consortis, per Annos 27. Menses 
7 cariss. quae d. 28. Április Anni 1647. 
Aetatis 45. rebus humanis exempta d. 
vero 22. Septemb. ejusd. Ann i . . . humata 
est; per Embelmatum Anagrammatico-
rum Expositionem debite institus (így) 
ac Parergis auctus . . . U. ott. — 7. 
Sertum semper-virens, Novem constans 
Metulis, supra Sandapilam Spect. ac 
Magn. Dn. Stephani Thoekoeli Senioris 
Liberi Baronis in Kesmark, Scbawnik, 
&c. Sacr. Caes. Reg. Mattis Tabulae 
Judiciariae Assessoris graviss. qua Ani-
mam, Virtute meriţi Christi sufíicientiss. 
quod Fide indubia apprehendit d. 8. 
Novembr. Anni Chri. 1651. Aetat. 70. 
in Patriam coelestem translati; qua 
Corpus exangve Cryptae haereditariae 
die 11. Februar. Ann. 1652. illati, in 
debitae gravitudinis & supremi honoris 
Testimonium reverenteo appensum Manu 
. . . U. ott. — A halálára írt gyász-
versek is megjelentek : Sacrum Exequiale 
. . . 1658. Leutschoviae cz. munkában. 

Gr. Kemény József, Történelmi és irodalmi 
kalászok. Pest, 1861. 184. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. k. — Zoványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára III. 199. 1. 

Serpilius János (ifjabb), ügyvéd és 
városi tanácsos, előbbinek fia, szül. 1623. 
jan. 20. Leibiczon (Szepesm.); tanult a 
leibiczi, késmárki, rozsnyói és sáros-
pataki iskolákban; miután a humanio-
rákat és a bölcseleti osztályt elvégezte, 
1642-ben Thornban folytatta gymnasiumi 
tanulmányait és 164o-ban a königsbergi 
egyetemre ment, hol három évig a tör-
vényt hallgatta. Innét Elbingbe (Porosz-
ország) távozott; csak rövid ideig maradt 
ott mint ügyvéd és 1646-ban nőül vette 
Zamchel Henrik özvegyét (Alexwangen 

Krisztinát); de neje 39 hét múlva meg-
halt és ő visszatért hazájába s itt ismét 
megnősült, 1652-ben feleségül vette Gallus 
Tóbiás, késmárki senátor leányát Évát 
és a «Causarum director» hivatalát vál-
lalván, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Szeben 
városok tanácsosa lett; lakhelyül Lőcsét 
választotta. 1657-ben Szepes vármegye 
táblabirájának választották. 1659-ben elöl-
járói által az országgyűlésre küldetett, 
melynek kiváló s hasznos tagja volt; 
úgy hogy törvén y tudós híre csakhamar 
elterjedt az országban és Pozsony, Sop-
ron város közönsége meghívta tanácso-
sának ; Sopront választotta székhelyéül, 
szepesvármegyei hivataláról leköszönt és 
1660. ápr. 7. családjával odaköltözött, 
hol syndicus lett; utóbb a tanácsban 
foglalt helyet és több izben volt polgár-
mester és bíró. 1661-ben második neje 
is elhunyt és harmadszor is megházaso-
dott, nőül vette Böhm Keresztély evang. 
superintendens özvegyét Balduin Dorottya 
Zsófiát. Meghalt 1686. decz. 1. Sopron-
ban. Dobner lelkész mondott porai fölött 
gyászbeszédet és nevének betűiből ezen 
anagrammát készítette: Sol sapiens in 
Jure. — Munkái: 1. Oratio de nova 
turri Kesmarkensi. 1641. — 2. Compen-
diosa Delineatio totius Juris Canonici & 
Civilis in gratiam Tironum Studij Juris 
consignata Leutschoviae, M.DC.LI. (Ujabb 
kiadása: Jena, 1675.) — 3. Disputatio 
Politica de increments rerum publica-
rum . . . — Kézirati munkája: Conci-
liatio Juris Hungarici cum Jure Canonico 
et Civili. 

Czviltinger, S p e c i m e n 350. 1. — Catalogus 
Librorum & MSS. Joannis Petri de Ludewig. 
Halae Magdeb., 1745. II. 562. 1. — Klei«, 
Nachrichten II. 462—464. 1. — Külesy Vincze, 
Magyar Plutarkus. Pest, 1815. I. 198. 1. — 
Heizer, Jakob, Biographien berühmter Zipser. 
Kaichail , 183 i. 100. 1. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár II . 207. 1. 

Serpilius János (ezen néven III.). — 
Munkái: 1. Studii Literarii Commen-
datio, Oratione Valedictoria, Inclyto 
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Saaros Patachiensi Gymnasii Auditorio 
debitae Gratitudinis & bonae memoriae 
ergo loco publico, Die 29. Augusti Anno 
. . . M.DC.XLI. prolata & relicta a Jo-
hanne Serpilio h. n. III. Sub fine ad-
juncta sunt Propemptica nonnulla, finita 
Oratione, publice recitata & exhibita. 
Leutschoviae. — 2. Nova Curiae Cais-
marcensis, Anno a nativitate Christi 
salutifera extructa Turris, Oratiuncula, 
breviter quarumvis Turrium ac fastigia-
torum Aedificiorum, originem & utilita-
tem, exhibente, dieq. 18. Calend. Decemb. 
sive 14. Novembr. publice pro Rostris 
Scholasticis in solemni Ministrorum Ecc-
lesiae ac utriusq. Senatus, nec non alior. 
Literatorum & Studiosae Juventutis prae-
sentia memoriter dicta; tum animi, tum 
exerciţii ergo descripta & c o o r n a t a . . . 
U. ott, 1641. 

tízabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II . 163. 1. 

Serpil ius Keresztéig, bölcseleti mester, 
ág. ev. lelkész, S. György testvére, S. 
János, soproni biró unokája, szül. 1672. 
aug. 15. Sopronban, a hol tanulmányait 
végezte. 1691. a lipcsei egyetem hallgatói 
közé iratkozott be ; innét 1693-ban Ham-
burgba, 1695. Kielbe ment tanulmányai-
nak folytatására; 1696. a greifswaldi 
egyetemen bölcseleti mester; 1697-ben 
pedig modori, 1708. soproni lelkész lett. 
Meghalt 1714. aug. 20. Sopronban. — 
Munkái: 1. Dasz Dem Königl Schwe-
dischen Ober-Kirchen-Rath Herrn D. 
Johann Fridrich Mayern Auff Seine An 
die Studiosos Theologiae, Schwedischer 
ßothmässigkeit unterworffen, Geschrie-
bene Vorrede Hr. M. August. Hermann 
Francke kein gottseeliges kluges Wort, 
sondern lauter Schand- und Schmäb-
Worte, Nach Art der Heutigen sanfft-
müthigen Pietisten Habe geantwortet, 
Wird gezeiget, und gedachtem Hn. 
Francken seine Schmäh-Worte wieder 
nach Hause geschicket . . . Hamburg, 
1695. — 2. Nimiam Lenitatem Philippi 
Melanchthonis Haereses Promoventem 

Propriamque Prodentem. In Academia 
Kiloniensi Publica Exercitatione Praeside 
... Jo. Frid. Mayero... edisseret die 30. Aug. 
1695. Kiel. (Uj kiadása: Greifswald, 1707. 
Névtelenül.) — 3. Biblischer Lebens-Cate-
chismus, In welchem Denen Kindern und 
Einfältigen Durch Fragen und Antwort 
deutlich gezeigt wird, was zu einem thä-
tigen Christenthum gehöre, und wie sie 
ihr Leben Gottgefällig anstellen sollen. 
Leipzig, M. DCC. III. — 4. Das Muster 
einer rechten Neustetterin. Hely n., 1707. 
(Halotti beszéd. Jel. XXI. 2., 3. felett.) — 
5. Religio Medici Vere Christiani, Eines 
Christlichen Medici rechtschaffenes Chris-
tenthum, ßey Solennen Leichen-Conduct 
des weyland . . . Andreae Low, Phil. & 
Med. Doctoris . . . Welcher den 20. May 
. . . 1710. Jahres in seinem gecreutzig-
ten Jesu seelig . . . in sein Ruhe-Käm-
merlein gebracht, ward, Aus seinem 
Leichen-Text I. Cor. II. v. 2. In dem 
Evangelischen Beth-Hauss be t rachte t . . . 
Regenspurg. — 6. Die göttliche Käfer-
Strafe, nach Gottes Wort und der trauri-
gen Erfahrung betrachtet aus dem Pro-
pheten Joel. Cap. I. v. 2—5. Der evan-
gelischen Gemeine in der königl. freyen 
Stadt in Oedenburg in Ungarn den 11. 
Maij anno 1713. als die Käfer in denen 
Weinbergen ungemein grossen Schaden 
verursachten, zu hertzlicher Gemüth-
bewegung und Besserung in der ordent-
lichen Wochen-Predigt vorgetragen. U. 
ott. — 7. Celspirii de anagrammaticibus 
libri duo, quorum prior theoriam poste-
rior anagrammataphos celebres cum 
appendice selectorum anagrammatum 
exhibet. U. ott, 1713. — 8. Frag-Stücke 
für die die zum heiligen Abendmahl gehen 
wollen, in und mit welchem der ganze 
Catechismus erläutert wird. U. ott., 1714. 
(Bővítve újra kiadta fia, S. Sámuel Vil-
mos Pozsonyban, 1744.) 

Uj M. Athenás 590. 1. — Szabó-Hellebrant, 
Régi M. Könyvtár III. 2. rész 479., 480., 
617, , 719. l a p . — Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i 
Ismeretek Tára III. 200. 1. — Petrik, Bibliogr. 
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Serpilius (Quendel) Lörincz, ág. ev. 
lelkész, szül. a XVI. század elején Bélán 
(Szepesm.), hol atyja Quendel János 
város bírája volt. S. a papi pályára ké-
szült és a theologiát Krakkóban tanulta 
négy évig: tanulmányainak befejeztével 
visszatért Bélára s ott városi lelkész és 
hitoktató lett. A Luther és Melanchthon 
hitújítási híre hozzá is eljutott; leghőbb 
vágya volt ezen férfiak tanítását közvet-
lenül hallani; ezért 1530. Wittenbergbe 
ment, hol Melanchthon házában lakott, 
megnyerte barátságát és tanítványa volt. 
Jelen volt az 1530. augsburgi birodalmi gyű-
lésen. Melanchthon rábeszélésére Quendel 
családi nevét a latinos Serpiliusra változ-
tatta, mely nevet aztán a többi család-
tagok is fölvettek. 1545-ben hazájába 
visszatérvén, hivei a püspöknél közben-
jártak, hogy előbbeni plébániájába vissza-
helyezzék, a mi meg is történt. Ezután 
minden erejét a Luther vallása terjesz-
tésére fordította, azonban Melanchthon 
némely tantételét is elfogadta. 1547. nőül 
vette Kottler Juliannát, kitől 15 gyer-
meke volt. 1558. Lőcsére választották 
papnak, 1564. pedig Leibiczre, hol 1572. 
jún. 11. meghalt, — Eletírói munkáit 
nem említik. 

Czwiuinger. Specimen 353. 1. — Klein, Nach-
richten I. 323—330. 1. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungarórum 8. 1. — Hleltzer, Jakob, 
Biographien berühmter Zipser. Kaschau, 
1833. 10. 1. — Weber, Samuel, G e s c h i c h t e d e r 
Stadt Béla, 1892. 32. 1. (A család leszárma-
z á s a . ) — Prot. Szemle 1897. 604. 1. 

Serpilius Sámuel, ág. evang. lelkész, 
késmárki származású, 1651. június 28. 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre; 
visszatérvén hazájába, 1653-ban diaconus 
lett Leibiczban (Szepesm.); vájjon ugyan-
egy-e a rozsnyói lelkészszel S. Sámuellel, 
ki 1705-ben a gömöri fraternitás törvé-
nyeit aláírta, nem bizonyítható. — Mun-
kái: 1. Dissertatio Theologica De Justi-
f icat ion Hominis Peccatoris Coram 
Deo Quam Annuente Supremo Numine 
In Illustri Academia Wittebergensi Prae-

side . . . Johanna Meisnero . . . Pub-
licae Eruditorum Disquisitioni subjicit 
. . . Autor-Respondens . . . Wittebergae, 
M.DC.LII. — 2. Collegii Theologici Dis-
putatio X. De Lege et Evangelio, Prae-
side Andrea Kunado . . . Respondente 
. . . Ad diem 9. Mart. . . . U. ott, 1653. 
— Üdvözlő verseket í r t : Applausus Hy-
menaeus . . . U. ott, 1652.; Freuden-
Krantzlein . . . U. ott, 1652. és Verba 
Laeta . . . U. ott, 1653. cz. munkákba. 

bartholomaeides, Memoriae Ungarórum 144. 
1. — Szabó-llellebrant. Régi M. Könyvtár 111. 
1. rész 556., 569. 1. 

Serpilius Sámuel Vilmos, ág. ev. lel-
kész, S. Keresztély ev. lelkész íia, szül. 
1707. febr. 14. Modorban (Pozsonym.); 
tanult Sopronban, honnét 1726. Altorfba, 
1730. Lipcsébe, majd Helmstädtbe ment 
ismereteit gyarapítani. Miután pár évet 
nevelősködéssel és utazással töltött, 1734. 
közepén Pozsonyban német lelkész lett. 
Meghalt 1761-ben és vele a Serpilius 
család kihalt, — Munkái: 1. Dissertatio 
theologica qua ÖEION theologicorum seu 
quod in studiis et muneribus sacris divi-
num est praeside Gustavo Georgio Zeit-
nero ad d. 5. April, a. 1730. exponitur 
atque ad disputandum proponitur. Altorfii 
Noric. — 2. Der seelige Ruhm wahrer 
Christen : Dass sie Christum angehören : 
wurde an dem Begräbnis-Tage des weyl. 
Herrn Stefan Klobusiczky, welcher den 
5. Octobr. dieses 1738. Jahres verstorben, 
u. darauf den 26. Octobr. zur Erde be-
stattet worden, der ansehnlichen Klobu-
siczkyschen Freundschaft zum Trost, in 
öffentlicher Versammlung vorgestellet. 
Hely, n. — 3. Das billige Klagen christ-
licher Eltern über den Verlust eines 
Sohnes guter Hoffnung mit Gottlichem 
Tröste geschildert. Breslau, 1740. (Gyász-
beszéd Moll Mátyás Mihály fölött). — 4. 
Eines evangelischen Lehrers Pflicht und 
Trost: wenn er an Gott, und Gott an 
ihn denket. Wurde aus dem Gedenk-
Spruch Nehemiä, Cap. XIII. v. 31. als 
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dem erwählten Leichen-Text des weiland... 
Herrn Mathiä Bei,. . . welcher den 29. 
Aug. 1749. in seinem Erlöser seelig ent-
schlafen . . . bey dessen volkreichem 
Leichen-Begängniss pilichtmässig vorge-
s te l l t . , . Leipzig. — Bővítve kiadta 
atyjának «Fragstücke» czímű munkáját 
(Regensburg, 1714.); Adalékokat gyűjtött 
Czvittingerhez, melyeket Fabó András 
közölt az Uj M. Athenásban 527—611. 1. 

Meitzer Jakoh, B iographien berühmter Zip-
ser. Kaschau, 1833. 12. 1. — Új M. Athenás, 
591. 1. (Fabó). — Zoványi Jenő, Theologiai 
Ismeretek Tára. III. 200. ]. — ľetrik Bibliogr. 

Servatius Keresztély, brassói szárma-
zású. — Üdvözlő verse van : Phleps, 
Johannes, Fridericum III. . . . Witte-
bergae, 1702. cz. munkában. 

tizahó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III 2. 
rész 608. 1. 

Šesták Venczel, uradalmi főerdész. 
— Czikkei a Vadász- és Versenylapban 
(1863. 1. sz. A gácsi vadásztér 1862-ben, 
1867. 1. sz. Gácsi vadászatok, 1873. 7. 
sz. Lőjegyzék a vilhei uradalomból). 

A m. n. múzeumi hir lap-köny vtár példá-
nyaibó l . 

Setéth Imre, nyug. katonatiszt. — 
Munkát írt a marhavész gyógyítása mód-
járól s azt kétszer is (1835. és 1838-ban) 
benyújtotta a pesti egyetem orvosi kará-
hoz bírálat végett. A bíráló, Hoffner 
állatorvostan-tanár, mindkét izben eluta-
sító véleményt adott s ua munka, úgy 
látszik, nem is jelent meg nyomtatásban. 

Kossá Gyula, M. Állatorvosi K ö n y v é s z e t 
Bpes t , 1904. 203. 1. 

Seth Antal, helyettes biró Budán. — 
Munkája : Oratio salutoria qua sacratiss. 
suas Majestates regem Hungáriáé apóst. 
Franciscum, ac reginam Mariam There-
siam ritu solemni pro feliei inauguratione 
praesidium Budense totius populi inter 
applausum die 2da Junii 1792. nomine 
magistratus excepit. Budae. 

Petrik Bibl iogr. 

Seth János, Trinitárius szerzetes. — 

Munkája: Lob- und Pflichtrede auf das 
verborgene Geheimniss der Allerheilig-
sten Dreyfaltigkeit an dem hohen Titulär-
feste des Barfüsserordens und dessen 
hochlöbl. englischen Erzbruderschaft der 
allerheiligsten Dreyfaltigkeit; bey Be-
stätigung der Würdenswahlen zu Klein-
mariazell im Jahre 1777. vorgetragen. 
Ofen. 

Petrik B i b l i o g r . 

Seth János (József), orvosdoktor, Ko-
márommegye főorvosa; nagy érdeme 
van a himlő oltás terjesztése terén Ma-
gyarországon. Meghalt 1810. jan. Komá-
romban. — Czikkei a Zeitschrift von und 
für Ungernben (1802. 202., 371. 1. Kurze 
Übersicht der Schafpockenimpfung im 
Komorner Komitat); a Patriot. Wochen-
blatt für Ungarnban (1804. 6. sz. ugyan-
az). — Munkája : Versuch über die Blat-
tern - Impfung und deren wesentliche 
Vorzüge zur Beförderung dieser wohl-
thätigen Erfindung. Komorn, 1801. (Ism. 
Annalen der Oesterr. Literatur. Wien, 
1802. 71. 1.) 

Annalen der Oesterr. Literatur. Wien , 1810. 
III. 335. 1. — Szinnyei Könyvésze te . 

Seuler Lukács, osvosdoktor, született 
1661. márczius 19-én Brassóban, tanult 
ugyanott és 1682-től Wittenbergben, 
1686-tól pedig Lipcsében. 1689-ben orvos 
volt Harderwirckben, 1692. deczember 
24-én szülővárosában városi tisztiorvos; 
1693-tól egyszersmind községi szónok és 
1715. városi tanácsos, 1716. kapitány 
(Stadthann), 1733. városbíró. VI. Károly 
király a nemesek sorába emelte Seulen 
előnévvel. Meghalt 1735. aug. 30. Bras-
sóban. — Munkái: 1. Ultimum simul ac 
debitum officium Quod In viri Nobilis-
simi . . . Jeremiae Lossii . . . Praema-
turum inopinatumque obitum cum V. Idus 
Novembris in Alma Leucorea ferales 
ejus Exequiae celebrarentur . . . Witte-
bergae, (1684. Költemény). — 2. Dispu-
tatio Inauguralis Medica, De Febribus, 
Quam Favente Deo Ter Opt. Max. Ex 
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Auctoritate . . . Rectoris, D. Johannis 
Meyeri . . . Pro gradu Doctoratus, sum-
misque in Medicina honoribus & privi-
legiis solitis rite consequendis, Erudito-
rum Examini subjicit Lucas Seüler . . . 
Hardervici, 1689. — 3. De conservanda 
bona valetudine liber scholae Salerni-
tanae. Coronae, 1696. (Két ívrét lapon 
106 egészségi szabályt foglal magában.) 
— Üdvözlő- és gyászverseket í r t : Sup-
remam In Philosophia Lauream . . . 
Wittebergae 1682.; Syncharmata . . . U. 
ott, 1683.; Fabricius, Johannes, Die glück-
lich vollbrachte Reise ü. ott, 1686 ; Klein 
Johannes, Exercitatione Juridica . . . U. 
ott, 1686. cz. munkákba. 

Trausch, Schriftsteller Lexikon III. 297. 1. 
— Wurzbach, Biographisches Lexikon XXXIV. 
165. 1. 

Seuler Lukács (seuleni), városi szónok, 
előbbinek fia, szül. 1693. szeptember 9. 
Brassóban; 1712. október 14-től 1715. 
júniusig a jenai egyetemen tanult; az-
után beutazta Németalföldet, Franczia-
és Angolországot és visszatért szülő-
városába, hol a városi tanácsnál titkár, 
1729. márczius 8. városi előljáró vagy 
szónok lett. Meghalt 1733. szeptemb. 13. 
Brassóban. — Kézirati munkája: His-
tória Transilvaniae ab anno mundi 1657 
ad annum 1726 usque; ívrét 724 lap, 
a régi Dácia tolirajzával. (1726-ig írva, a 
szerzőnek saját tudósításai csak az 1714. 
évnél kezdődnek ; a munka befejezésében 
halála akadályozta meg.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 298. 1. 
— Wurzbach. Biogr. Lexikon XXXIV. 164. 1. 
— Archiv für Landeskunde XVII. 474. 1. 

Severini András (idősb), ág. evang. 
lelkész Petróczán (Zemplénm.). — Mun-
kája : Nábožné Pesničky. Turócz-Szent-
Márton. 1893. (Vallásos énekek.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Severini János, ág. ev. gymnasiumi 
igazgató Selmeczen 1755-től 1789 ig ha-
láláig. — Czikke a Mercur von Ungarn-
ban (1787. III. Anhang 92. 1. Vindiciae 

Singidonis Belgrado adsertae). — Mun-
kái : 1. Commentatio historica de vete-
ribus incolis Hungáriáé Cis-Danubianae a 
Morava amne ad Tibiscum porrectae ex 
probatissimis scriptoribus deducta cum 
brevi delineatione Schemnicii augustorum 
gemino adventu glorioşi regiis oblati 
manibus. Sopronii, 1767. — 2. Conspectus 
históriáé hungaricae a prima gentis ori-
gine ad memoriam nostram perducte. 
Pars prior. Lipsiae, 1769. (2. kiad. Posonii 
& Cassoviae, 1778. Folytatása ezen czím-
mel: Conspectus históriáé hungaricae in 
usus praesertim juventutis adornatae 
Pars posterior, res gestas regum omnium, 
ad annum usque 1775. complexa. Posonii, 
2. kiadás: Posonii & Cassoviae, 1778. 
Az első kiadásnak sajtó alá készített 
kézirata a budapesti egyetemi könyv-
tárban.) — 3. Pannónia veterum raonu-
mentis illustrata cum Dacia Tibissana. 
Lipsiae, 1770. — 4. Fundamenta histó-
riáé civilis, ab orbe conoitio ad 
nostram aetatem deducte,- usibus tyro-
num accomodata, cum appendice geo-
graphica. Posonii, 1773. (Kézirata 1772-
ből a bpesti egyet, könyvtárban.) — 
5. Institutiones eloquentiae, in usus 
patriae juventutis ex probatis auctoribus 
selectae, variisque animadversionibus et 
exemplis illustratae. Posonii & Cassoviae, 
1779. (Ugyanaz : Posonii et Pestini, 1806.) 
— 6. Tentamen zoologiae Hungaricae, 
seu históriáé animalium, quorum magnam 
portem alit Hangaria. Posonii, 1779. — 
7. Dissertatio de modo inveniendi situs 
veterum Pannoniae oppidorum, in qua 
de Acinco, Tauruno et Singidone pecu-
liariter disquiritur et sub finem de gente 
Pannónia. U. ott, 1781. (Salagi, Schön-
vviesner és Katona ellen van intézve. 
Kézirati censurai példánya a budapesti 
egyetemi könyvtárban.) — 8. Philosophia 
rationalis, seu logica usibus juventutis 
veteriore ex disciplina, recenţi methodo 
ad commodata. Opusculum posthumum. 
Praemissa est cl. autoris vita Schemnicii. 
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1789. Kiadta Tomka-Szászky János, Intro 
ductio in orbis antiqui et hodierni geo-
graphiam in duas tomos divisa . . . 
Posonii & Cassoviae czímű munkájának 
második javított és bővített kiadását.. 

Horanyi, Memoria H u n g a r o r u m III . 275. 1. 
31. Hírmondó 1781. 65. Sz. — Aon t Eccl. et Schol. 
Annales. S c h e m n i c i i , 1793. 1. 97. 1. — Phtlo-
sophiai Pólyamunkak. P e s t , 1835. I . 59. 1. — 
Haan, Ludoc., J e n a H u n g a r i c a , Gyulae , 1858. 
65. 1. — Kachelmann, G e s c h i c h t e der Berg-
stätte . S c h e m n i t z , 1867. — Wurzbach, B iogr . 
L e x i k o n XXXIV. 167. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Severini Pál, ág, ev. lelkész, sztrego-
vai (Nógrádm.) származású ; tanult Kor-
ponán, Beszterczebányán, Győrben, ismét 
Beszterczebányán. 1702. Kukován papnak 
szentelték és Badinba (Zólyomm.) ment 
lelkésznek ; onnét pedig Garamszegre, hol 
40 évig szolgált; azonban munkája miatt 
lelkészi állásától megfosztották. Meghalt 
1750-ben. — Munkája : Collectanea anti-
pietistica . . . — A Cithara Sanctorum 
cz. gyűjteményben két tót egyházi éneke 
van. 

Haan, Ludewit, Cithara S a n c t o r u m . Pest , 
1873. 74. 1. 

Severini Sámuel, ág. evang. lelkész, 
garanszegi származású, Kosztolányinak 
udvari papja. — Munkái: 1. Sacra so-
lennia Bethabar-Enon-Jordan Macherun-
tica die festő martyrio Johannis Bap-
tistae repetita. Vitembergae, 1733. (Az 
első részben Ker. János mondataiból 
levont hitágazatok röviden tárgyalvák, 
a második János kereszteléséről szól. 
Adva van hozzá Seibich Kristóf Henrik, 
wittenbergi tanárnak szerzőhöz írt tudós 
levele, melyben a magyar papokat Ar-
noldinak «Hist. Haeres.» If. r. 428. és 
köv. 1. vádjai ellen röviden védi.) — 2. 
Exercitatio exegetica de creatura ge-
mente ad locum Paulinum Rom. VIII. 
a vers. 17. ad 23. inclusive proposita. 
U. ott, év n. (Latin és görög párhuzamos 
szöveggel.) 

Uj i)l. Athenás 592. l a p . ( F a b ó . ) — Petrik 
Bibliogr. 

Severinus János András, ág. evang. 
lelkész, S. András lelkész fia, szül. 1783. 
febr. 1. Nagy-Szebenben, tanult 1805— 
1807-ig Göttingenben; előbb Nagy-Szeben-
ben szerdai prédikátornak alkalmazták, 
1815. máj. 16. Omlásra választották meg 
lelkésznek. 1863. aug. 18. hívei, aggkorát 
tekintve, fiát S. Ferencz Rudolfot válasz-
tották melléje segéd-lelkésznek. — Mun-
kája : De Catechisationis ac Socraticae 
institutionis methodo, dissertatio, quem 
pro loco inter Proff. Cib. A. C. obtinendo, 
publice defendet. . . Cibinii, 1808. 

Siebenbürg. Prov. Blätter I I I . B d . 276. 1. — 
Trausch, Schr i f r s t e l l er -Lex ikon III. 300. 1. 

Severlay (Schäwerlein) Mátyás Dá-
niel, ev. ref.' főiskolai tanár, szül. 1773-
ban Bisztricskán (Trencsénm.) ; tanult 
Turócz-Szent-Mártonban, Lőcsén, Loson-
czon és Pozsonyban. Sárospatakra a 
német és latin irodalom tanszékére hi-
vatott meg az elhunyt Nitsch Károly 
helyébe. 1809. nov. 14. köszöntött be ; 
de hivatalában csak egy évet töltött. 
1810-ben ugyanis Selmeczen a költészet-
szónoklati osztályban lett tanár, hol a 
hittani intézetnél nyert alkalmazást. Meg-
halt 1840. ápr. 7. — Munkái: 1. Gram-
matica linguae latina. Schemnicii, 1813. 
— 2. Rhetorica. U. ott, 1818. — 3. 
Poetica . . . — 4. Compendium theolo-
giae dogmaticae. U. ott, 1824. 

Sárospataki Lapok 1890. 49. SZ. ( L á s z l ó J . ) 

Sevics Mitrofán, bácsi görög keleti 
szerb püspök, szül. 1854. aug. 14. Új-
vidéken (Bács-Bodroghm.); középiskolai 
tanulmányait az ottani főgymnasiumban 
végezte, majd két évig a gráczi és zág-
rábi egyetemen a jogi, azután pedig négy 
évig a karloczai g. k. szerb papnevelő-
intézetben a theologiai tudományokat ta-
nulta. 1880. jan. 14-től 1881. aug. 19-ig 
mint segédtanár, attól kezdve pedig 1892. 
jan. 16-ig mint rendes tanár működött 
a zárai szerb theologiai tanintézetben, 
hol az 1880—91. években egyszersmind 
a könyvtár őre, 1885—91. pedig a pap-

30. ii> sajtó alá adatott 1907. noc. 16. 
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nevelő-semiriarium igazgatója volt. A pat-
riarcha többszöri felhívására 1892. jan. 
20. mint rendes tanár Karlóczára a theo-
logiára ment át, a honnét, mint a kolos-
tor főnöke és az ottani szerzetesi isko-
lának igazgatója 1895. márcz. 25. Hopo-
vára, ezen iskola beszüntetésével pedig 
1898. szept. 19. mint zárdafőnök Kruse-
dolba költözött. Az egyházi méltóságokat 
a következő sorrendben nyerte e l : 1880-
ban diakónus, 1881. presbyter, mint ilyen 
1890. püspöki syncellus, 1892. patriarchal 
protosyncellus, 1895. archimandrita. A 
karlóczai püspöki zsinatban megejtett vá-
lasztás és ő felsége megerősítése után 
1899. júl. 16. az elhunyt Opasics Germán 
helyére bácsi püspökké szentelték. 1901-
ben a szerb király a szent Száva-rend 
I. oszt. nagykeresztjét adományozta neki. 
— Kisebb theologiai értekezésein és ta-
nulmányain kívül, a melyeket tanár-
sága idején az egyházi folyóiratokba írt; 
lefordította oroszból Mogila Péter, «A 
keleti katholikus egyháznak hitvallása» 
és Makarije moszkvai metropolita «Dog-
matika» cz. nagyobb szabású és a gör. 
kel. egyházra nézve nagy jelentőségű 
munkáit. 

Pallas Nagy l.exikona X V I I I . 366. 1. — Vasár-
napi Újság 1899. 30. SZ. a r c z k . — Sturm Albert, 
Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 40. 1. 

Sextius (Sexti) János, ág. ev. tót lel-
kész, S. Péter lelkész fia, breznyóbányai 
származású; a wittenbergi egyetemre 
1654 jún. 16. iratkozott be (hol neve 
Sixtusnak van írva); később korponai tót 
lelkész lett; a vallásüldözés alatt 1673. 
száműzetett; később azonban ismétvissza-
tért hazájába. — Munkája: Animadver-
siones, Theologico-Politico-Historico- Cri-
ticae, In Narrationem Historicam, Cru-
delissimae, & ab Hominum memoriâ 
nunquam auditae, Captivitatis Papisticae, 
Nec non, ex eadem Liberationis Mira-
colosae, M. Georgii Lani, Hungari Bec-
toris olim Gymnasii Carponensis adjectae. 
Anno eXVLes traDVCIMVr. Calumnia 

Id . S z i n n y e i J . . Macyar írók. XII. 

conturbat Sapientem, & perdet Robur 
cordis illius Eccl. 7., 8. (Lipcse), 1676. 
(Névtelenül.) — Költeményeket ír t : Lau-
ream Philosophicam . . . Wittebergae, 
1654. ; Inter Cineralia Exilii . . . Wrati-
slaviae, 1677.; Catastrophae . . Lipsiae, 
1678.; Letztes Ehren-Gedächtniss . . . 
Görlitz, 1681. és Vota Gamica Secunda... 
Lesnae, 1682. cz. munkákba. — Bartholo-
maeides az Animadversiones cz. Sexti 
András munkáját neki tulajdonítja. 

Bartholomaeides, Comitatus Gömör 430. 
lap és Memoriae Ungarorum 148. lap. 
— Haan, J e n a Hungar i ca . Gyulae , 1S58. 14. 
1. — Monumenta e v a n g . a u g . conf . in H u n g . 
bist . I . 38., 74. 1. — Uj M. Athenás 592. 1. 
(Fabó.) — Szabú-Heilebrant, Régi M. Könyvtár 
111. 2. rész 81. 1. 

Sextius János, ifj. jolsvai (Gömörm.) 
származású. — Üdvözlő verset ír t : Buch-
holtzus Georgi,De Conjunctionibus Plane-
tarum . . . Gryphiswaldiae, 1710. cz. 
munkába. 

Szabó- Hellebrant, K ég i M. K ö n y v t á r I l i . 
2. rész. 716. 1. 

Sextius János, ág. ev. német lelkész 
Korponán. — Munkája: Necteré Ewan-
gelické Pisné . . . Selmeczbánya, év n. 
(XVIII. század. Egyházi evang. énekek 
németből fordítva.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sextius Mihály, ág. ev. lelkész, kor-
ponai származású. — Üdvözlő verseket 
í r t : Catastrophe . . . Lipiae, 1678. ; Pia 
Vota . . . U. ott, 1679., és Seita Parnassia 
. . . U. ott, 1682. cz. munkákba. 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III. 
2. rész. 137., 165., 234. 1. 

Sextius Péter, ág. evang. lelkész, 
1667—1670. Beszterczebányán volt tót 
segédlelkész ; a vallásüldözés alatt (1673) 
ő is száműzetett. — Üdvözlő verseket 
í r t : Inter Cineralia Exilii... Wratislaviae, 
1677.; Catastrophe . . . Lipsiae, 1678. és 
Letztes Ehren-Gedächtniss . . . Gorlici, 
1681. cz. munkákba. 

Szabó- Hellebrant, Rég i M. K ö n y v t á r III. 
1. rész 753., 797. 1. 2. rész 97., 13 6., 203. 1. 

31 
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Seybold Jakab, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1719. okt. 9. Bécs-
ben ; 1736. okt. 27-én lépett a rendbe; 
Bécsben a költészetet és szónoklattant 
tanította; később több helyt volt hitszó-
nok és Pozsonyban is tartózkodott. Meg-
halt a rend eltöröltetése (1773) után. — 
Munkája : Lob- und Ehren-Rede von dem 
seeligen Petro Forrerio, reform, und gen. 
can. regül, als an welchem Fräulein 
Maria Theresia von Philippik, und Caro-
line von Versail, auf all ergnädigste Be-
nennung Ihro Majestät Mariä Theresiä 
das zweyte und erste Probjahr ange-
tretten haben, in dem Closter deren 
regul. Canonissinen S. Augustini de la 
Congregation de Notre Dame in Press-
burg. Pressburg, 1755. — Yan még két 
latin munkája, melyek külföldön jelen-
tek meg. 

Stoeger, Seriptores 327. 1. — Petrik Bibliogr. 
— De Backer - Sommervogel, B i b l i o t l l ô q u e -
Bibliogr. VII. 1167. h. 

Seybold Pál, ág. evang. gymnasiumi 
tanár Sopronban, hol a szónoklatot és 
bölcseletet tanította. Az ev. gyülekezet 
1811-ben évi fizetését 900 frlra emelte. 
Meghalt 1828. nov. 26. Sopronban 58. 
évében. — Munkája : Praecepta rhetorica. 
Accedunt exempla tum veterum tum 
recentiorum, praeceptis rhetoricis uni-
versalibus illustrandis diservientia. Sop-
ronii, 1817. 

M. Kurír 1811. I . 18. s z . — Kis János E m l é -
kezései I. 104. 1. — Petrik Bibliogr. 

Seybriger Mihály. L. Seibriger. 
Seyfíerdt József Prosper, szerzetes és 

theologiai tanár, szül. 1741. február 3. 
Brünnben ; a gymnasiumot ugyanott, a 
bölcseletet Olmützben tanulta ; 1758. máj. 
3. Brünnben a szent Ágoston szerzetes-
rendbe lépett; 1767. okt. 18. fölszentel-
ték. Mint jeles tanár és hitszónok 20 évig 
ezen szakok szolgálatában állott. 1778-ban 
meghívták tábori papnak a gróf Trautt-
mansdorff 7. sz. Dragonyos-ezredbe, hol 
öt évig szolgált. 1786-ban kinevezték a 

pozsonyi cs. kir. egyetemes papnevelő-
intézethez theologiai tanárnak. Midőn 
ezen intézet II. József halála után fel-
oszlattatott, S. 1791—1795-ig Nikols-
burgban a rend templomában hitszónok 
volt, majd Riedben lelkészi szolgálatokat 
teljesített; 1804. visszatért Alt-Brünnbe, 
hol 1813. jan. 21. meghalt. — Munkái: 
1. Besitz und Ertheilung des Friedens. 
Eine Primizrede. Pressburg, 1787. — 2. 
Selectae Preees orantis animae christia-
nae. U. ott, 1787. — 3. Der Ritter 
Georg und der gestürzte Drache oder die 
Toleranz. Ein Oratorium. U. ott, 1788. 
— Még 13 külföldön megjelent német 
munkája van, ezeket Wurzbach fel-
sorolja. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon. XXXIV. 171. 1. 

Seyffert János, állatorvos, szül. 1798-
ban Szombathelyt (Vasm.); a katona-
ságnál mint főkovács és lóorvos kezdte 
pályáját. 1831-ben seborvos és szülész-
segéd volt; 1832-ben állatorvosi mester 
és 1834. a bécsi állatorvosi intézetben 
tanító lett. 1835. második, 1852. első 
udvari állatorvossá nevezték ki. Először 
alkalmazta 1847. febr. 9. az amerikai 
rendszert, a kénbelehellést állatoknál 
Bécsben, sikeres műtétek kíséretében. 
Meghalt 1854. október 7. — Czikkei az 
Österr. medicinische Wochenschriftben 
(1847. 10. és 11. füzet, és a Bepertorium 
für die gesammte Medicinben) a kénnel 
való műtéteinek leírása. — Munkája ; 
Bildliche Darstellungen zur Uebersicht 
aller von Aussen am Pferde möglichst 
ersichtlich gemachten Fehler und Krank-
heiten. (1843., ívrét, 3 kőnyom, táblával. 
Wagner Edével együtt.) 

Wurzbach, Biogr. Lexikon. XXXIV. 172. 1. 

Seyfried János, orvosdoktor, szepes-
ségi származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica theoretico-practica 
de dysenteria Pannonica. Halae Magd. 
1732. 

Szinnyei Könyvészete. 

Seyfriedt János, bölcseleti mester, 
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pozsonyi ág. ev. iskolaigazgató, bölcse-
leti és theologiai tanár. — Munkája: 
Theoremata Philosophica de Anima Sepa-
rata, Quae sub Praesidio . . . Publice 
disputanda proponit Andreas Remenik... 
Anno M.DC.L1X. (Trencsin.) — Üdvözlő 
verset í r t : Memoria Posthuma . . . Witte-
bergae, 1657. cz. munkába. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. 
259., III. 1. r. fil4., 2. rész 61. 1. 

Seyfried József, a pestvidéki kir. tör-
vényszék elnöke, szül. 1849. október 19. 
Gölniczbányán (Szepesm.); a jogot az 
eperjesi jogakadémián végezte, mire 1878. 
Budapesten az ügyvédi vizsgát letette. 
Birói pályáját 1872. a budai törvény-
széknél mint aljegyző kezdte meg. 1878. 
Beszterczebányára törvényszéki, 1889. 
budapesti kir. táblai bírónak nevezték ki. 
A kir. táblák decentralizatiója alkalmá-
ból Temesvárra került, 1892. január 1. 
pedig a sátoralja-új helyi törvényszék el-
nöke lett. 1898. jún. 5. nevezték ki a pest-
vidéki törvényszék elnökévé s jelenleg 
is e helyen működik. Jogszolgáltató mű-
ködésének súlypontja a polgári szakon 
nyugszik. — Czikkeket írt a szaklapokba. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 567., I I . P ó t -
kötet 1904. 567. 1. 

Seyfried Károly, főerdőmester az 
ungvári főerdőhivatalnál. — Munkája: 
Gazdasági ügyirálytan. Útmutató a gazda 
üzleti és polgári életében előforduló iro-
mányok fogalmazására és készítésére. 
Gazdasági tanintézeti hallgatók és gya-
korlati gazdák számára. Kassa, 1905. 

ill. Könyvészet 1905. 

Seyler Károly, főszékesegyházi kar-
nagy, S. József zeneszerző és karmester 
fia, szül. 1815. aug. 7. Budán ; gymna-
siumi tanulmányait Esztergomban vé-
gezte, 1834-ben pedig a bécsi operaszin-
házi zenekarba lépett. Winninger bécsi 
gazdag selyemkereskedő tette lehetővé, 
hogy Seyfrid Ignácz nagynevű conser-
vatoriumi tanártól a zeneszerzés tudo-
mányából leczkéket vehetett. Midőn több 

évi tanulmány után zeneszerzeményeivel 
föllépett, atyja halála után az esztergomi 
karnagyi állásra meghivatott, neve min-
den zenetudós előtt ismert volt. Kinevez-
tetett 1841. ápr. 12. és 43 évig buzga-
lommal és szakértelemmel töltötte be 
helyét. Meghalt 1884. decz. 10. Eszter-
gomban. S. összes zeneműveinek száma 
meghaladja a 300-at, melyekből 200 
nagyobb egyházi mű s 35 szent mise. 
Világi zene-compositiói, a symphoniák, 
septettek, quartettek, nyitányok stb. ép 
oly becsesek, mint egyházi művei. Zene-
szerzeményeinek teljes jegyzékét Wurz-
bach adja. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XXXIV. 192. 1. 
— Zelliger Alajos, Esztergom - vármegyei 
írók. Bpest, 1888. 202. 1. és gyászjelentés. 

Sfura Demeter, görög kath. lelkész és 
tanfelügyelő, szül. 1835 körül Vezenden 
(Szatmárm.); Nagyváradon 1854-ben 
gymnasiumi tanulmányait elvégezvén, a 
theologiára ment át, melyet az ottani 
papnevelő-intézetben hallgatott. Még be 
sem fejezte azt, midőn 1857-ben nagy-
váradi görög kath. tanfelügyelő lett. Meg-
halt 1858-ban. — Költeményeket írt a 
DiorileBihoroluiba(tizenhetet) és a Gazeta 
Transilvanieibe; összesen egy kötetre 
való költeményt í r t ; Márki S. hattyú-
dalát közli magyar fordításban. 

márki Sándor, Bihari román írók. N a g y -
várad, 1880. 109., 111., 116. 1. 

Sgalitzer (Ságody) Gyula, jogi doktor, 
ügyvéd Budapesten, született 1863-ban 
Budapesten; a jogot a bécsi egyetemen 
hallgatta és jogi doktori oklevelet nyert, 
melyet Budapesten honosíttatott meg. 
1896-ban Katona Béla koronaügyészszel 
megalapította a «Jogvédő-egyesületet» 
vagyontalanok részére, melynek ügyésze. 
Sgalitzer családi nevét 1903-ban Ságodyra 
változtatta. — Czikke a Pesti Naplóban 
(1885. 114 sz. «Jungbrunnen»). — Mun-
kái: 1. Egy égető kérdés. Bpe.st, 1887. 
— 2. Az új bűnvádi perrendtartás nép-

' szerű kézikönyve. U. ott, 1901. (Néme-

31* 
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tül. U. ott, 1901. Ujabb kiadása 1902. 
U. ott.) — Szerkeszti a Zeitschrift für 
Ungarisches öffentliches und Privatrecht 
cz. folyóiratot 1894 óta Budapesten. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — Ország-
Világ 1900. 14. sz. arczk. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Sgardelli Caesar, hadnagy a m. kir. 
budapesti 1-sŐ honvéd gyalogezredben. 
— Munkája : Polgári czéllövészet. Bpest, 
1905. (2. kiadás.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Shiaguna András. L. Schaguna. 
Shoretits Mihály. L. Schoretics. 
Shufflay. L. Sufflay. 
Shvallek Lajos, zágrábi tanár. — Mun-

kája : Ode quam Excell. 111. ac Rev. Dno 
Georgio Haulik cathedŕam episcopatus 
Zagrabiensis divina Providentia capes-
senti 6. Januari i 1838. obtulit Zagrabiae. 

Petrik Bibliogr. 

Shvear János, róm. kath. plébános 
Pozsegán. — Munkája : Carmen hono-
ribus Excell. 111. ac Rev. Dni Alexander 
Alagovich, episcopi Zagrabiensis. . . 1830. 
solenni ritu consecrati devote oblatum. 
Zagrabiae. 

Petrik Bibliogr. 

Shvoy Miklós, nyug. kataszteri becslő 
biztos, S. uradalmi számtartó fia, szül. 
1814. decz. 6. Pozsonyban, hol a gym-
nas ium VIII. osztályát 1831-ben végezte. 
1832-ben atyja oktatta a mezőgazdasági 
számvevőségre és 1833-ban a gróf Hu-
nyady ürményi uradalmában számvevő-
ségi Írnoknak alkalmaztatott ; majd át-
helyezték Tornóczra kasznárnak; 1846. 
szept. ugyanazon minőségben b. Sina 
ercsii uradalmába költözött. 1848-ban 
mint nemzetőri tiszt, majd futár szere-
pelt. 1854-ben hivatalától megfosztották 
és Kápolnás-Nyéken bérelt kis birtokot; 
melyet csak rövid ideig kezelt, mert br. 
Sina Simon mácsai gazdaságába kine-
vezte kasznárnak. 1874-ben állás nélkül 
maradt és Váczra költözött. 1875-ben 
kinevezték kataszteri becslő biztosnak 

Zsolnára (Trencsénm.); itten munkájá t 
befejezve, 1885 végével nyugalomba he-
lyeztetett és Váczon telepedett le, hol 
csekély kegydíjból élt. Meghalt 1892 
körül. — Kézirati m u n k á j a : Nógrád 
megye monographiája, melyet az országos 
statisztikai hivatal megbízásából 1874— 
75-ben írt. 

Önéletrajzi adatok. 
Sibianul János, theologiai doktor, 

csillagász. — Munkája : Despre vestita 
Kométu a anului 1834 si despre sistema 
sorelui. Buda, 1833. (Az 1834-ik évi 
hires üstökösről és a nap rendszeréről.) 

Balnqhy István, A m. kir. egyetemi nyomda 
terményeinek Czimjegyzéke. Budapest, 1882. 
258. 1. 

Sibianul Péter. — Munkája : Dogma-
tica invetătoare. Balásfalva, 1760. (A 
dogmatica tankönyve.) 

Jarcu Dimitrie, Bibliografia Cronologica 
Romana 1550—1573. Bucuresci, 1873. 13. 1. 
és Zászló János jegyzetei . 

Sibolti Demeter, a felsődunamelléki 
prot. egyházkerület lutheránus érzelmű 
püspöke. Tolnán és 1549-től Temesvárt 
tanult, 1551-től pedig a Massai családnál 
nevelősködött. 1559. ápr. 12. a witten-
bergi egyetemre iratkozott be, hol 1561. 
az ottani magyar coetusnak seniora lett. 
1562-ben visszatért hazájába, hol ez 
évben a gyulai, 1565. az akkor alapított 
csepregi iskola igazgatói tisztét foglalta el. 
Ez utóbbi helyen főleg az ifjú Nádasdy 
Ferencz nevelésével foglalkozott. Később 
Semptén is igazgatói hivatalt viselt, míg 
1574. jókai, 1576. nagyszombati prédi-
kátor lett. Innét 1578. elűzetvén, 1579. 
már Semptén, azután Győrött működött, 
a hol 1585-től egyszersmind püspök volt. 
A dunántúli evangélikusok és reformá-
tusok közti vitákba ő is beleelegyedett, 
amazokat pártolva. Meghalt 1589. febr. 
17. — Munkái : 1. Vigasztaló könyvecske. 
(Galgócz, 1584.) Ajánl ja Mancskovics 
Bálint nyomdász Gyarmati Balassa Ist-
vánnak. Az a jánlás költ Detrekőből szent 
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Iván napján M.D.L.XXXIIII. — 2. Lelki 
Hartz, Az Bwneos Embernek feiötte igen 
nehez lelki Kesertetektöl való Vetekedese, 
és azocnak Isten Igéiéből való meggyő-
zese. Iratot, Sibolti Demeter altal. Az 
urnák tűzzel meg probaltatott Igeie, mind 
azoknak Paisa, a kic ö benne biznac, 
Psal: 18. M.D.LXXXIIII. (Előbbivel együtt, 
egyetlen példány a M. N. Múzeumban. 
Utóbbinak 2. k iadása: Gyula-Fejérvár, 
1632.) 

Bod, M. Athenas 239. 1. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungarorum 37.1. (Sybolthius név-
v e l . ) — Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1873. 
97. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 
107., 108., 272. 1. — Uj Hl. Athenás 592. 1. — 
Prot. Egyh. es Isle. Lap 1888. 28., 35—37. , 1890. 
51 . , 1891. 3. s z , . 1890. 51., 1891. 3. SZ. — Prot. 
Szemle 1890. 744—754. 1. (Tury Etele.) — 
Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 
202. 1. 

Sichermann Bernát, jogi doktor, ügy-
véd, szül. 1860. márcz. 1. Mihályfalván 
(Nagy-Küküllőm.); a collegiumot Eper-
jesen, a jogot Budapesten végezte; 1881-
ben mint IV. éves jogász «A szóbeliség 
és Írásbeliség főbb elvei, tekintettel az 
európai törvényhozásra» cz. értekezésé-
vel pályadíjat nyert. Miután a jogi dok-
tori és ügyvédi oklevelet megszerezte, 
mint gyakorló-ügyvéd Kassán telepedett 
le. — Több czikket írt a Jogtudományi 
Közlönybe (1898., 1900.) és a Jog cz. 
lapba. — Munkái : 1. A cheque. Tanul-
mány a kereskedelmi jog köréből. Kassa, 
1895. — 2. Az osztrák cheque-törvény-
javaslatról . Budapest, 1897. (M. Jogász-
egyleti Értekezések 127.) — 3. A cheque 
előadói tervezetéről. Bpest, 1903. (M. 
Jogászegyleti Értekezések 218. sz.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — Ön-
életrajzi adatok (Kovács Zsigmond Kassá-
ról) és a rn. n. múzeumi könyvtár példá-
dányairól. 

Siculus Math., magyarországi szár-
mazású. — Munkája : Assertiones me-
teorologicae ad D. Andreám Bathoreum 
Episcopum Warmiensem. Brunsbergae 
(Schönfels), 1597. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 272. 1. 
Siderius János. ev. ref. esperes, szül. 

Szikszón (Ahaujm.); tanulmányainak be-
fejeztével külföldre ment, hol 1583. máj . 
15. iratkozott be a wittenbergi egye-
temre. Miután a magyar coetusnak seniora 
is volt, 1584. vagy 1585. visszatért ha-
zájába, hol előbb tarczali, 1599. pedig 
szepsii lelkész lett, s ugyanez időtájtól 
fogva az abauj-tornai egyházmegye espe-
rese volt. Meghalt 1608. aug. 31. — 
Munkája : Kisded gyermekeknek való 
Catechismus, cl Z 3,Z cl keresztyéni hitnek 
fő ágazatiról rövid kérdések és feleletek 
által való tanítás. (Debreczen), 1597. 
(Ujabb kiadásai : Pápa, 1624., Debreczen. 
1632., 1669., 1690., 1699., 1722., 1743., 
Várad. 1642., Kassa, 1662., Lőcse. 1662., 
1690., Zsolna. 1673., Kolozsvár. 1681., 
1690.) — Irt még gyászverset a leánya 
halálára (1586.), üdvözlő verset a Tolnai 
Fabricius Tamás : Modesta et Christiana 
disceptatio (1594.) cz. munkájába ; «De-
dicatio»-t a Gönczi I. «Panharmonia» 
(1599.) cz. munkájába és egy temetési 
éneket. 

Bod, M. Athenas 240. 1. — Horányi, Me-
moria III. 277. 1. — Bartholomaeides, Memo-
riae Ungarorum 78. 1. — Toldy Ferencz, Az 
újkori magyar irodalom története III. 103. 
1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 143. 
és köv . 1. — Uj Hl. Athenás. Bpest, 1885. 
592. 1. (Fabó.) — Petrik, Bibliogr. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 203. 1. 

Siderius István, magyarországi tanuló 
a heidelbergi egyetemen. — Munkái: 1. 
De vanitatibus circa controversiam de 
monachia Ecclesiastica Petri apostoli 
Libro I. de Pont. Rom. Resp. 11. Nov. 
1609. Heidelbergae. (Pareus, David, Colle-
gium Theologicum. Heidelbergae, 1620. 
II. 430—433. 1.) — 2. De vanitatibus 
Bellarmini circa controversiam de indul-
gentiis: extrema unctione ordine eccle-
siastico & matrimonio. Resp. 14. Apr. 
1610. (Pareus, David, Collég. Theolog. 
Heidelbergae, 1620. II. 536—539. 1.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
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Sidó László (bődi és lögér-pathoni), 
bölcseleti mester, róm. kath. lelkész, S. 
Mihály kir. helytartótanácsos f ia ; 1765-
ben a nagyszombati egyetemen a vesz-
prémi püspökmegye alumnusa, a theo-
logia II. éves hallgatója volt ; 1767-ben 
szenteltetett miséspappá. — Munkája: 
Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum 
inel. Facultas Theologica in . . . Univers. 
Tyrnaviensi anniversarios eidem titulari 
suo honores persolveret. Deferente adm. 
rev. ac clar. patre Carolo Roth . . . . 
oratore . . . Tyrnaviae, 1765. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. I7t>. 
I. — Petrik Bibliogr. 

Sidó Zoltán, gyakornok a budapesti 
fővámhivatalnál. — Munkája: A vám-
ügytan vezérfonala. Bpest, 1903. 

31. Könyvészet 1903. 

Sidon Simon, rabbi, szül. 1815. jan. 
23. Nádason (Pozsonym.); rabbi volt 
1845. Czilferen és 1856-tól Nagyszombat-
ban, hol 1891. decz. 18. meghalt. — 
Munkái: 1. Ot Berit. Pozsony, 1850. (A 
körülmetélés törvényei.) — 2. Shebet 
Sim'on. Bécs, 1884—88. Három kötet. 
(Sinagogai beszédek.) 

Jewish Encyclopedia.. New-York, 1905. XT. 
327. 1. 

Sidwers Lipót, a «Haladás» szabad-
kőmíves páholy tagja Budapesten. — 
Munkája: A magyar középosztályról. 
Bpest, 1901. (Felolvastatott a «Haladás» 
• 1901. jan. 10. munkáján.) 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Siebenfreund (Nep.) János, gyógysze-
rész és jeles gyümölcstenyésztő ; a termé-
szettudományoknak, különösen a gyümöl-
csészetnek hatalmas előmozdítója volt ha-
zánknak. Gyógyszertártulajdonos és bir-
tokos Nagyszombatban (Pozsonym.). Egész 
Európa és Amerika természettudományi 
és kertészeti társulatainak tagja volt. 
Lukácsy Sándorral együtt alapították a 
magyar kertészeti társulatot. Többször 
utazott külföldön és ott huzamosabb ideig 
tartózkodott. Meghalt 1866. november 9. 

Nagyszombatban 58. évében. — A hazai 
s külföldi gazdászati és kertészeti hír-
lapoknak munkatársa volt. Magyar czik-
keinek jegyzéke (Szinnyei, Természettud. 
és mathem. Bepertorium 1341—1342. 
hasáb). 

Nép Kertésze 1866. 18. sz. és gyászjelentés. 

Siebenlist Ágoston, bölcseleti doktor, 
hírlapíró, szül. 1849. aug. 28. Oroszvárt 
(Mosonm.) ; a bölcseleti tanulmányok el-
végzése után nevelő volt a Liechtenstein 
herczegi családnál; később teljesen az 
irodalomnak élt és több német hírlapnál 
mint színházi tudósító és kritikus műkö-
dött ; írt tárczaczikkeket és fordított 
magyarból (Kossuth, Schriften aus der 
Emigration), görögből és latinból; munka-
társa volt a Neue Freie Pressenek, a 
Literarischer Mercurnak és a Pressbur-
ger Zeitungnak stb. 1882-ben a bécsi 
általános zene- és színművészeti kiállítás 
alkalmával a Madách, Ember tragédiája 
német fordításához bevezetést írt. — 
Bátyjával Siebenlist Józseffel 1890-ben 
alapították az Im Salon cz. bécsi hetilapot. 
— Munkája : Schopenhauer's Philosophie 
der Tragödie. Pressburg & Leipzig, 1880. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. I. 521. 1. és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányáról. 

Siebenlist József, hírlapíró, született 
1847. febr. 9. Pozsonyban; tanult böl-
cseletet, jogot és orvostudományt; később 
azonban kizárólag az irodalomnak, külö-
nösen a hirlapírásnak szentelte idejét. 
Mielőtt Bécsbe költözött, öt évig a West-
ungarischer Grenzbotét szerkesztette Po-
zsonyban. 1877-től fogva a bécsi Neuig-
keits-Weltblatt munkatársa volt (politikai 
és tárczaczikkeket írt a lapba). — Mun-
kái : 1. Die Tragödie des Menschen von 
Emerich Madách, aus d. Ungarischen. 
Pressburg, 1886. — 2. Die ältere Schwester. 
Gesangposse. Wien, 1888. (Zwerenz, C. 
F.-el együtt.) — ír ta : Vom Bretťl auf 
die Bretter cz. énekes bohózatot, melyet 
Bécsben előadtak. Fordította Echegaray 
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Galeotto-ját és Perez Galdo, Miau és 
Das Gesetz der Vererbung czímű szín-
műveit. 

Eisenberg, Ludwig, Das geist ige Wien. Wien, 
1893. I. 521. 1. 

Sieber János. — Munkája: Theses ex 
universa jurisprudentia et scientiis poli-
ticis. Pestini, 1857. 

Petrik Bibliogr. 

Sieber Károly. — Munkája: Buda 
szépítése és a Dunapart szabályozása. 
Pest, 1863. (Németül. U. ott, 1862.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Siebert Gyula, hírlapíró. — Czikkei 
a M. Nemzetben (1903. 95. sz. Fényké-
pezett klasszikusok, Codices graeci et 
latini photogr. depicti VIII. k., 296. A 
költészet válsága, 1904. 13. sz. Böcklin 
hagyatéka, 46. A vaudeville, 159. Modern 
török irodalom, 168. A csúnya aestheti-
kája) stb. — Munkája : Húsvéti glosszák. 
Bpest, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár és hirlap-
könyvtár példányaiból. 

Siebreich Károly, építész Budapesten. 
— Czikke a M. Mérnök- és Építész-egylet 
Közlönyében (1870. A vasúti forgalomhoz 
szükséges víz megszerzési módjáról, 4 
tábla rajzzal). — Munkái: 1. Széchenyi 
szobor-tervek. Bpest (1867), öt fénykép-
pel és Értesítéssel. — 2. Közegészségügy 
és nemzetgazdaság. U. ott, 1895. (Külön-
nyom. a M. Mérnök- és Építész-egylet 
Közlönyéből.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Siegerus Péter. L. Sigerus. 
Siegescu József, theologiai, bölcseleti 

és kánonjogi doktor, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1873. Székáson (Krassó-Szörénym.); 
középiskoláit Belényesen végezte és a 
lugosi görög kath. egyházmegye Buda-
pestre küldte a központi papnevelőbe. 
1895. a hercegprímás kinevezte székes-
fővárosi hitoktatónak. Két év múlva 
Lúgosra ment püspöki titkárnak. 1898-
ban kapott tanári oklevelet; 1898 óta 

tanítja a magyar és latin nyelvet a 
budapesti V. ker. állami főgymnasium-
ban és ugyanazon tantárgyakat a László 
Mihály nyilv. jogú főgymnasiumában ; a 
központi papnevelőben pedig a gör. kath. 
szertartástan rendes tanára. — Czikkei a 
Bpesti Hírlapban (1899. ápr. 11. és köv. sz. 
Próbaházasságok a Bánságban, okt. Üzlet 
a másvilággal); az Egyetemes Philol. 
Közlönyben (1904. A «Román» szó írása 
a magyar nyelvészetben, 1905. Csokonai 
V. Mihály «Békaegér-harczának» latin és 
oláh fordítása, Dictionarium Valachico-
Latinum-Hungaricum, 1906. Cipar Timo-
teusz emlékezete) és a rumén lapok-
ban. — Munkái: 1. A magyaror-
szági románok szent uniója. Tanul-
mány az egyháztörténelem köréből. B.-
pest, 1896. (Különnyomat a Hittud. 
Közlönyből.) — 2. Dosoftei metropolita 
mint költő. Bpest, 1899. — 3. A román 
helyesírás története. U. ott, 1906. (Ism. 
M. Nyelvőr.) — Álneve: Florinei. 

Kalmár Elek Névkönyve . Igló. 1907. 30. i. 
— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — 
Dreptatea 1894. — Minerva 1895. — liandunica 
1896. — Poporul Roman 1903—1904. — A m . 
n. múzeumi könyvtár példányaiból és Zászló 
János jegyzete iből . 

Siegl Antal Ede, szombathely-egyház-
megyei róm. kath. pap és a pozsonyi, 
majd a beszterczebányai gymnasium 
tanára volt 1852. szept. 6-tól 1853. febr. 
28-ig, hol latin és német nyelvet taní-
tott ; állásáról leköszönt és a lőcsei cs. 
kir. államgymnasiumhoz nevezték ki 
igazgatónak. — Czikke a pozsonyi róm. 
katholikus gymnasium Programmjában 
(1851—52. Kurzgefasste Geschichte des 
k. k. Staatsgymnasiums in Pressburg 
vom Jahre 1626—1850.); a lőcsei gymna-
sium Jahresberichtjében (1853. Ein Wort 
über die Reform der Gymnasien in 
Ungarn.) — Szerkesztette a lőcsei cs. 
kir. államgymnasium Berichtjeit 1853-tól 
1858-ig. 

A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium 
Értesítője. Beszterczebánya, 1895. 258. 1. 
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Siegler János. L. Sziklai. 
Siegler Mihály, ág. ev. lelkész, nagy-

szebeni származású; 1556-ban Sche-
säusszal Wittenbergben tartózkodott, hol 
jogi és theologiai tanulmányokkal foglal-
kozott. Hazájába visszatérve, 1557-ben 
Brassóban iskolaigazgató lett ; majd 
visszatért szülővárosába és 1563. kerü-
leti jegyzőnek választották, mely hivatalt 
tíz évig viselte. Ezen állásától azonban 
megvált, midőn Nagy-Csűrön (Szebenm.) 
lelkésznek választották ; innét 1585-ben 
Keresztényszigetre ment szintén lelkész-
nek, hol 1585. ápr. 9. meghalt. — Mun-
kái : 1. Brevia praecepta de moribus 
puerorum recte formandis, carmine Ele-
giaco conscripta . . . Additus est etiam 
ordo studiorum a domino Philippo Me-
lanchtone, stúdiósáé juventuti prae-
scriptus. A. D. 1556. (Brassó. Függelékül: 
Canticum Annae conjugis Elcanae, quod 
exstat I. libro Regum, Cap. 2. in gratiam 
honesti & docti viri, Dni Joannis Rhyssi, 
Notarii Cibin. Elegiaco carmine trans-
latum, a Mich. Sieglero). — 2. Chrono-
logia Rerum Hungaricarum Transilvani-
carum et vicinarum Regionum, Libri 
duo. (Bel, Mathias, Adparatus ad histó-
riám Hungáriáé Dec. I. Posonii, 1735. 
43—88. 1. Eredeti kézirata a magyar 
nemzeti Múzeumban.) 

Bod, M. Athenás 240. 1. (Neve Siglernek 
irva.) — Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 
301. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
II. 15. 1. 

Siegmeth Károly, m. kir. államvasuti 
főfelügyelő és üzletvezető-helyettes, szül. 
1845. szept. 11. Znaimban (Morvaország), 
hol atyja polgár és kereskedő volt; 
középiskoláit Bécsben, a műegyetemet 
ugyanott és Zürichben végezte ; azután 
a müncheni műegyetemen mint a gépé-
szeti iskola segédtanára működött. 1869. 
máj. 9. mint gépészmérnök a tiszavidéki 
vasút szolgálatába lépett, 1871. pedig 
mint vontatási főnök a magyar észak-
keleti vasútnál Sátoralja-Ujhelyen foglalt 

állást, melyben megmaradt ezen vasútnak 
1890-ben történt államosításáig. Ekkor a 
magyar kir. államvasutak szolgálatába 
jutott és a Debreczenben felállított üzlet-
vezetőségnél a vontatási osztály vezeté-
sével bízatott meg. 1895-ben főfelügye-
lővé és üzletvezető-helyettessé neveztetett 
ki. 1882 óta magyar honpolgár és 1883. 
a Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapta. 
Működése mellett a Kárpátok, különösen 
a keleti Kárpátok kifürkészésének szen-
telte idejét. Megalapítója és lelkesítője a 
magyarországi Kárpát-egyesület keleti 
Kárpátok osztályának, melynek 1878. 
megalapítása óta titkára és alelnöke; 
1888 óta tiszteletbeli tagja a m. országos 
Kárpát-egyesületnek. Kifürkészte az eddig 
kevésbé ismert keleti Kárpátokat,melyeket 
munkái által a külfölddel is megismer-
tetni igyekezett; első volt, a ki nagyobb 
szabású kirándulásokat szervezett és 
azokat maga vezette ; az ő érdeme, hogy 
az aggteleki barlang teljes romlástól meg-
mentetett ; neki köszönhető, hogy a bar-
lang másik kijárata létesült és így egész 
hosszában járható lett; terjesztette és 
emelte a keleti Kárpátokban a háziipart 
és rendezte a szobránczi, máramaros-
szigeti, nagybányai, munkácsi és ungvári 
kiállításokat; az általa benyújtott emlék-
irat következtében alapíttatott az ungvári 
kerámiái iskola és közreműködött a ho-
monnai fafaragvány-iskola újjászervezé-
sénél. Több bel- és külföldi turisztikai és 
tudományos egyesületnek tagja s a párisi 
Société de Spéléologie is tagjának válasz-
totta. — Czikkei a Magyarországi Kárpát-
egyesület Évkönyveiben: magyarul és 
németül (Igló, Y. 1878. Egy kirándulás 
az ungmegyei Kárpátokba, Kirándulás 
Máramaros megyébe, YI. 1879. Sáros-
megyei kirándulásom, VII. 1880. Uti 
vázlatok a munkácsi Beszkidekből, XIII. 
1886. Kirándulás az Osztri Verehre, XVII. 
1890. A keleti Kárpátokból a magas 
Tátrába, XXII. 1895. Trencsén-Teplitz és 
környéke, Az Aggteleki barlang, XXIII 
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1896. A Kapahágón át, A Hoveria, XXIV. 
1897. Helyrajzi vázlatok a Vágvidékéről); 
a Zipser Botéban (Lőcse, 1880. 43., 44. 
sz. Bericht über die in der Zeit vom 
21—28. Sept. 1880. unternommene Reise 
behufs Durchforschung des Gömörer-
Tornaer Höhlengebietes); a Deutsche 
Rundschau für Geographie und Statistik-
ban (Wien, 1880. Die Hohe Tátra); a 
Földrajzi Közleményekben (1883. Az 
északkeleti Kárpátok); az Oesterr. Turisten-
Zeitungban (Wien, 1886. Eine deutsche 
Sprachinsel in der Maramaros); a Mit-
theilungen der Section für Höhlenkunde-
ban (Wien, 1886. Die Arbeiten in der 
Aggtelecher Höhle); a Mittheilungen der 
Section für Naturkundeban (Wien, 1889. 
Die Aggtelecher Höhle und deren Durch-
bruch) ; a Turisták Lapjában (1890. Az 
aggteleki barlang); az Organ der militär-
wissenschaftlichen Vereineben (Wien, 
XLIII.1891.Die ungarischen Ostkarpathen); 
a Schlesische Volkszeitungban (Breslau, 
1897. 265. sz. Die Aggteleker Höhle); az 
Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 
cz. munkában (Sátoralja-Ujhely, 1899. 
Zemplén vármegye geologiai áttekintése). 
Ezeken kívül több czikke a Kaschauer 
Zeitungban, a Pannoniában (Kassa), 
Zipser Botéban (Lőcse), a Karpathen-
Postban (Késmárk) stb. — Munkái: 1. 
Wanderungen durch die Hegyalja, das 
Bodroggebiet und die Munkácser Bez-
kiden. Igló, 1880. — 2. Reiseskizzen aus 
der Máramaros. Igló, 1885. (Különnyo-
mat a Magyarországi Kárpátegyesület 
Évkönyve 1881-82. , 1884—85. évf.-ból. 
Magyarúl is megjelent, ford. Schmidt 
József. U. ott, 1885.) — 3. Kurzgefasster 
Führer durch Kaschau, das Abauj-Torna-
Gömörer Höhlengebiet, und die unga-
rischen Ostkarpathen. Kaschau, 1886. 
(Térképpel, az Aggteleki barlang terv-
rajzával és fénynyom. képekkel.) — 4. A 
Hegyaljáról a Vihorláthegységbe. Ford. 
dr. Raisz Gedeon. Két képpel. Igló, 1886. 
(Különny. a M. Kárpátegyesület Évkönyvé-

ből. Németül: U. ott, 1886.) — 5. Az 
Ábauj-torna-gömöri barlangvidék, különös 
tekintettel Torna vidékére és az Aggteleki 
barlangra. U. ott, 1891. (Különny. a M. 
Kárpátegyesület Évkönyvéből. Németül. 
U. ott, 1891.) — 6. Von Oderberg nach 
Budapest, durch das Waagthal, Sillein-
Galanta, und durch die ungarischen 
Bergstädte. Ruttka—Hatvan. Zürich, év n. 
Térképpel és rajzokkal. (Nach und durch 
Ungarn II.) — 7. Von Wien, Oder-
berg und Budapest in die Hohe Tátra 
und in das Abauj-Torna-Gömörer Höhlen-
gebiet. U. ott, év n. 60 képpel. (Nach 
und durch Ungarn III.) — 8. Die unga-
rischen Ostkarpathen. U. ott, év n. raj-
zokkal. (Nach und durch Ungarn VI.) — 
Utóbbi három munka megjelent magya-
rul i s : Budapesttől Oderbergig . . . A 
Magas-Tátra . . . és A magyar keleti 
Kárpátok czímmel. (Magyarország úti-
rajzokban, szerk. Borostyám Nándor. II., 
III. és VI. Bpest, év n. 1889-től. Fran-
cziául is. Zürich, évn . három kötetben.) 
— 9. Visszapillantás a szobránczi fürdő 
I. kiállítására. S.-A.-Ujhely, év n. — 10. 
Kirándulás a Polonina-Runára. Ford. 
Raisz Gedeon. Igló, 1888. Két képpel. 
(Különny. a M. Kárpátegyesület Évkönyvé-
ből. Németül is. U. ott, 1888.) — 11. Az 
aggteleki csepkö-barlang. Németből ford. 
Raisz Gedeon. Eperjes, 1890. — 12. 
Rozsály-Güttin hegyvidék. Igló, 1898. 
(Különny. a M. Kárpátegyesület Évköny-
véből. Németül. U. ott, 1898.) — 13. 
Notes sur les cavernes de Hongrie. Paris, 
1898. (Mémoires de la société de spéléo-
logie 1898. 16.) — 14. Utazások az erdélyi 
érczhegységben és a Bihar-Kodru-hegy-
ségben. Igló, 1900. (Különny. a Magyar 
Kárpátegyesület Évkönyvéből.) — Álneve 
és jegyei: Bornemisza, 0 és (a kassai 
Pannoniában). 

Magyarország vármegyéi és városai. Abauj-
Torna vármegye és Kassa. Bpest, 1896. 210. 
lap. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és 
önéletrajzi adatok. 
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Siegmund Henrik, orvosdoktor, gya-
korlóorvos Medgyesen (Nagy-Küküllőm.); 
1893-ban nyert orvosdoktori oklevelet 
Gráczban. — Munkái: 1. Die Enthalt-
samkeit ist eine nationale Pflicht. Her-
mannstadt, 1903. (Különnyomat az Aka-
demische Blätterböl.) — 2. Die Mediziner 
im Leben des sächsischen Volks. U. ott, 
1904. (Különnyomat az Akademische 
Blätterböl.) 

Pesty Alfred, Magyarország orvosainak 
Névtára. Bpest, 1899. 231. 1. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 

Siegmund Vilmos, jogi doktor, ügy-
véd Budapesten, hol az ügyvédi ka-
mara és a magyar jogászgyűlés bizott-
ságának titkára és az ügyvédi egylet 
volt titkára. — Költeményeket írt a 
Családi Lapokba (1853—54); a Részvét 
hangjaiba (1854) és czikkeket a Hunnia 
szépirodalmi német hetilapba, melynek 
főmunkatársa volt (1861. Bilder und 
Sagen aus Ungarn). — Munkái (Szer-
kesztések) : 1. Részvét hangjai. Pest, 
1854. (Szerk. Huszár Imrével együtt.) — 
2. Széchényi-Album. Pest, 1861. — 3. 
A bpesti ügyvédegylet Evkönyve 1869—74. 
évekre. U. ott, hat kötet. — 4. Jegyzék-
Napló ügyvédek, közjegyzők számára. U.o., 
XIV—XXVI. évf. 1 8 7 8 - 9 1 . - 5 . A magyar 
jogászgyülés Évköngve 1870—74., 1876., 
1879., 1882., 1884. évekre. U. ott, kilencz 
kötet. — 6. Döntvények gyűjteménye. A 
m. kir. curia semmitőszéld osztályainak 
elvi jelentőségű határozatai. I. és II. év-
folyam. Bpest, 1873—74. Három kötet. 
— 7. Igazságügyi rendeletek Tára I—II. 
évf. (1872—74.) U. ott, 1874. 

Petrik Könyvészete . — Kiszlingstein Köny-
vészete. — Takáts Sándor, A budapesti piarista 
kollégium története. Bpest, 1895. 370., 372. 1. 
— Ország-Világ 1900. 13. SZ. arczk. 

Sierácki Ágoston, m. kir. honvéd-
százados 1880. nov. 1-től; később a 38. 
népfölkelési járás ideigl. parancsnoka. — 
Munkája: Kézikönyv a katonai és ezek-
ből kifolyó ügyek kezeléséhez. Községi 

elöljárók, kerületi kapitányok, községi és 
körjegyzők használatára. Kolozsvár, 1883. 

ill. kir. honvédség Névkönyve 1888. 78. , 162. 1. 
(Siereszky névvel). — Kiszlingstein Könyvé-
szete. (Sierácki Ágoston névvel) . 

Sie rban János. L. Serban. 
Siess Károly József, orvosdoktor, sop-

roni származású. — Czikke az M. orvo-
sok és természettudósok Munkálataiban 
(IV. 1844. A hurutjárvány a temesvári 
őrseregben 1843-ban). — Munkája : Dis-
sertatio inaug. medico physiologica de 
somno. Viennae, 1836. 

Szinnyei Könyvészete 

Sietnicky Sándor, orvosdoktor, opa-
rovkai (Galicia) származású. — Munkája : 
Dissertatio inauguralis medica sistens 
arthritidem. Budae, 1847. 

Szinnyei Könyvészete. — llupp, Beszéd 166.1. 

Sifft Dániel, erdélyi szász-király-bíró, 
szül. 1784-ben Kőhalomban (N.-Küküllő-
megye); tanult a brassói gymnasiumban 
1797—1803-ig; azután Fortini és Wink-
ler alatt a kolozsvári lyceumban és 
azonnal a kőhalmi szék hivatalában al-
kalmazták, majd ügyészszé nevezték ki. 
1827-ben Kőhalom községe polgármes-
terré, később a Kőhalomszék királybírá-
jává választotta, mely minőségben 1850. 
jún. 2. Kőhalmon meghalt. — Kézirati 
munkái : Ueber das Steuerwesen des 
Repser Stuhls in Siebenbürgen im 17. 
Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte 
des von der sächsischen Nation unter 
den einheimischen Fürsten entrichteten 
Martin-Zinses, 4 - rét 1825. márcz. 13.; 
Die Königsrichter des Repser Stuhls, 
4 - r é t 1825. (Soel Mátyás királybírótól 
1593-tól kezdve Ehrenfeldi Krausz J. Gott-
liebig ; az életrajzokon kívül a Kőhalom-
székben történt eseményeket is felsorolja); 
Geschichte des dem Repser Stuhle gehöri-
gen Prädiums-Freithum, magyarul: Thu-
zon, 1831. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 303. 1. 

Sifft Keresztély, ág. ev. lelkész, kaczai 
(Nagy-Küküllőm.) származású ; tanult 
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1692-től Wittenbergben; előbb iskolaigaz-
gató, 1701. prédikátor volt. Kőhalomban, 
1705-től lelkész Felméren (Nagy-Küküllő-
megye), hol 1731-ben meghalt. — Mun-
ká ja : Enunciationes juxta Philosophiam 
rationalem examinandae: Unus non est 
Trinum et Trinum non est Unum per 
adsistentiam S. S. Trinitatis Dei Patris, 
Filii ac Spir. S. Praeside M. Abrah. Hen-
rico Deutschmann d. X. Jun. 1693. 
Witembergae. 

Írausch, Schriftsteller-Lexikon III. 303. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
2. rész 449. 1. 

Sigemundus Dávid L. Kassai (Dávid) 
Zsigmond. 

Sigerus Bertalan, brassói származású. 
— Munkája: Theses Disputationis Sep-
timae Rerum Physicarum. De Quatvor 
Rebus Non Naturalibus, somno, vigilia, 
evacuatione & retentione, Quas, Ingenii 
Exercendi Gratia, pro virili defendendas 
in se recepit, sub praesidio . . . Iacobi 
Coci Edess. ad Gravjscos Respondens 
Bartolomaeus Sygerus, Coronensis, in 
Transylvania. Heraclitus dixit, vigilantibus 
unum communem esse mundum, sopitos 
in suum quenque discedere. Witebergae, 
M.D.XC.VII. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 270. i. 

Sigerus Emil, az erdélyi Kárpát-
múzeum őre, szül. 1854. febr. 19. Nagy-
szebenben ; tanult az ottani gymnasium-
ban. 1880 óta főhivatalnok a Transylvania 
biztosító-banknál Nagyszebenben. 1881-
ben az erdélyi Kárpát-egyesület titkárá-
nak választotta, mely állásáról 1901. 
leköszönt. Mint titkár a Kárpát-múzeumot 
alapította és annak gyarapítását nagyban 
elősegítette ; 1895 óta a múzeum őre. — 
Czikkei a Jahrbuch d. Siebenb. Karpathen-
Yereinsban (1888. Zwei Königschlösser 
in den Karpathen); a Korrespondenz-
blattban (Hermannstadt, 1901. Zigeuner-
blätter, Hausmarken, 1903. Die Abstam-
mung der Sachsen von den Scythen, 

1905. Patentbriefe); kisebb czikkek a 
Siebenb. d. Tageblattban. — Munkái: 
1. „Das erste Veilchen11 ballet librettója 
(előadatott a nagyszebeni városi színház-
ban 1893. szept. 1 0 - 1 9 . Ism. Siebenb. 
d. Tageblatt 6010. sz.) — 2. Sieben-
bürgisch-sächsische Burgen und Kirchen-
kastelle. Hermannstadt. 1900. (2. és 3. 
kiadás. U. ott, 1901.) — 3. Aus alter 
Zeit. 50 Bilder in Doppelton-Lichtdruck 
aus siebenbürg.-sächsischen Städten mit 
einem Vorwort und erläuterndem Text. 
U. ott, 1904. — 4. Almanach der grös-
seren siebenbürgischen Heilbäder und 
Kurorte. U. ott, 1903. (Különnyomat a 
Bielz-Sigerus, Siebenbürgen. Ein Hand-
buch für Reisende cz. munka III. kiadá-
sából, 41 képpel, 3 városi tervrajzzal és 
egy térképpel.) 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 
435. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Sigerus János, ág. ev. lelkész, brassói 
származásit; tanult 1610. május 24-től 
a wittenbergi egyetemen ; 1613—16-ig 
városi lelkész volt Brassóban, 1616. máj. 
12-től Vidombákon (Brassóm.), hol 1643. 
okt. 18. meghalt. — Munkája: Disser-
tatio De Mundo. Praeside M. Sigismundo 
Eveno. Wittebergae, 1611. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 304. 1. 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 
1. rész 327. 1. 

Sigerus Károly, városi főjegyző, S. 
Péter gyógyszerész fia, szül. 1813. ápr. 
13. Nagyszebenben ; a szász egyetem 
Írnoka volt, 1850-től a cs. kir. erdélyi adó-
ideiglenesség ülnök, ezen hivatalt mint elő-
adó is 1858-ig viselte, mikor a szász egye-
tem iktatója lett. Az erdélyi szász gaz-
dasági egyesületnek is titkára volt. Mint 
Nagyszeben főjegyzője s városi tanácsos 
meghalt 1868. július 24. Vizaknán. — 
Munkái: 1. Kurzgefasste Anleitung über 
den Anbau des Raps- und Rübsamens. 
Nach Thaers, Schwarz, Schlipfs, Schu-
berls, Neubauers, sowie nach eigenen 
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Erfahrungen. (Hermannstadt, 1846.) — 
2. Das Grundsteuer-Provisorium, zur 
Aufklärung und Belehrung des Land-
volkes. dem löblichen Zeidner Leseverein 
freundschaftlichst gewidmet. Kronstadt. 
1851. — 3. Wohlgemeinte Rathschläge 
über den Nutzen der Segregation der 
Hutweiden, Wälder und Rohrschläge, 
des Forstpatentes und der Commassa-
tion vom Standpunkte der siebenbürgi-
schen Landwirthschaft. Hermannstadt, 
1858. Három táblázattal. (Magyarul : 
Őszinte tanácsadás a legelők és nádasok 
elkülönítése az erdészeti Nyiltrendelet és 
a tagosítás hasznairól, az erdélyi mező-
gazdászat szempontjából. U. ott, 1859. 
Ruménul. U. ott, 1859.) — 4. Die Auf-
teilung der Hutweiden unter die Ge-
meinde-Bewohner. Ein Bedürfniss der 
Zeit nebst einem Anhang über die Vor-
theile der Commassation. U. ott, év n. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 304. 1. 
— Petrik, Bibliogr. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Sigerus Péter, gyógyszerész, S. Péter 
aranyműves fia, szül. 1759. július 3-án 
Brassóban ; miután atyját korán elvesz-
tette, közeli rokona Draudt György vette 
magához és gondoskodott neveltetéséről; 
a gyógyszerészi pályára lépett és Bécs-
ben letette a szükséges vizsgákat. Később 
mint gyógyszertár-vezető a nagyszebeni 
Theiss-féle gyógyszertárba lépett. Meg-
kezdette a «Flora Cibiniensis»-t Linné 
rendszere szerint és Martius modorában 
rajzolva. Később saját gyógyszertárt vett 
Nagyszebenben, hol 1831. szept. 7. meg-
halt. — Czikkei a Siebenb. Provinzial-
blätterben (II. 1807. Höchster Barometer-
stand in den Jahren 1797—1805, Ver-
zeichniss der in Siebenbürgen wild-
wachsenden offizineilen Pflanzen) —Kéz-
irati munkái: Herbarium vivum oder 
Sammlung der ,in Siebenbürgen vor-
kommenden offizinellen Pflanzen; Flora 
Trasilvannica, öt kötetben. 

Wurzbach. Biogr. Lexikon XXXIV. 270. 1. 

— h'anitz, Aug., Versuch einer Geschichte 
der Botanik. Halle, 1865. 69., 72. lap. — 
Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 305. 1. 

Sigismundi Márton, róm. kath. plébá-
nos Tállyán (Zemplénm.) az egri püspöki 
megyében a XVIII. században. — Szent 
beszédeket írt és kiadta Dubniczai István-
nak : Metamorphosis fidei orthodoxae in 
Comitatu Trenchin ab anno 1600. Cas-
soviae, 1737. cz. munkáját 

M. Sión 1888. 943. 1. — Koncz Ákos, E g r 
egyházmegyei papok az irodalmi téren 
Eger . 1892. 219. 1. 

Sigl Domokos, szent Ferencz-rendi 
Capistrán-szerzetes és Aradon házfőnök 
volt. — Munkája: Tertium Seraphico 
aureum numisma, oder dritter Sera-
phischer Gold-Pfennig, das ist : Dritter 
Orden von der Busz: welchen zu Nutzen 
deren weltlichen beyderley Geschlechts, 
der H. Franciscus eingesetzet, die heil, 
römische .cathol. Kirchen gutgeheissen, 
bestättiget, auch mit vielen Freyheiten, 
und Indulgenzen beehret hat. In vier 
Theil eingetheilet und verfasset. Ofen, 
1748. (Biró Márton veszprémi püspöknek, 
mint pártfogójának van ajánlva.) 

Pavich, Kmericus, Bamus Viridantls Olivae. 
Budae, 1766. 71. 1. — Petrik Bibliogr. 

Sigmann Albert, orvosdoktor, magyar-
országi származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de cura et privi-
legiis gravidarum. Pestini, év n. 

Szinnyei Könyvészete . 

Sigmond Andor, jog- és államtudo-
mányi doktor, főispáni titkár Háromszék-
megyében Sepsi-Szent-Györgyön. —Mun-
kái : 1. Közigazgatási végrehajtás. Bpest, 
1903. — 2. A közigazgatási eljárás 
vezérfonala. Tekintettel a törvényható-
sági közigazgatásra. U. ott, 1904. — 3. 
A magyar alkotmány-jog alapintézke-
dései. Tekintettel az 1848., 1867. és 1905. 
évre. U. ott, 1905. — 4. Néhány szó a 
megyei törvényhatóság önkormányzatá-
ról. Nagyvárad, 1907. 

M. Könyvészet 1903—1905. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 
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Sigmond Dezső, közgazda, volt ország-
gyűlési képviselő, S. Elek, az erdélyrészi 
gyáripar egyik leghathatósb előmozdítója 
és lósádi Zudor Emíliának fia, szül. 
1844. aug. 1. Maros-Bogáton (Maros-
Tordam.); Kolozsvárt az öt gymnasiális 
osztály végzése után, hogy jövő pályá-
jának megfelelő kiképeztetést nyerjen, 
Bécsbe ment a reáliskolába, mire a mű-
egyetemen folytatta további tanulmányait 
is. Már 20 éves korában atyja mellett 
foglalt helyet a gyakorlati pályán. 1873-
ban fivérével «Sigmond testvérek» czég 
alatt atyjától a már akkor is terjedelmes 
szesztermelési iparvállalat vezetését át-
vette és azt szakszerű vezetése által oda 
emelte, hogy e tekintetben az erdélyi 
részekben első helyet foglal el. E mellett 
tevékeny részt vett az erdélyi közgazda-
sági mozgalmakban. Elnöke a kereske-
delmi és iparkamarának,és a kereskedelmi 
körnek, alelnöke az erdélyi gazdasági 
egylet állatkiállítási szakosztályának, a 
felsőbb kereskedelmi iskola felügyelő-
bizottságának és az erdélyrészi kéziipart 
fejlesztő egyletnek. Az ő kezdeményezé-
sérejöttek létre a kolozsvári árúraktárak, 
az ő és báró Bánffy Ádám közreműkö-
dése által létesült Kolozsvárt az éven-
kinti tenyészállat-kiállítás. 1884—96-ig 
mint Kolozsvár II. kerületének szabad-
elvű-párti képviselője szerepelt. A szesz-
termelők országos szövetkezete egyik 
elnökének választotta. 1898. júl. 23. meg-
kapta a III. oszt. vaskorona-rendet. — 
Czikkeket írt az Erdélyi Gazdába. — 
Munkái: 1. A szesznionopolium alkalma-
zása hazai viszonyainkhoz és az általa 
elérhető állampénzügyi eredmények. Ta-
nulmány. Kézirat gyanánt. Bpest, 1887. 
(Németül. U. ott, 1887.) — 2. Az új szesz-
adótörvényhez. Nézetek és javaslatok. U. 
ott, 1888. 

Szabadelviípárti Naptár 1885 re . B p e s t , 254. 
1. arczk. — Sturm. Országgyűlési Almanach. 
B p e s t , 1892. 307. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
XVIII. 569. 1. — Kiss Sándor, A kolozsvári 
kereskedelmi Akadémia története. Kolozs-

vár 1896. 304. 1. — Petrik, M. Könyvészet 
1886—1900. 

Sigmond Elek (alsó-szentmihályfalvi), 
bölcseleti doktor, vegyész a magyaróvári 
növénytermelési kisérleti állomáson. — 
Munkái: 1. Adatok a keményítő és szár-
mazékai elméletéhez a diostatikus meg-
bontás alapján. Értekezés a bölcsészet-
doktori fokozat elnyeréséért a budapesti 
tudomány-egyetemen. 14 táblázattal. Ko-
lozsvár, 1897. — 2. A maltose-hydrolisis 
reakció sebességéről. Bölcsészetdoktori 
értekezés. Irta és a kolozsvári Ferencz 
József tudomány-egyetem mennyiségtan-
természettudományi karhoz benyújtotta 

U. ott, 1898. — 3. Adatok két gazdasági 
növényünk termelési feltételeihez. Bpest. 
(Különnyomat a M. Chemiai Folyóirat 
VI. kötetéből) — 4. Tanulmány a ten-
geri és dohány tápanyag felvételéről. U. 
ott, 1900. (Kisérleti Közlemények III.) — 
5. Adatok a talaj assimilálható foszforos 
tartalmának meghatározásához. U. ott. 
1901. (Különny. a Chemiai Folyóiratból.) 
— 6. Mezőgazdasági Chemia. U. ott, 
1904. Három rajzzal és egy táblázattal 
(Ism. Vasárnapi Újság 39. sz.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Sigmond Emil, bölcseleti doktor, m. 
kir. kereskedelemügyi minisztériumi fogal-
mazó, az acetylén-ipari vizsgáló-bizott-
ság jegyzője. — Munkája : Acetylén-ipari 
rendeletek és jogszabályok* gyűjteménye. 
Bpest, 1906. (Karkoványi Ákossal együtt.) 

Corvina 1907. 4. sz. melléklete. 

Sigmund Gusztáv, nyug. gymnasiumi 
tanár, szül. 1855. jún. 15. Medgyesen; 
elvégezvén az ottani főgymnasiumot 
1874. júl. 11., külföldre ment és negyed-
fél évig Bécsben, Tübingenben és Lipcsé-
ben theologiát, mathematikát, physikát, 
és bölcseletet tanult. 1878. márcz.—júl. 
végéig a német nyelv, földrajz és törté-
nelem tanítója volt a brandisi gazdasági 
intézetben; nov. 21-től pedig a medgyesi és 
beszterczei leány-főelemi iskolánál műkő-
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dött. 1882. decz. 31. a beszterczei gym-
nasium tanárának választották. 1894. 
nov. szembetegség támadta meg, mely 
mindinkább rosszabbra fordult, úgy hogy 
1897-ben nyugdíjaztatását kérte. Jelenleg 
Brassóban él. — A Bistritzer Zeitungnak, 
melyet 1891-ben Deichandt Mihály Gott-
frieddel együtt alapított, kivel 1895-ig 
szerkesztője volt, munkatársa. Czikke a 
beszterczei főgymnasium Programmjában 
(1889. Der Einfluss und die Geltung der 
wissenschaftlichen Pädagogik in der Ge-
genwart). 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon. IV. 
436. 1. 

Sigmund József, orvosdoktor, S. Mi-
hály szász-dályai ev. lelkész fia, szül. 
1814. márcz. 19. Segesvárt; 1839-ben 
nyert orvosdoktori oklevelet és gyakorló 
orvos volt Medgyesen, hol 1842. szept, 
9-én meghalt. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica exponens tractatum partus 
et puerperii sub decursu naturali nor-
malique, prout in Instituto obstetricio 
Regiae Scientiarum Universitatis Hunga-
ricae Pestiensis locum habet, quam con-
sensu et auc tor i ta te . . . Praesidis et 
Directoris . . . Decani . . . pro gradu 
Doctoris medicinae consequendo in Regia 
Scientiarum Universitate Pestiensi con-
scripsit . . . Theses adnexae defendentur 
in aedibus facultatis medicae die 3. Maji 
1839. Budae. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IU. 308. 1. 
— Szinnyei Könyvészete. 

Sigmund Károly Lajos (ilanori lovag), 
orvos-sebész-doktor, egyetemi tanár Bécs-
ben, előbbinek testvérbátyja, szül. 1810. 
aug. 27. Segesvárt, tanult szülővárosá-
ban az evang. főgymnasiumban és Ko-
lozsvárt ; az orvosi tudományokat Bécs-
ben az orvos-sebészeti József-Akadémián 
(mások szerint 1830—36-ig a pesti egye-
temen) sajátította el, hol az orvosdoktori 
és szülész-sebész-mesteri fokot elnyerte ; 
majd 1837. a pesti egyetemen is orvos-
doktorrá avatták. 1842. júl. 26. a bécsi 

közkórházban főorvossá nevezték ki, 
majd ugyanott egyetemi tanár lett. (0 
volt a bécsi egyetem legelső protestáns 
tanára.) 1841—43-ig államköltségen tudo-
mányos utazást tett Német-, Franczia-, 
Angolországban és Belgiumban; 1849-
ben pedig keleten utazott a pestis és a 
vesztegzár tanulmányozása végett; 1851 -
ben szintén utazott Orosz-, Olaszország-
ban és Amerikában. 1866. nov. 21-én 
Ilanor előnévvel nemesi rangra emelte-
tett. Több osztrák és külföldi rendjel 
tulajdonosa volt. 1881-ben 70 éves korá-
ban egyetemi tanári állásától (az osztrák 
egyetemi törvények szerint) meg kellett 
válnia. Ekkor leányához költözött Pa-
duába, hol 1883. aug. 1. meghalt. — 
Több száz czikke van a bécsi és más 
külföldi, úgy a hazai lapokban is. — 
Munkái: 1. Fontes soterii Füredienses et 
lacus Balaton. Dissertatio medica quam 
in r. sc. universitate Pestiensi pro con-
sequendo gradu doctoris medicinae scrip-
sit. In theses adnexas disputabitur die 
11. Marţii 1837. Pestini, 1837. (Szövege 
német. Megjelent német czímlappal is.) 
— 2. A bedörzsölési gyógymód bujakór-
alakoknál. Magyarra fordította Gabriely 
Kálmán. Bpest, 1868. (M. Orvosi Könyv-
kiadótársulat Könyvtára V. 4.). — 3. 
Vényminták . . . Ford. Kövér Gábor. U. 
ott, 1871. — Többi munkái külföldön 
jelentek meg. 

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 
308., IV., 436. 1. — Szinnyei Repertóriuma 
III. Természettudományok és Könyvészete. 
— Wurzbach Biogr. Lexikon XXXIV. 272. 1. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. 6. Sz. ( N e k r . ) — 
Petrik Bibliogr. 

Sigrai András, Jézus-társasági tanár, 
szül. 1681. okt. 6. Bécsben, 1697. okt, 
6-án Bécsben lépett a rendbe; Nagy-
szombatban 1700. bölcseletet, 1707— 
1709-ig theologiát tanult ; ezután Besz-
terczebányán a rhetorika és ethika tanára 
volt, Budán bölcseletet, Kassán theologiát 
tanított. Nagyszombatban és Egerben 
seminariumi igazgató, majd a kassai és 
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kolozsvári rendháznak, végre a bécsi 
Pázmán-intézetnek kormányzója volt, hol 
1734. nov. 30. meghalt. — Munkái : 1. 
Mater Gratiae, Seu Augusta Virgo Dei-
para a labe originali Sermone panegyrico 
vindicata. Tyrnaviae, 1707. — 2. Gaudia 
Inter Luctus sive Hungáriáé Novissimis 
pressae non oppressae cladibus, Ora-
toria descriptio. Honori Rev . . . Philo-
sophiae Neo-Magistrorum. Gum per R. 
P. Andreám Bossani e Soc. Jesu . . . 
Professorem emeritum . . . In Alma 
Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi 
Societatis Jesu. Anno reparatae Salutis 
1711. Mense Augusto . . . Suprema Philo-
sophiae Laurea insignarentur. Dicata Ab 
Oratoria Facultate Tyrnaviensi. Tyrna-
viae. (Névtelenül.) 

Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 43. 1. — Katona, 
H i s t ó r i a C r i t i c a X X X V I I I . 886. 1. — Stoeger, 
S c r i p t o r e s 328. 1. — Szabó Karoly, R é g i M. 
K ö n y v t á r II . 627. , 660. l a p . — De Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r . V I I . 1204. 
b. — Kolozsvári róm. kath. főgymnasium Érte-
sítője 1898. 74. 1. 

Sigrai Ferencz (felső- és alsó-surányi), 
Jézus-társasági áldozópap, szül. 1648. 
szept. v. decz.; 20. 1671. okt. 15. lépett 
a rendbe. Meghalt 1704. deczember 20. 
Nagyszombatban. — Kiadta: Speculum 
Passionis Domini Jesu Christi Variis 
Sanctorum Patrum Testimoniis Illustra-
tum. Olim piorum animis in unum opus 
congestum nunc vero ad usum Fidelium 
denuo Per Nobilem Franciscum Sigray 
Hun gar um (cui Deus sit propitius) Re-
impressum Posoni i , . . . M.DC.LXXV. 

Katona, H i s t ó r i a C r i t i c a X X X I I . 914 1. — 
Danielik, M a g y a r í r ó k II . 2 8 i . 1. ( S i g r a i t 
t a r t j a a m u n k a s z e r z ő j é n e k , a m u n k a c z i -
m é t m a g y a r u l k ö z l i 1643. é v s z á m m a l . ) — 
Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 377. 1. — 
De B acker-Sommer rögei, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o . 
V I I . 1204. h . 

Sigray Ferencz (zsegrai). — Szerkesz-
tette a Kertészeti Lapokat, az országos 
magyar kertészeti egyesület hivatalos 
közlönyét, 1896—1900-ig Budapesten. 

A m . n . m ú z e u m i l i i r l a p - k ö n y v t á r p é l d á -
n y a i b ó l . 

Sigray Fülöp (felső- és alsó-surányi 
gróf), cs. kir. kamarás, S. József gróf, 
főispán és Jeszenszky Amália fia, szül. 
1823. febr. 16. ; volt országgyűlési kép-
viselő és a Kisfaludy-Társaság alapító-
tagja. Meghalt 1883. szept. 10. Ivánczon 
(Vasm.). — Munká ja : A szerelem új 
könyve. Költemények. Bpest, 1876. (Ism. 
P. Napló 44., Kelet Népe 60., Magyar-
ország és a Nagyvilág 13. sz.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 180. 
Vasárnapi Újság 1883. 37. s z á m . ( N e k r . ) — 
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. F ő r a n g ú c s a l á -
d o k . B p e s t , 1888. I . 215. 1. — Kiszlingstein 
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 . 

Sigrai Tamás, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézus-társasági tanár, szül. 1648. 
szept. 20. ; 1671. október 15. lépett a 
rendbe és Gráczban bölcseletet, Kassán 
theologiát tanított. Meghalt 1704. decz. 
18-án Nagyszombatban. — Munkája : 
Austria gloriosa, seu Vrbis Viennensis 
Propugnatorum Laudes. Graecii, 1684. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 328. 1. — Seabó-Helle-
brant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 2. r . 266. 1.— 
De Backer-Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i l i o g r . 
V I I . 1204. 1. 

Sihulszky Alajos, orvosdoktor, szül. 
1811-ben Kassán, Torna vármegye fő-
orvosa. Meghalt 1881. jún . 11. Tornán, 
72. évében. — Munkája: Generalia de 
balneis. Dissertatio inauguralis medica. 
Cassoviae, 1837. 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d N é v -
s o r a 1840-re . P e s t , 99. 1. — Oláh Gyula, A z 
e g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t M a g y a r o r s z á g b a n . 
B p e s t , 1876. 341. 1. — 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 . 

Sihulszky Frigyes, orvosdoktor, Kassa 
város orvosa. Viczay József megyei fő-
orvosnak (meghalt 1810. ápr. 5.), kinek 
utódja és örököse volt, kertjében emlé-
ket állított tiszteletére; feliratát Dessewtfy 
József gróf készíté. — Munkája: Elenchus 
nummorum rariorum diverşi aevi, aure-
orum argentorum et cupreorum in nu-
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mismatica collectione Frid. Sihulszkv 
reperibilium. Gassoviae, 1810. 

Petrik B ib l iogr . — Magyarország v á r m e g y é i 
és városai. I. Abauj-Torna vármegye és 
Kassa. Bpest, 1896. 225. 1. 

Sik Lajos, okleveles mérnök, Debre-
czen nyug. pénztárnoka, 1848—49. hon-
véd főhadnagy volt. Meghalt 1890. jún. 
12-én kora 68. évében Debreczenben. — 
Czikke a M. Sajtóban (1856. 253., 295. 1. 
Irodalmi mozgalmak Erdélyben). 

Vasárnapi Vjság 1890. 25. Szám. (Nekr. ) — 
Debreczen 1890. 113. SZ. 

Sik Sándor, jogi doktor, ügyvéd Buda-
pesten ; egyike volt a képzettebb jogá-
szoknak. A budapesti ügyvédi kamara, 
melynek egy ideig titkára volt, őt bízta 
meg a magyar ügyvédség történetének 
megírásával. Sik nagy buzgalommal fo-
gott a munkához és sok adatot gyűjtött 
össze, de a munkát közbe jött halála 
miatt nem fejezhette be. A politikai küz-
delmekben is élénk részt vett. Lelkes 
híve volt a nemzeti pártnak és az álta-
lános képviselőválasztásnál föl is lépett, 
de kisebbségben maradt. Meghalt 1900. 
jan. 1. Budapesten 47 éves korában. — 
Jogtudományi czikkei a szaklapokban 
jelentek meg. — Munkái: 1. A correc-
tionalisatióról a bűnvádi eljárásban. 
Jogászgyűlési vélemény. Bpest, (1884). — 
2. A büntetőjog őskora, Adalék a népek 
lélektanához. U. ott, (1884. 2. czímkiad.). 

— 3. A főispán az igazságszolgáltatás-
ban. U. ott, 1886. — 4. Szilágyi Dezső, 
természet után rajzolva. U. ott, 1891. — 
5. A magyar ügyvédi kar történeti ki-
állításának katalógusa. A budapesti ügy-
védi kamara megbizásából. U. ott, 1896. 
— 6. Le a napirendről (Az esküdtbiró-
ságok szervezetéről szóló javaslat főbb 
hibái.) ü. ott, 1896. (Különny. a Magyar-
ország 231., 236., 239. és 243. számai-
ból. Barna Ignáczczal együtt.) — Szer-
kesztette a Magyar Egyesület Értesítőjé-
nek 1893. febr. és ápr. havi két számát 
(a meddig az egyesület főtitkára volt.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hir-
lap 1900. 2. SZ. — Ügyvédek Lapja 1900. 1. SZ. 
— Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Sikich György, róm. kath. lelkész; 
1842—43-ban III. éves theologus volt 
Pesten. — Munkája : Theses ex universa 
theologia quas annuente inclyta facultate 
theologica superatis examinibus rigorosis 
in regia scientiarum universitate hunga-
rica pro consequendo ss. theologiae gradu 
academico, publice propugnandas sus-
cepit. Pestini, 1843. 

Petrik Bibl iogr. 

Siklakilsímw,tanító Mohorán (Nógrád-
megye). Skriván családi nevét 1868-ban 
változtatta Siklakira. — Munkája: Róza, 
az egyház hű leánya. Hiterkölcsi elbe-
szélés. Janalik Vincze után szabadon 
ford. Kiadta Huszár Károly. Budapest, 
1885. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Siklaki Iván, okleveles gazdász. — 
Munkája : Gazdasági felügyelők. Balassa-
Gyarmat, 1902. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Siklódy István, m. kir. állami faipari 
szakiskola tanára Brassóban 1889 óta. 
— Munkái: 1. Magyar stil. A szövegben 
két műlappal. Brassó, 1896. (Különny. a 
brassói középfaipariskola Értesítőjéből.) 
— 2. Egy kisebb asztalosüzlet másfél 
havi könyvelése, pénztárkönyv, hitel-
könyv és árszámítási könyv vezetésével, 
nyitással és évi zárlattal. Gyakorlati 
könyvelési példa . . . ipari könyvvitelé-
hez. Vezérkönyv a könyvelési gyakorlat 
tanításához. U. ott, 1901. — 3. Egy na-
gyobb asztalosüzlet másfél havi könyve-
lése az összes könyvek vezetésével. 
Gyakorlati könyvelési példa . . . ipari 
könyvviteléhez. Vezérkönyv a könyvelési 
gyakorlat tanításához. U. ott, 1901. — 
4. Ipari könyvvitel. Gyakorlati példákkal, 
lakatos, szaldó, czipész és kőmíves ipar 
köréből. Ipariskolák részére és önkép-
zésre. Általános elméleti rész. U. ott, 
1901. 

A 31. iv sajtó alá adatott 1907. decz. 10. 
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Néptanítók lapja 1889. 358. 1. — Hl. Könyvé- I 
Siet 1901. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. | 

Siklóssy Gyula (perneszi idősb), orvos-
sebészdoktor, szemész és szülészmester, 
egyetemi magántanár és kórházi főorvos, 
szül. 1839. máj. 19. Pernesz-Osztopán 
(Somogym.) nemes családból; orvosi 
tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, 
hol 1864-ben orvosdoktori oklevelet nyert 
és Arit szemésztanár magánsegéde volt; 
később pedig a reserv-osztályon műkö-
dött mint segédorvos 1867-ig, a mikor 
Pestre jött, a hol a szent Rókus-kórház-
ban szemészeti rendelő-orvos, később 
pedig a szemészeti osztály főorvosa volt; 
ezen osztályt újjászervezte. 1868-ban a 
szemészeti műtéttanból egyetemi magán-
tanári képesítést nyert. Somogyvármegye 
tiszteletbeli főorvosa és a heidelbergi 
Ophthalm. Gesellschaftnak is tagja volt. 
Már régóta betegeskedett szervi szív-
bajában ; utóbb nagyon lesújtotta vejé-
nek, Yadnay Andor főispánnak halála. 
Meghalt 1901. június 18. Budapesten; 
egyik fia S. József fővárosi ügyvéd 
esküvőjének napján ragadta el a halál 
családja köréből, miután még tanuja volt 
fia boldogságának. — Irodalmi dolgozatai 
gyakorlati kérdésekre vonatkoznak, főleg 
a strabismusra, straphyloma-műtétekre 
és szemhéjképlésre. Czikkei az Orvosi 
Hetilapban (1867. A membrana pupillaris 
perseverans egy esete, 1871. Helmholtz : 
A szem dioptriájában foglalt képletek 
levezetése és könnyű műszerekkel való 
kidolgozása); a Gyógyászatban (1867. A 
szürkehályog műtevése, 1868. A látideg 
túltengésének esete, 1869. Minő kellékkel 
kell a szemésznek bírnia, hogy szem-
tükörrel a receget láthassa, 1872. A szem-
fény töréséről, 1873. Járványos köt-
hártyalob); a Szemészetben (1868. Mind-
két felső szemhéj kiszegélye, szarucsap 
a baj^zemen, 1871. A széthajló kancsal-
ság egy esete, 1873. Észrevételek a 
szemhéjképzés köréből); a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (XVI. 

Id . S z i n n y e i J „ Magyar írók XII. 

Bpest, 1875. Járványos köthártyalob) 
stb., stb. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 182. 
lap. — Högyes Emlékkönyve. Bpesr, 1896. 
410., 773. l a p . — Pallas Nagy lexikona X I V . 
1099. 1. — Budapesti Hirlap 1901. 167. SZ. 

Siklóssy Gyula (perneszi ifjabb), orvos-
doktor, szemészmester, egyetemi magán-
tanár, előbbinek és Vissy Máriának fia, 
szül. 1869 jan. 1. Pesten ; az orvosi egye-
temet Budapesten végezte; 1891-ben 
nyert Budapesten orvosdoktori oklevelet. 
Mint egyetemi tanársegéd 1891—92-ben 
a lausannei (Svájcz) egyetemen Dufour 
tanár mellett működött. Több évig másod-
orvos volt a szent Rókus-kórház szem-
osztályán, majd 1896-tól az irgalmasok 
budai kórházának szemosztályát vezeti 
mint főorvos. 1903. a budapesti egyetem 
által a szemészeti műtéttan előadására 
habilitáltatott mint magántanár. Önálló 
búvárkodásának eredménye gyanánt új 
mérő egységet állapított meg a látás 
élességének mérésére és ezt Acuitásnak 
nevezte. A találmányt a m. tud. Akadémia 
III. osztálya támogatásban részesítette; 
a Klinische Monatsblätter für Augenheil-
kunde pedig azt egész terjedelmében 
kiadta, 157 lap. — Czikkei a M. Orvosi 
Archívumban (1894. A subjunctivalis 
injectiók); a Gyógyászatban (1894. Há-
lyogműtétek); a Szemészetben, az Orvosi 
Hetilap melléklete (1895. Szemhéj és 
arczvák műtétek, Adatok a szemhéj-
képléshez, 1897. A hibás állású szem-
szőrök és a pupilla befordulás műtéteiről, 
1898. A subternjunctivalis sublimat-
injectiók és a hevenytakáros kth. gyula-
dás, 1902. Járóbetegeken végzett iridec-
tomia esetek); az Orvosi Évkönyvben 
(1894. A szemosztály működése 1894-
ben); a Klinische Monatsblätterben (1896 
Durch plastische Operationen erzielte 
Erfolge); az Archiv für Augenheilkunde-
ban (1898. Zur Blepharoplastik, Über die 
Blepharoplastik nach Fricke); a Klinische 
Monatsblätterben (1903. Beiträge zur Chi-
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rurgie der Lider); a Pester Medizinisch-
Chirurgische Presseben (1004. Über die 
Vereinheitlichung der Sehschärfe-Bestim-
mung) ; a Budapesti Orvosi Újságban 
(1904. A gyengelátóságot és vakságot 
szinleló'k leleplezése, A beteg szem kötö-
zése, 1905. A szemhéj kifordulás és 
szemhéjképlés, Magyarországi szemorvo-
sok egyesületének I. közgyűlése); a 
Klinikai Füzetekben (1906. A szürke 
hályog). Czikkei részben megjentek a 
külföldi szaklapokban is, így az Annales 
d'Oculistiqueben (1898), az Archiv für 
Augenbeilkundeban (1898), az Archives 
of Ophthalmologueban (1898). — Mun-
kái : 1. A conjunctivitis gonorrhoicaról, 
különös tekintettel annak gyógyítására. 
Budapest, 1897. (Klinikai Füzetek (VII. 
évfolyam 8-ik füzet.) — 2. A sub-
conjunctival sublimatinjectiókról és 
a heveny takaros kötőhártya-gyuladás-
ról. U. ott, 1898. (Különnyomat az 
Orvosi Hetilapból). — 3. A heidel-
bergi szemésztársaság gyűlése. U. ott, 
1902. (Orvosi Hetilap Közleményei). — 
4. Csüngő szemkéj felnyitása szemkép-
zéssel. U. ott, 1902. (Orvosi Hetilap Köz-
leményei). — 5. Egészségtan középiskolai 
használatra. U. ott, 1902. — 6. A látás 
élességének megvizsgálása. U. ott, 1904. 
(A budapesti Orvosi Újság Tudományos 
Közleménye). — 7 .A szemorvosok X. 
nemzetközi gyűlése. U. ott, 1904. — 8. 
A közellátás operálása. U. ott, 1904. — 
9. A látás élességéről. I. rész. U. ott, 
1905. — 10. Tabulae ad acuitatem deter-
minandam a Dre S. constructae. Opta-
typi Siklósy. U. ott, 1907. (Látáspróbák 
magyar, franczia. angol, latin és német 
magyarázattal.). — 11. A világtalanok 
világában. írta Jóval Emil, ford, U. ott, 
1907. (Ism. Vasárnapi Újság 2. sz.). 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 569. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. — Corvina 1907. 
3. sz. és a m, n. múzeumi könyvtár példá-
nyairól. 

Siklósi István, ev. ref. lelkész ; sáros-

pataki tanuló volt ; 1771-ben írt alá a 
felső szabolcsi egyházmegye törvényei-
nek, de hol hivataloskodott ekkor és 
ezután 1782-ig, nem tudni. Apagyra 
(Szabolcsm.) 1782-ben jutot t ; nagy békes-
sége itt nem lehetett, jóllehet egyház-
megyéje tanácsbirónak választotta; mert 
hét év múlva innét távozni óhajt és 
1792-ben már Ó-Fehértón működött. Itt 
halt meg 1794-ben mostoha anyagi viszo-
nyok közt, mert özvegyével 10 forintnyi 
adósság miatt a tractus sokáig bajlódik. 
— Munkái: 1. Emlékeztető versek, melyek 
a sz. írásban lévő nevezetesebb históriá-
kat és a sz. írás könyveinek summáit 
magokba foglalják. Pozsony és Komárom, 
1791. — 2. Keresztyénség ábrázatja, az 
az olly száz és egynehány magyar ver-
sek, mellyek rövid summában azt adják 
elől, mitsodás állapotban volt az új testa-
mentomi anyaszentegyház eleitől fogva 
minden századik esztendőben, a mint.azt 
az ekklézsiai históriák bizonyíttyák, és 
ama hét gyerta-tartók között járó Űr 
Jézusnak csalhatatlan jövendölései mu-
tattyák. Lipsiában, 1791. (Mind a két 
munka Pozsonyban nyomatott). 

Danielik, M. í r ó k I I . 281. 1. — Új M. Athe-
nás 355. 1. — Petrik, Bibliogr. 

Siklósi József, hírlapíró, a Pester 
Lloyd és a Neues Pester Jonrnal munka-
társa, Szily Adolf budapesti orvos testvér-
bátyja, szül. 1854. íebr. 24. Budapesten ; 
előbb vasúti hivatalnok volt; Schlesin-
ger családi nevét 1879-ben változtatta 
Siklósira ; körülbelül húsz év óta Párisban 
él. A bpesti Neues Pester Journal rendes 
tárczaírója. — Munkái: 1. Schiene und 
Rad. Skizze. Bpest, 1882. — 2. A szárnyas 
kerek regéi. Vasúti történetek. U. ott, 
1884. (Ism. Pesti Napló 330 sz. 350. sz.). 
— 3. Genrebilder. U. ott, 1889. — 4. 
Eisenbahngeschichten. Leipzig, év nélkül. 
(Reclam, Universal-Bibliothek 1845.). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Kürschner. 
Deutscher Litteratur-Kalender 1892. Leipzig 
1028. h. és Peisner Ignácz szíves közlése. 
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Siklósy Károly, orvosdoktor, Pest 
városának főorvosa, bólyi (Baranyam.) 
származású ; a pesti egyetemen 1842-ben, 
midőn Schwarzkopf családi nevét Sik-
lósyra változtatta, ötödéves orvosnöven-
dék volt és 1845-ben ugyanott nyert 
orvosdoktori oklevelet. Később Pest fő-
orvosa lett. Gyógytestgyakorlati és víz-
gyógyintézete volt Budán. Meghalt 1894. 
márcz. 18. Budapesten 78. évében. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1857. Svéd 
gyógytestgyakorlat kapcsolatban a víz-
gyógyászattal) ; a Vasárnapi Újságban 
(1857. A gyógytestgyakorlat ügyében); a 
Falusi Gazdában (1866. II. 10. sz. Óv-
szer a cholera ellen). — Munkái: 1. 
Orvosrendőrségi értekezés a lelenczházak-
ról. (Orvostudori értekezés.) Pest, 1844. 
(Latin czímmel is.) — 2. Gyógytestgya-
korlati és vízgyógy-intézete Budán. U ott, 
1856. (Különny. a Vasárnapi Újságból 
és a Pesti Naplóból.) — 3. A vízgyógy-
mód. Utasítás a leggyakrabban előforduló 
betegségeknek gyógyítására. A szenvedők 
használatára í r t a . . . U. ott, 1859. Fa-
metszettel. — 4. Beschreibung der von 
. . . gegründeten Wasser-Heilanstalt in 
Ofen am Fusse des kleinen Schwaben-
berges. U. ott, 1859. — 5. A természetes 
gyógymód, vagy a betegségeknek gyógy-
szer nélkül életrendi szabályok szoros 
megtartása általi gyógyítása, a Schrott 
által alapított s utóbb tökélyesített rend-
szer alapján és pontos leírása a korunk-
ban roppantál elterjedt görvély-kórnak 
(Scrophula) és bujasenyvnek, azok pon-
tos gyógyításával együtt. U. ott, 1863. 
(2. kiadás. U. ott, 1865.) — 6. Az ön-
fentartás. Orvosi tanácsadó a nemi részek 
minden betegségeiben, melyek fiatalkori 
vétkek, nemi szerelem túlságos élvezete 
és ragály által származnak, gyakorlati 
megjegyzésekkel az idő előtti tehetetlen-
ségről, női magtalanságról és azoknak 
gyógyításáról. írták La Mert Lima és 
Sámuel. A 10. kiadás után átdolgozta és 
saját megjegyzéseivel bővítette... U. ott, 

1865. — 7. Harmincz évi tapasztalat 
a vízgyógyászat terén dióhéjban orvosok 
és művelt olvasók számára. Budapest, 
1876. 

Pesti Hirlap 1842. 192. ( N é v v á l t o z t a t á s . ) — 
Rupp. Beszéd 164, 1.— Szinnyei Könyvészete. 
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Kisz-
lingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1894. 12. sz. (Nekr.) és gyászjelentés. 

Siklóssy László (perneszi), jogi doktor, 
ügyvéd és országgyűlési gyorsíró, idősb 
S. Gyula és Vissy Mária fia, szül. 1881-
ben Pesten. — írt költeményeket és kisebb 
aesthetikai czikkeket. Költemenye az 
Ország-Világban (1899); czikkei a Vasár-
napi Újságban (1902. 23. sz. A delegá-
czióból, 1904. 49. Az ember tragédiája 
Prágában, Vrchlicky költeményeiből); írt 
még a Pesti Hírlapba és a Gyorsírászati 
Lapokba is. — Munkája: Egy kötet vers. 
Bpest, 1901. (Ism. M. Szalon, Vasárnapi 
Újság 30.. Főv. Lapok 18., Hazánk 106., 
Uj Idők 38. sz.) — Az Egyetemi Lapok-
nak 1898-tól 1900-ig segédszerkesztője, 
majd társszerkesztője volt ; több fiatal 
íróval együtt szerkesztette 1903-ban a 
«Titánok könyve» cz. szépirodalmi antho-
logiát. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 
Siklósi Mihály, az első reformátorok 

egyike; a hagyomány szerint Baranyá-
ban Siklóson és környékén; úgyszin-
tén Temesvárt, hol Perényi Péter vár-
parancsnok udvari papja volt, működött 
1530—1544. évek körül. Geleji Katona 
hibásan Szilvásinak írja nevét. — Éne-
ket írt az LIII. zsoltár momentumaibúi 
alakítva. (Megvan Bornemisza LV. lev. 
és Gönczi György énekes könyve 90. 1.; 
ez utóbbi nyomán a ref. énekes könyv 
utolsó szerkesztéseig, ennek minden ki-
adásában. Szilády Áron közli a Régi M. 
Költők Tára. Bpest, 1883. IV. k. 45—47. 
1. jegyzetekkel; 16 strófa. A versfejekben 
a szerző neve olvasható: MICIIAEL 
SUCLJOSI D.) 

Régi /)/. Költök Tára. B p e s t , 1883. I V . k ö t e t 

282—285. 1. — Rácz Károly, Zarndi egyház-
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megye története, Arad, 1880. 252. 1. — Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1902. 37—46. , 465. 1. 

Siklósi Miklós, marosi ref. lelkész, ki 
Sziget ostrománál jelen volt. — Mun-
kája : Az also és felső Baronyaban való 
Ecclesiaknak Artikulusai, mellyek Her-
cheg szőlősön, irattanac Negyuen Praedi-
catorok jelön voltaban, melyeket mind-
yaion iouá hattanac. Anno Domini 1576. 
16. Augusti. Papan 1577. (A latin Arti-
culusok fordítása; a latin eredeti szöveg-
gel együtt jelent meg.) — Zrínyi Miklós 
Epitaphiumát í r t a : De Sigetho Hun-
gáriáé propugnaculo . . . Witebergae, 
1587. cz. munkában. 

Szabó-Helle braut, Régi M. Könyvtár 73., 
III. 1. rész 225. 1. 

Sikó JErnő. — Munkája : Rasseles 
Abyssiniai herczegnek története. Irta Dr. 
Johnson. Angolból ford. Tisza-Várkony, 
1898. (Dr. Johnson Sámuel életrajzával. 
Nyom. Budapesten.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sikó János, ev. ref. lelkész, S. István 
illyefalvi pap fia. — Munkái: 1. Dis-
putationis Theologicae continentis Pro-
blemata Aliquot de Scriptura. Pars Tertia. 
Quam . . . Sub Praesidio D. Gisberti 
Voet.fi . . . Publice tueri conabitur . . . 
Trajecti ad Rhenum, 1649. — 2. Vin-
diciae Pro Deitate Spiritus Sancti ; Ad-
versus Pneumatomachum, Johan. Bidel-
lum, Anglum. Disputatio I. II. & III. 
Praeside . . . Johanne Cloppenburgio . . . 
Bespondente . . . Franekerae, M.D.CLI. 
— 3. Disputatio Theologica De Afflic-
tionibus. Pars Prima. Quam . . . Sub 
Praesidio D. Johannis Hoornbeeck . . . 
Publice ventilandam proponi t . . . Ultra-
jecti, M.DC.LI. —• 4. Medicatio duorum 
Aegrorum, paronychia, & combustione 
pedis laborantium. Quam . . . Sub Prae-
sidio . . . Henrici Regii . . . Publicae 
disquisitioni exhibet . . . U. ott, M. 
DC.LI. 

Szabó- Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. 
rész 525., 537., 543., 544. 1. 

Sikor József, orvosdoktor, megyei fő-
orvos és törvényszéki orvos, szül. 1827. 
február 6-án Révfaluban (Győrmegye); 
tanult Győrben, Rozsnyón és Nagy-
váradon. 1847-ben megkezdte a pesti 
egyetemen az orvosi pályát. Az 1848— 
49-diki szabadságharczban részt vett, 
honvéd-főhadnagy volt és fejében nehéz 
lősebet is kapot t ; orvosi tanulmányait 
a pesti egyetemen végezte, hol 1854-ben 
orvosdoktorrá avatták, azután Győrben 
telepedett l e ; később megyei főorvos 
lett. Neki köszönhető, hogy Győr váro-
sában annak utczáin és szabad terein 
befásítás foganatosíttatott, mely czélra 
mint író és városi képviselő szakadat-
lanul munkálkodott. A győri jogakadé-
mián a törvényszéki orvostan tanárä 
volt. Mint jubiláris orvos 1904. a bpesti 
egyetem félszázados diplomával tüntette 
ki. Jelenleg Győrben nyugalomban él. 
— Czikkei a Vasárnapi Újságban, mely-
nek keletkezésétől, 1854-től fogva rendes 
munkatársa volt (a hol 40-nél több 
czikke jelent meg, 1859. Készítsünk jég-
vermeket, A biztosítás orvosi szempont-
ból, A gyümölcstenyésztés érdekében, 

1868. Tomasovácz feldulása, Damjanics 
a jankováczi vérengzés napján, Bem 
győzelmes előnyomulása a török határig, 
1869. A fehér keresztnél: az 1849. fegyver-
letétel idejéből); a Győri Közlönyben 
(400-nál több czikk, 1860. 97. sz. Irodal-
munk legsürgősebb hiánya); a M. Ember 
Könyvtárában (IV. 1863. A gyermek-
nevelésről) ; az Orvosi Hetilapban (1863. 
52. sz. A marhavész ügyében); a M. 
Sajtóban (1865. 71., 72. sz. Népünk sza-
porátlanságának okai); a Falusi Gazdá-
ban (1866. Óvszer a cholera ellen); a 
Családi Körben (1868. 17., 18. sz. A 
honvédek aprai) ; a Honvédvilágban (I. 
1868. Egy honvéd-tizedes története, II. 
Az aradi polgárság); a M. orvosok és 
természetvizsgálók Munkálataiban (XVII. 
1875. A törvényszéki orvos hazánkban) ; 
a győri Őrangyalnak is munkatársa volt 
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— Munkái: 1. A feleség. Pest, 1868. és 
1878. (Közhasznú Családi Könyvtár 21.) 
— 2. Házasodjunk. U. ott, 1868. (Csa-
ládi Könyvtár 14.) és 1876. (Közhasznú 
Családi Könyvtár 14.) — 3. A nők elő-
nyei. U. ott, 1868. és 1878. (Közhasznú 
Családi Könyvtár 22.) — 4. Törvényszéki 
orvostudomány jogászok és orvosok szá-
mára. Több jeles szerzők, nevezetesen 
Taylor, Henke, Schürmayer nyomán írta 
. . . U. ott, 1871. — 5. Pártos Matyi. 
Elbeszélés gyermekek számára. Győr, 
1880. (Gross, Ifjúsági Könyvtára 5.) — 
6. A révfalusi honvéd. Eredeti elbeszélés. 
U. ott, év n. (Gross Ifjúsági Könyvtára 
12.) — 7. Nők könyve. Bpest, 1900. (A 
nők előnyei. Házasodjunk. A feleség. Ism. 
Vasárnapi Újság 40. sz.) — Lelki beteg 
. . . (1883-ban a m. k. igazságügyi mi-
nisztérium által hirdetett a rabok szá-
mára irott iránymunkával a pályadíjat 
megnyerte). 

Kupp. B e s z é d 168. 1. — Oláh Gyula, E g é s z -
ségügyi személyzet Magyarországban. Bpest, 
1876. 136. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Moenich-
Vutkovich, Magyar írók Névtára. Pozsony, 
1876. 536. 1. — Petrik Könyvészete ós M. 
Könyvészete 1886—1900. — Kiszlingstein Köny-
vészete. — M. Könyvészet 1900. és önéletrajzi 
adatok. 

Sikor Margit (Hevesi Jánosné), előbbi-
nek és Toldy Irmának lánya, Toldy 
Ferencz unokája, született 1861. már-
czius hó 23-án Győrött, hol kitűnő 
nevelésben részesült. Vágyai a művészi 
pályára vonzották, de atyja ellenezte, 
hogy színésznő legyen. Ekkor irogatni 
kezdett a Pesti Hírlapba, majd a Fővá-
rosi Lapokba és a Budapesti Bazárba 
stb., de csak titokban Nihil álnév alatt. 
1882-ben elnyerte a «Jó könyvek» pályá-
zatán a 250 frtos díjat egy népies elbe-
szélésével. 1887-ben férjhez ment Hevesi 
János tanárhoz és több évig nem ír t ; 
azonban midőn férje Kapuvárott Bába-
köz cz. lapját megindította, melynek fő-
munkatársa volt itt közölte 1890-ben a 
Mimosa kisasszony cz. utolsó regényét. 

— Szépirodalmi czikkeket írt a követ-
kező hírlapokba : Budapesti Hirlap (1881), 
Magyarország (1881), Fővárosi Lapok 
(1881—84), a győri Hazánk (1881-től), 
Győri Közlöny (1881—83), Képes Családi 
Lapok (1881, 1886), Budapesti Bazár 
(1883-tól), Koszorú (1884—85), Korunk 
(1884), M. Háziasszony (1884—85), Höl-
gyek Lapja (1884), Győri Hiradó (1884), 
Magyar Ifjúság Lapja (1884), Gazdasszo-
nyok Lapja (1885). — Munkái: 1. Egy 
kis árva története. Eredeti elbeszélés. 
Győr, 1884. (Gross, M. Ifjúsági Könyv-
tára 18.) — 2. Apró-cseprő históriák. 
Bpest, 1886. (Komócsy József írt hozzá 
előszót. Ism. Nemzet 115. sz.) — 3. Ba-
bos uram betegsége vagy a pálinka ha-
tása.) A «Jó könyvek» 250 forintos pályá-
zatán díjnyertes elbeszélés.) Budapest, 
év n. (Jó Könyvek 28.) — 4. Élet. El-
beszélések. U. ott, 1891. — Egy kötet 
elbeszélése is jelent meg az Aigner ki-
adásában, de ezt nem ismerem. — Ál-
nevei : Nulla, Zella a vidéki lapokban 
és Nihil (Hazánk cz. győri lapban). 

FáyIné-Hentaller Mariska, A magyar nökröl. 
Bpest, 1889. 174. 1. — Kiszlingstein Könyvé 
szete. — Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 
és önéletrajzi adatok. 

Sikorska-ZsoZncií/ Julia. — Munkája: 
Régi magyar hímzések. Budapest, 1898. 
Tíz lap. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sikorszky Endre (ifjabb), róm. kath. 
plébános, szül. 1856. ápr 30. Héthárson 
(Sárosm.); 1879. júl. 2. szentelték fel; 
káplán volt Alsó-Körtvélyesen, Nagy-
Mihályon, 1881. segédlelkész és hitoktató 
Eperjesen, 1887. administrator Töltszéken, 
Í888. ugyanott plébános és egyházkerü-
leti jegyző, 1895. alesperes. — Czikkeket 
írt a tanítás ügyéről, a spiritismusról és 
helyi érdekűeket. — Munkája: Égi ös-
vény. Ima- és énekkönyv a róm. kath. 
tanulóifjúság számára. Eperjes, 1891. (3. 
kiadás.) 
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Violet Gyula, Emlékkönyv. Kassa. 1893. 
242. 1. — Schematismus Cleri Cassoviensis. 
1899. 281. lap. — Petrik, M. Könyvészet 
1886—1900. 

Sikos Felicianus, szent Ferencz-rendi 
szerzetes. — Munkája: Assertiones ex 
universa philosophia ad mentem doctoris 
Joannis Duns-Scoti, quas in conventu 
Tyrnaviensi fratrum minorum... propug-
nandas suscepit. Tyrnaviae, 1748. (Hozzá 
kötve: Antonius Sandinus, História Fa-
miliae Sacrae.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sikos István, ág. evang. lelkész, szül. 
1775. Győrben ; a syntaxisig ott tanult, 
azután Sopronban hat évig; 1786. aug. 
25. a téli féléven a jenai egyetemre irat-
kozott be ; 1802-ben Kővágó-Örsre ordi-
náltatott papnak; 1810. pedig Győrbe 
ment llelkésznek ; 1828-ban botrányos 
magaviselete miatt az ev. gyülekezet fel-
függesztette hivatalától. S. nem várva 
meg a fegyelmi vizsgálat befejezését, le-
mondott állásáról és Pápára távozott. 
— Czikke a Hazai és Külföldi Tudó-
sításokban (1810. II. 27., 28. sz. «Ráth 
Mátyás az első magyar hirlapszerkesztő 
életrajza»); költeményei a Felső-Magyar-
országi Minervában (X. 1835—36.) — 
Munkái : 1. A meg-búsúlt szívnek keser-
vei mellyekben néhai Gamauf Sámuel 
halálát könnyezi a soproni parnasszuson 
mulatozó magyar iljúság alY-dik holnap 
18-dikán 1796. Šoprony. (Költemény.) — 
2. A sopronyi músák nehéz panasza. 
Főtiszt. Hrabovszky Sámuel úr, dunán-
tuli evang. superintendens elhunytára. 
Bécs, 1796. -— 3. Az igaz érdem, meg-
jutalmaztatásán vigadozó magyar szívnek 
örvendező tapsa, mellyet a köz-öröm 
öregbítésére Sárvári Felső-Vidéki gróf 
Széchenyi Ferencz ő Excellentiája T. N. 
Somogy vármegyében Keresztszegi gróf 
Csáky József által fő-ispánynak lett be-
iktatása alkalmatosságával a sopronyi 
magyar tanuló társaság nevében írt 1798. 
Šoprony. (Költ.) — 4. A keserűség és 

belső megilletődés tollából folyt versezet, 
mellyet Mankó-Büki Horváth Sámuel ur 
hitves társának, szül. Kartsai Katalin 
aszszonyságnak utolsó tiszteletére tett-
fel egy annak elhunytát szivéből fájlaló 
ifjú. U. ott, 1798. (Költemény. Névtele-
nül.) — 5. N. Tiszt. Perlaky Dávid fő-
esperes Ur véletlen halálára. Veszprém, 
1802. (Költ.) — 6. Néhai Bodzái Rozália 
aszszonynak, Tiszt. Szakonyi Mátyás ur 
élete legjobb korában, házassága kikele-
tén, első szülése után hamar boldogúl 
kimúlt élete drága felének szerelmessei-
hez intézett utolsó beszédje, mellyet 
rendbe szedvén az a dörgitsei templom-
ban egy búba merült vérség 1803. eszt. 
a IV. hó 20-dikán előadott. U. ott. (Köl-
temény.) — 7. Egy szeretett jegyesnek 
Tomkaházi Tomka Susanna kisasszony-
nak öszvekelése, bútsuzása és hazavitet-
tetése. Palotán 1-ső hó 25-én 1804. U. 
ott. (Költ.) — 8. N. Tiszt. Vietoris Joná-
thán hamvainál a háladatosság. Šoprony, 
1804. (Költ.) — 9. A jövendők egy halan-
dónak halhatatlan szeme előtt felvont 
kárpiton-túl. A midőn Nagy István ur, 
Dunán túl való ev. superintendens, papi 
hivataljának jubiléumát, 50 esztendők 
múlva, 1803. XI-dik hó 2-dikán Szent-
Lőrintzenn ünnepelné. U. ott, 1805. 
(Költ.) — 10. Néhai Bódai Bódai Mihály 
urnák gyermekeihez, feleihez, fő-rendű 
jól-tevőihez intézett vég butsút vevő sza-
vai, mellyeket az ő képében jeles ellaka-
rittatása alkalmatosságával 1807. eszt. 
elmondott. Veszprém. — 11. Első taní-
tás, a mellyel a N. Győri augustana 
confession-lévő gyülekezetnek kebelében 
szent háromság vasárnapján 1810-dikben 
béköszöntött. Kinyomtattatták hallgatói. 
Győr, 1810. — 12. Wohlgemeinte väter-
liche Ermahnung zur frühzeitigen Gottes-
furcht, für die Jugend. Eine Vormittags-
predigt gehalten am letzten Sonntage im 
Jahr 1810 in der evang. Kirch zu Raab. 
U. ott. (Ism. Annalen, Wien 18.11. III. 
9. 1.) — 13. Gvadányi József gróf, A 
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világnak közönséges históriája . . . IX. 
kötet. Folytatta. Hozzá adatott az éjszaki 
tartományok legrégibb történetjeinek le-
írása. Pozsony, 1811. — 14. Ádám ha-
lála. Egy szomorú dramma három sza-
kaszokban a Messiás éneklőjétől (Klop-
stock F, G.). Magyarúl kiadta . . . Győr, 
1812. — 15. Szükségben segitő tábla a 
vizben fuladtakra, megfagyottakra, akasz-
tottakra nézve. U. ott, 1812. — 16. A 
temető és annak virági, vagy a holtak-
nak szánt szabad mezőn tartott beszéd, 
mellyet midőn N. Győr egyik külső vá-
rossá uj temetőt nyitna, az aug. conf. 
lévő evangelicusok részéről 1818. eszt. 
mondott Győrben. U. ott. — 17. Néhai 
Főméit, herczeg Schivarczenberg Ernest, 
győri megyés püspök emlékezetére ünnepi 
és jeles halotti tisztessége alkalmatossá-
gával máj. 21. 1821-ben. U. ott. (Költe-
mény.) — Több szent éneke van a győri 
evang. gyülekezet Űj Énekes-könyvében 
(GyŐr, 1811.). 

Hrabovszky György, A dunántúli eyangy. aug. 
superintendentia prédikátorai. Veszprém, 
1806. 116. 1. — Tudom. Gyűjtemény 1820. I V . 
46. 1. — Haan, Jena Ilungarica. Gyulae 1858. 
96. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Nagy Olivér, G y ő r i 
ág. ev . egyházközség története. Győr, 1905. 
174. 1. 

Silasi Gergely, theologiai és bölcseleti 
doktor, nyugalmazott egyetemi tanár, 
görög katholikus vallású, született 1836. 
január 27. Bethlenben (Szolnok-Doboka-
megye), hol atyja S. Vazul esperes-
lelkész volt; tanult Deésen, a kolozsvári 
róm. kath. gymnasiumban és ugyanott 
1855-ben tett érettségi vizsgát. Hittudo-
mányi tanulmányait Bécsben a Sta Bor-
bála görög kath.seminariumban és Balázs-
falván fejezte be 1859-ben. 1860-ban ismét 
Bécsbe ment, hol a Sta Borbála intézet-
ben tanulmányi felügyelő lett és teljesí-
tette a kath. rumén plébániai teendőket. 
1862-ben a bécsi egyetemen theologiai 
doktorrá avatták. 1865. a seminarium 
igazgatójának nevezték ki és esperesi 
rangot nyert. 1872. okt. 20. az akkor 

létesült kolozsvári egyetemhez a rumén 
nyelv és irodalom tanárává neveztetett 
ki. 1881. bölcselet-doktori czímmel tün-
tették ki, 1883 — 84. a bölcseleti kai-
dékánja ; a sémi nyelveknek is jogosított 
tanára, a tanárvizsgáló-bizottságnak pedig 
tagja volt. 1886-ban nyugdíjaztatott és 
Kolozsvárt az Economul bank vezérigaz-
gatója lett. 1877-bec a bukaresti rumén 
akadémia levelező tagjává választotta. 
Később betegeskedvén, állásáról lemon-
dott és Naszódra vonult, hol 1897. jan. 
17. meghalt. — Az irodalomban az egy-
házi, különösen a történelmi s a rumén 
nyelv és irodalom terén működött; czik-
kei a Transylvania (1868—97). Familia 
(1876—97), Amicul Familiei (1878—90), 
Telegraful Roman és az Erdélyi Muzeum-
ban (1875. A maczedoniai román nyelv-
járás, 1876. A dácziai román nyelv régi-
sége), az Egyetemi Évkönyvben (1878—79. 
A román műmese-költészet kezdetei) sat. 
jelentek meg. — Munkái: 1. Fabiola, 
Wiseman kardinalis regényének rumén 
ford. . . . 1862. — 2. Apologie, discu-
ţiuni filologice si istorice maghiare pri-
vitoare la Bomâni. U. ott, 1879. (Apolo-
getika, philologiai és történelmi vitatkozá-
sok a románokra vonatkozólag.) — 3. 
Renascerea limbei române în vorbire si 
scriere, Kolozsvár, 1879. és 1881. (A 
rumén nyelv felélesztése beszédben és 
írásban.) — Kiadta a Sionul Romanesc 
czímű szépirodalmi és iskolai hetilapot 
1865—66. és 1871 -72 . Bécsben. 

Familia 1897. 4. Sz. a r c z k . — Encyclopedia 
Romana III. 9567. 1. — Acta reg. Scient. Uni-
versitatis Claudiopolitanae. Kolozsvár, 1873. 
I. 7. 1. (Neve Szilassynak írva.) — Erdélyi 
Múzeum 1897. 105. 1. és Zászló János jegy-
zeteiből. 

Silberer Sámuel, orvosdoktor, szül. 
1842. aug. 15. Újvidéken (Bács-Bodrogh-
megye); a gymnasiumot u. ott és Pozsony, 
ban végezte ; azután a bécsi egyetemre 
ment, hol 1847-ben orvosdoktorrá, 1868. 
sebészdoktorrá avatták és azonnal mint 
másodorvost az általános kórháznál alkal-
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mázták, hol több évig működött; majd 
a fogászatra adta magát és mint fogorvos 
működik Bécsben. — Állandó munka r 

társa az Oesterr.-ungar. Vierteljahrschrift 
für Zahnheilkundenak. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. 
Wien, 1893. II. 446. 1. 

Silberer Viktor. — Munkája : A «Vin-
dobona» léghajó budapesti légi utazásai 
1883-ban. Bécs, 1883. 

A'iszlingstein Könyvészete. 
Silberfeld Jakab, bölcseleti doktor, 

rabbi. — Munkái: 1. A lélekvándorlás 
tana a zsidó irodalomban. Bpest, 1902. 
— 2. Szombati beszéd. Irta és 1904. júl. 
30. Gyöngyösön a status-quo hitközség 
zsinagógájában elmondta. U. ott, 1904. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 
Silbergerné Löio Róza, ungvári rabbiné, 

szül. S.-A.-Ujhelyben. — A Zemplénbe 
irogatott Aniáné álnévvel. — Munkája : 
Egy élet levelekben. Bpest, 1904. 

Magyarország vármegyéi és városai. Zemp-
lénvármegye. Bpest, 1906. 292. 1. (Kimaradt 
kefelevonat.) 
Silberknoll József, győri apát-kano-

nok. Meghalt 1857. febr. 2. — Czikkei a 
Vallási és egyházi Tárban (Pest, 1832. 
Az egyházi énekről, Egyházi törvényes 
látogatás alkalmával tartott beszéd, Az 
ember boldogságának alapja, 1833—36. 
A böjtről, Sambuga levelei, Egyházi ékes-
szólás, A házasságról, egy lelkészi tör-
ténet). 

Petrik B i b l i o g r . — M. Sión 1891. 471. 1. 

Silbermann J., rabbi Aradon. — Mun-
kái : 1. Gebet-Ordnung, enthaltend die 
drei Hauptgebete für den Morgen, Mittag 
und Abend, zum Nutzen der israelit. 
Jugend und für Kranke, nebst mehre-
ren Segensprüchen. Arad, 1858. — 2. 
Danklied zur Feier und zum Danke für 
die huldvolle Gnade, welche Se. Maje-
stät . . . Franz Joseph I. an seine sämmt-
lichen Unterthanen in Betreff der Besitz-
fähigheit der Israeliten zu ertheilen 
geruhte. U. ott, 1860. 

Petrik Bibliogr. 

Silberstein (Ötvös) Adolf, bölcseleti 
doktor, hírlapíró, a Petőfi-társaság tagja, 
szül. 1845. júl. 1. Pesten ; középiskolai 
tanulmányait a piaristák pesti gymna-
siumában végezte, hol Szepessi egykori 
hellenistánk oltotta bele a classikus nyel-
vek és tudományok iránti szeretetet. E 
gymnasiumban szövődött azon barátság, 
mely Hevesi Lajoshoz, Toldy Istvánhoz, 
Bérezik Árpádhoz, Heinrich Gusztávhoz, 
Tarnay Jánoshoz, Károlyi Gábor és Tibor 
grófhoz fűzte. 1861. mint bölcselethallgató, 
beiratkozott a lipcsei egyetemre, hol 
Drobisch és Ziller voltak tanárai. Másfél 
esztendeig eljárt az orvostani előadásokra 
is, de csakhamar visszatért a bölcselet-
hez ; a Herbart rendszerének híve lett, 
de tanulmányozta a német bölcselet nagy 
mestereit, Kantot, Fichtét és Hegelt is. A 
berlini egyetemen Webertől tanulta a 
szanszkritot, Steinthaltól az összehasonlító 
nyelvészetet és Trendelenburg tanította 
Aristotelest megszeretni. Heidelbergben 
Bluntschli, Mitterrnayer és Häussernéi 
folytatta történelmi, nemzetgazdasági, jog-
és államtudományi tanulmányait. Alig 
huszonegy éves korában nyerte el Lip-
csében a bölcseletdoktori oklevelet. Né-
metországi tartózkodását műtörténelmi 
tanulmányokra is fölhasználta és ezek-
után lépett a hírlapírói pályára. Weisse 
tanár, a hírneves bölcsész, rá akarta 
venni, hogy a lipcsei egyetemen, mint 
docens telepedjék le. A lipcsei Tageblatt, 
a Deutsche Allgemeine Zeitung, valamint 
az ott megjelent szemlék közölték czik-
keit és csakhamar mint szerkesztő a 
Fremdenblatthoz szerződött. Már jóval 
előbb Plautusnak Captivi-ját fordította 
le az antik versmérték hű utánzásával 
magyar nyelvre. A Kisfaludy-Társaság 
Czuczor Gergely birálata alapján hajlan-
dónak nyilatkozott a fordítás kiadására, 
de a nyelvezet népiesebbé való tételét 
kívánta. Általános elismerésben részesült 
Gottschallról írt aesthetikai munkája. Szol-
gálta már akkor is a magyar művészet 
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ügyét azzal, hogy Dramaturgische Blätter 
czímű hetilapjában, melyet Laube Henrik 
és Strakosch Sándor támogatásával szer-
kesztett, a német közönség érdeklődését 
felébresztette a magyar művészet iránt. 
1866. atyja halála után elhatározta, hogy 
visszatér hazájába, de csak négy év 
múlva valósíthatta meg szándékát. Hazá-
jában azonban nem talált alkalmazást. 
Temesvárra ment, hol egy évig (1870. 
aug. 16-tól 1871. májusig) szerkesztette a 
Temesvarer Zeitungot. 1871-ben meg-
hívták a pesti német lapok, hogy lépjen 
be szerkesztőségük kötelékébe. Tárczákat 
irt a Pester Lloyd részére, vezérczikkeket 
a régi Pester Journalnak ; ezenkívül szer-
kesztője lett két illusztrált lapnak is. 
Később a Pester Lloydnál betöltött állá-
sát fölcserélte a Waldstein Ungarischer 
Lloydjával. 1874. kiadója és szerkesztője 
lett a Pester Journalnak, melyet azonban 
hat évi munka után elhagyott. 1880-tól 
ismét a Pester Lloyd szerkesztőségének 
tagja lett, hol a műbirálat java része S. 
kezére volt bizva. Kiváló érdemeket szer-
zett Jókai, Mikszáth, Bartók és mások 
műveinek németre való fordításával. A 
Petőfi-Társaság tagjának választotta. Meg-
halt 1899. jan. 12. Budapesten. — Czikkei 
a Figyelőben (1871. Az érzékiség mint 
költészeti elem); a Magyarország és a 
Nagyvilágban (1876. 23. sz. Antigone, 
Sophokles szomorújátéka); a Fővárosi 
Lapokban (1881. 65. sz. A dráma hala-
dása) ; a Pester Lloydban (1885. 22. sz. 
Huszár Adolf, 1886. 71., 73. sz. Heinrich 
Heine, 134. Ludwig Börne, 1887. 10. sz. 
Ungarische Literatur, ismerteti Jókai, 
Csiky, Mikszáth, Tolnai, Vajda, Kis Jó-
zsef, Dóczy, Beniczkyné és Gyarmathyné 
munkálkodását, 14. Vom Nationaltheater, 
98. könyvism., 117. Adolf Sonnenthaľs 
Wallenstein, 1891. 1. sz. könyvism, 17. 
Stefan Széchenyi's Reisetagebuch, 25. sz. 
Stefan Széchenyi's Liebesleiden, 44. St. 
Széchenyi im Orient, 55., 56. Hamerling 
als Philosoph, 85. könyvism., 133. Zwei 

Wiener Dichter: Fritz Zs. és Lothar R.. 
139. Shakespeare, Der Sturm, 141., 147. 
Graf St. Széchenyi's letzte Lebensjahre, 
193. sz. Die ungarische Sprachverwand-
schaft, 229. Nationaltheater, 250. Theodor 
Körner's Gedenktag, 300—301. Erinne-
rungen an Gregor Csiky, 1892. 102., 
104—107. Eleonora Duse, 177. Vom 
Nationaltheater, 258. Könyvism., 269. 
Josef Katona, 1893 56. Hyppolyte Taine, 
110. e. sz. Das Arany-Denkmal, 122. Das 
Honvéd-Denkmal, 254. Eleonora Duse,. 
283., 287., 293., 300. Die Winterausstel-
lung in Künstlerhause, 288. Vörösmarty, 
Marót bán, 1894. 7., 286., 292., 300., 
307. sz. WTinterausstellung im Künstler-
hause, 129. Könyvismertetés, 144. sz. 
Zum Saisonschluss des Nationaltheaters, 
245. Das Andrássy-Monument, 254. sz. 
Eleonora Duse, 283., 287., 293., 300. Die 
Winterausstellung im Künstlerhause,1895. 
48. Munkácsy's «Landnahme», 62. Eduard 
Paulay, 81. Könyvism., 92., 97., 128. 
Frühjahrs-Ausstellung im Künstlerhause, 
164. Theaterfragen, 249. Johann Strauss, 
290. Könyvism., 1896. 3. Könyvism., 54. 
Zur «Molnár»-Ausstellung im Künstler-
hause, 105. Gustav Freytag, 236. Csók's 
«Elisabeth Báthori», 290., 293., 299. sz. 
Winterausstellung im Künstlerhause, 1896. 
5. Winterausstellung im Künslerhause, 
105. Munkácsy's Christus-Trilogie, 121., 
132., 166., 183., 200., 217. Kunstausstel-
lung, 139. Ernesto Rossi, 192. Geist der 
ungarischen Sprache, 1897. 93—115. sz. 
Frühausstellung im Künstlerhause, 183. 
Alexander Petőfi, 291., 293., 298. Winter-
ausstellung im Künstlerhause, 1898. 4., 
16., 63. Ungarische Literatur, 194. Georg 
Ebers stb.); az Ung. Revueben (1887. 
Nationale Dramaturgie); a M. Salonban 
(IX. 1888 A magyar dráma elméletéhez, 
XXI., XXII. 1894. A nemzeti színház 
1893—94-ben); a Hétben (1890. 33. sz. 
Uj magyar színház Budapesten); a M. 
Hírlapban (1891. 113. sz. A költő neve-

' lése); az Ország-Világban (1891. 51. sz. 
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Csiky szelleme); a M. Szellemi Életben 
(Bpest, 1892. Malomkövek közt); a Mű-
vészeti Lapban (1896. 3. sz. Repin Jefi-
movies); a Zichy Hermann gróf és 
Derestye Gy. M. A magyar zsidók a 
millenniumon cz. munkában (Budapest, 
1896. A zsidó nép és a plasztika); a 
Budapesti Naplóban (1897. 94. sz. Kriti-
kai dolgok. Válasz a dramaturgiai dol-
gokra, 1899. 13. sz. Önéletrajz, a Nem-
zetben is 13. sz.); Az Újságban (1904. 
225. szám. Az akarat a drámában); a 
Pallas Nagy Lexikonának is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Die Katharsis des 
Aristoteles. Leipzig, 1867. — 2. Rede zur 
Feier der 25 jähr, dichterischen Wirk-
samkeit von Rud. Gottschall gehalten, 
U. ott, 1867. — 3. Rudolf Gottschall... 
U. ott, 1868. — 4. Philosophische Briefe 
an eine Frau. Budapest, 1873. (Előbb az 
Ung. Lloydban jelent meg. Magyarul: 
Bölcsészeti levelek. Egy barátnőmhöz. 
U. ott, 1873. Ford. Steiner Zsigmond.) — 
5. Dichtkunst des Aristoteles. Versuch 
eines Systems. U. ott, 1876. — 6. Stra-
tegie der Liebe. Studien. Leipzig, 1880. 
(2. kiadás. Berlin 1884.) — 7. Bibel der 
Natur. Leipzig, 1880. (4. kiadás. 1887. 
U. ott.) — 8. Egy pesti Don Juan. Re-
gény. Bpest, 1885. (Ötvös Adolf névvel.) 
— 9. Karpathenlieder. Von Ludwig v. 
Bartók. Dem Magyarischen nachgedichtet. 
Bpest, 1886. — 10. Anna von Bartfeld. 
Historisches Schauspiel in vier Aufzügen 
von Ludwig v. Bartók. Aus dem Unga-
rischen übertragen. Bpest, 1889. — 11. 
Dramaturgiai dolgozatok. I. kötet. Társa-
dalmi arczképek. Magyar esztétika. Sze-
relem és vallásosság. Bpest, 1894. (Ism. 
Nemzet 328., Hazánk 360., M. Géniusz 
47., P. Lloyd 236., Hét 41. sz. II. kötet. 
Aristoteles: A költészetről. Fordítva és 
magyarázva. A természet bibliája. U. ott, 
1895. Ism. P. Napló 98., Hazánk 90. sz., 
Egyet. Philol. Közlöny XIX. 406. 1., Egyet-
értés 206., Délm. Közlöny 283. sz.) — 
12. Im Strome der Zeit. U. ott, 1894., 

1895. Négy kötet. I. Unglaube. Christen-
thum. Juden und Judenchristen. Buddhis-
mus. Liebesgeschichten. II. Premiéren 
der Nationaltheaters. (Ungarische Dramas). 
Sarah Bernhardt. Eleonore Duse. 1894. 
III. Theater-Jubiläen. (Ungarisches Natio-
naltheater. Théatre franşais.) Der Roman 
des Gegenwart. Ungarns junge Garde. 
IV. Bildende Künste. Budapester «Salon» 
1890—1894. Philosophie für's Haus. 1895. 
(Ism. Pester Lloyd 1894. 236. sz., Élet 
3. sz., Pesti Napló 1895. 98. sz.) 

Kayser, Bücher - Lexikon, Leipzig, 1873 
XVIII. 448. 1., XXII 1883. 589., XXIV. 429. 
i . , XXXII. 1904. 707. 1. — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. Új F o l y a m XXI. 79., 80., XXXII. 
59—52., XXXIII. 41., 42. 1. — Petrik K ö n y v é -
sze te . — Egyenlőség 1890. 47.. 51., 52. Sz. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Ország-világ 

1891. 51. sz. arczk., 1894. 26. sz. arczk., 1899. 
52. 1. arczk . — Kürschner, Joseph, D e u t s c h e r 
Litteratur-Kalender. 1892. Stuttgart 1029. Ii. 
— Magyar Hirlap 1892. 345. Sz. ( N é v a l á í r á s a . ) 
— Irodalomtörténeti Közlemények I I I . 1893. (S . 
a mai magyar irodalomról a Meyer Convers. 
L e x i k o n á b a n . ) — Pallas Nat/y Lexikona X I V . 
1109. X V I I I . 569. 1. — Zichy Hermann gróf é s 
Derestye Gy. V., M a g y a r z s idók a Mi l l enniu-
mon. Bpest, 1896. 153. 1. arczk. — 1899 : 
Budapeeti Napló 13. s z . , M. Újság 14. , Hazánk 
18. , Országos Hírlap 13., M. Hirlap 13. , Pesti 
Hirlap 13., Vasárnapi Újság 3. 4 . Sz. a r c z k . 
— Berkeszi István, A t e m e s v á r i k ö n y v n y o m -
dászat és hírlapirodalom történetet Temes-
v á r , 1900. 78. 1. a r c z k . — Budapesti Naplu 
1892. 134. sz . (Ábrányi E m i l . ) — Jewish En-
cyclopedia. N e w - Y o r k X I . 336. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. és gyászjelentés. 

Silberstein Ágoston, hírlapíró és költő, 
szül. 1827. júl. 1. Budán; fiatalkorában 
Bécsbe költözött és bár kereskedő volt, 
eljárt az egyetemre és hallgatta az elő-
adásokat. Az 1848. forradalom alkalmá-
val a bécsi akadémiai légió jegyzője volt 
és e miatt menekülnie kellett Ausztriából. 
Midőn 1854-ben visszatért oda, a hadi 
törvényszék öt évi börtönre Ítélte. 1856-
ban visszakapta szabadságát és azóta 
mint író állandóan Bécsben élt, hol 1900. 
márcz. 7. meghalt. — Több kötet verset 
írt, de írói hírnevét különösen ifjúsági 
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műveivel és falusi történeteivel alapí-
totta meg. Irt czikkeket a hazai német 
hírlapokba is, így a Temesvarer Zeitungba 
sat. — Munkái: 1. Geschichte der Aula. 
Die Wiener Universität und die akade-
mische Legion vom März bis Ende Ok-
tober. Mannheim, 1848. — 2. Trutz-
Nachtigall. Lieder aus dem deutschen 
Wald. Leipzig, 1859. (Reclam Univer-
salbibliothek 263. 4. kiadás 1886.) — 
3. Dorfschwalben aus Österreich. Mün-
chen, 1862—63. Két kötet. (Neue Folge. 
Berlin, 1868.) — 4. Herkules Schwach. 
Roman. München, 1868. Három kötet. 
— 5. Lieder. U. ott. 1864. — 7. Die 
Alpenrose von Ischl. Berlin, 1866. Két 
kötet. (3. kiadás 1870., 4. k. 1875.) — 
7. Land und Leute im Naszwalde. WTien, 
1868. - 8. Hallodri. . . . 1868. — 9. 
Glänzende Bahnen. Roman. Berlin, 1872. 
Három kötet. (2. kiadás 1875.) — 10. 
Die Kaiserstadt am Donaustrand. Wien, 
1873. Rajzokkal, aczélm. — 11. Mein 
Herz in Liedern. Stuttgart, . . . (3. k. 
1875. Gesammtausgabe.) — 12. Deutsche 
Hochlandsgeschichten. Stuttgart, 1875. 
Két kötet. (2. kiadás 1877.) — 13. Denk-
säulen im Gebiet der Kultur und Litte-
ratur . . . 1878. — 14. Büchlein Klingins-
land 1880. (2. kiadás.) — 15. Dorf 
schivalben. Frischer Flug. Breslau, 1880. 
Két kötet. — 16. Hochlandsgeschichten. 
U. ott, 1881. — 17. Die Rosenzauberin. 
Leipzig, 1884. — 18. Landläufige Ge-
schichten . . . Leipzig. 1886. 2. kiadás, 
két kötet. — 19. Frau Sorge, Märch.-
Dichtung. U.ott, 1886. — 20. Neue Hoch-
landsgeschichten. U. ott, 1888. — 21 
Mein Herz in Liedern. Berlin, 1884. — 
22, Die vom Dorf. Berlin, 1895. sat. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon XXXIV. 285. 1. 
—. Kürschner, Joseph, Deutscher Litteratur-
Kalender 1832. Stuttgart, 1029. h. — Eisen-
berg, Ludwig, Das geistige Wien. W i e n , 1893. 
1. 524. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 1100. 
L, II . P ó t l é k 1904. 593. 1. — Esti Újság 1900. 
55. sz. és Kaysers Bücher-Lexikon (Leipzig, 
hol többi munkái felsorolvák). 

Silberstein Salamon. — Munkája : 
Vonalgeometriai tanulmányok. Budapest, 
1880. (Értekezések a mathem. tud. köré-
ből VII. 23.) Később nevét Palágyi Meny-
hértre változtatta (1. o.). 

Kiszlingstein Könyvészete . 

Silex Albert, ág. ev. fögymnasiumi 
tanár, szül. 1856. okt. 21. Kis-Demeteren 
(Besztercze-Naszódm.); 1876-ban végezte 
középiskoláit Beszterczén és azon év téli 
felére iratkozott be a jenai egyetemre. 
1880. nov. 15. óta a beszterczei főgym-
nasium tanára. — Czikke a beszterczei 
ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1886. 
Geschichte der Entwicklung der Undu-
lationstheorie). 

Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen. Bpest, 1890. 199. 1. — Trausch-
Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 437. 1. 

Sill Viktor. — 1861-ben kezdte Nagy-
szebenben közléseit, melyek Erdély 'pók-
faunájára vonatkoznak a Verhandlungen 
der siebenb. Verein für Landeskundeban 
(1861—62. Beitrag zur Kenntniss der 
Crustaceen, Arachniden und Myriopoden 
Siebenbürgens). 

Herman Ottó, Magyarország pókfaunája. 
4. lap. 

Sille István, róm. kath. hittanár Kis-
kunfélegyházán, szül. 1874-ben Czifferen 
(Pozsonyin.); 1900 óta tanít a nevezett 
város főgymnasiumábati. — Munkája: 
Római katholikus vallástan a középisko-
lák V. oszt. részére. Kiskunfélegyháza, 
1907. 

Kalmár Elek Tanári Névkönyve . Lőcse, 
1907. 93. 1. — Corvina 1907. 25. SZ. 

Sillem Vilmos, bölcseleti doktor, ág. 
ev. gymnasiumi igazgató, született 1829. 
márcz. 23. Hamburgban ; tanult Herford-
ban, Halléban és Erlangenban. 1860-tól 
1863-ig a felső-lövői ág. ev. gymnasium 
igazgatója volt. Azután visszatért Ham-
burgba, hol mint tanár élt. — Értekezése 
a felsőlövői ág. evang. gymnasium Pro-
grammjában (1861. Michael Stiefel, der 
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erste evang. Prediger im Erzherzogthum 
Oesterreich). 

Ebenspanger János szives közlése. 

Siller (Xaver) Ferencz, Trinitárius szer-
zetes ; 1777-ben a III. osztály tanulója 
volt Pozsonyban. — Munkája: Geheim-
nissrede auf die Dreyeinige Gottheit, bey 
Erneuerung der Würdenswahlen der 
englischen Erzbruderschaft der aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung 
gefangener Christen, und hohen Titular-
fest dieses heiligsten Ordens. Vorgetragen 
in eigener Kirche zu Comorn den 25. 
May 1777. Pressburg. 

Petrik Bibliogr. 

Sillye Gábor (hajdu-hadházi), ügyvéd, 
volt országgyűlési képviselő és hajdu-
kerületi főkapitány, S. János és Kocsis 
Klára fia, szül. 1817. márcz. 21. Hajdu-
Böszörményben ; tanult 1831. nov. 7-től 
helyben, 1833 őszétől négy évig Debre-
czenben, hol a jogi tudományokat vé-
gezte ; azután Nagyváradra ment, a hol 
a központi szolgabiróságnál, majd a 
megyénél kiadó lett; 1843. Beöthy Ödön 
mellett országgyűlési írnok volt Pozsony-
ban. Az országgyűlés vége felé feleskü-
dött a királyi táblához jegyzőnek és az 
ügyvédi vizsgát Pozsonyban kitüntetéssel 
tette le. Dolgozott az akkori pozsonyi 
Ilirnök szerkesztőségében is. Előbb Po-
zsonyban ügyvédkedett, 1847-ben Hajdu-
Böszörménybe költözött, hol 1848. jún. 
országgyűlési képviselőnek választották. 
Nem sokára azonban a nemzeti kor-
mány kormánybiztosnak nevezte ki a 
Hajdu-kerületbe katonaállítás végett. O 
szervezte az 52. és 53. Bocskai zászló-
aljakat és a 16. huszárezredet. 1849-ben 
a Hajdu-kerület főkapitányává és a nem-
zetőrség főparancsnokává neveztetett ki. 
A világosi fegyverletétel után bujdosott 
az Érmellékén, míg végre Kólyon 1850. 
márczius 2 i . Gönczy Pál vendégszerető 
házánál letartóztatták; onnét Debre-
czenbe, Nagyváradra és Pestre a Neu--
gebäudeba szállították; hol jún. kötél 

általi halálra ítéltetett, melyet tízévi vár-
fogságra változtattak, ebből hét évet 
Olmützben és Josephstadtban kitöltött. 
Fogságában megtanult angolul, francziául, 
olaszul és németül. Fogságából 1856. 
decz. 8. kiszabadulva, az országos gazda-
sági egyesületnél mint a Gazdasági Lapok 
segédszerkesztője működött. 1857-ben, a 
gazdasági egylet újraszervezésekor másod-
titkárrá választatott meg és tevékeny 
részt vett a mezei gazdasági könyvek, 
különösen az angol haszonbérletről írt 
munka szerkesztésében. 1861. jan. 9. a 
hat hajdú városban hajdúkerületi fő-
kapitánynak választották; ezen tisztséget 
1875-ig viselte, midőn a Hajdu-kerület 
Hajdu-megyébe olvasztatott be. A koro-
názás alkalmával ő vezette Budára a 
hajdukerületi küldöttséget. 1875. márcz. 
Debreczen város főispánjává neveztetett 
ki, a hol csak 1876. augusztusig maradt. 
Azután még egyszer fellépett mint mér-
sékelt párti képviselő, de megbukott. 
Végre teljesen visszavonult a magán-
életbe. Mint főkapitány sok jóindulattal 
viseltetett szülővárosa i ránt ; létesítette a 
birtokossági takarékpénztárt, iskolát épít-
tetett és megkezdte a tagosítást; a hely-
beli ref. egyház gondnoka és az Alsó-
Szabolcs hajduvidéki ref. egyházmegye 
segédgondnoka volt. Meghalt 1894. jan. 
17-én Hajdu-Böszörményben. — Czikke 
az Életképekben (VII. 1847. A pozsonyi 
árvíz 1747-ben). — Munkái: 1. Szózat 
a Hajdúkerület ügyében. Pozsony, 1847. 

— 2. A pozsonyi II. számú nemzetőrség 
szabályai, a tisztikar névsorával és had-
gyakorlati parancsszavakkal. U. ott, 1848. 
— 3. Városi titoknok, vagyis törvény-
kezési kézikönyv. Királyi és más városok-
beli hivatalnokok és ügyvédek, mint szinte 
magánosok használatára. U. ott, 1848. — 
4. Esküdtszéki eljárás és sajtóügyi utasí-
tás a törvényhatósági elnökök számára. 
Az igazság- és belügyi miniszterek által 
kiadott rendeletek után kiadta. U. ott, 
1848. — 5. Jegyzéke a magyar gazda-
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sági egyesület 1859. jún. 5—8. napjain 
a régi füvészkertben rendezett gazdasági 
eszköz- és gépkiállítása tárgyainak. A 
beérkezett nyilatkozatok nyomán össze-
állította . . . Pest, 1859. — 6. Jegyzéke 
a magyar gazdasági egyesület köztelkén 
1860. jún. 3 — 6. napjain rendezett juh-
kiállítás és 1860. jún. 2-ára Tótmegyerre 
kitűzött eke-verseny tárgyainak. A beér-
kezett nyilatkozatok nyomán összeállí-
totta . . . ü. ott, 1860. — 7. Szabály-
rendelet a Hajduvárosok mint helyható-
ságok részére közigazgatási és törvényke-
zési tekintetben. Összeállítva a törvények, 
törvényes gyakorlat és felsőbb rendeletek 
alapján. Debreczen. 1863. — 8. Anagyrn. 
m. kir. helytartótanácshoz hivatali aláza-
tos jelentése a Hajdúkerület főkapitányá-
nak. U. ott, 1864. — 9. Előterjesztés és 
vélemény a böszörményi Hajdu-birtoko-
sok sérelmei orvoslása tárgyában. U: ott, 
1864. Térképpel. 

M. Hírlap 1851. 581. sz. (Haditörvényszéki 
ítélet.) — Szinnyei Könyvészete és Bibliogr. 
— Pallas Kagy lexikona X V I I I . 569. l ap . — 
Vasárnapi Ujsái/ 1894. 3. SZ. ( N e k r o l o g . ) — 
1848- 49. Történelmi Lapok. Kolozsvár. 1891. 
31. 1. — A tri. n. múzeumi könyvtár pél-
dányairól. — Bakóczy János hajdúböször-
ményi ref. lelkész szives közlése és gyász-
jelentés. 

Silvanus György. L. Erdélyi. 
Silvester János. L. Sylvester. 
Silvestri Jáczint András, orvosdoktor, . 

milanói (Olaszország) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaiig, medica de 
larido. Pestini, 1843. 

Kupp, Beszéd 163. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Silvestru (Silvester) Transilveanul, a 
szent Bazil szerzetes-rend áldozópapja 
a XVII. század elején; mint a latin, 
görög és szláv nyelvekben jártas görög 
keleti vallású lelkész, fordításra adta 
magát. Bethlen György erdélyi fejedelem 
(1613—1630) gondoskodott arról, hogy 
a Szentírás és a többi egyházi könyv 
fordíttassák le rumén nyelvre s ezzel 

Silvestrut is megbízta, ki 1660 körül 
halt meg Romániában a Govora nevű 
zárdában. — Munkái: 1. Psaltirea. Alba 
Julie, 1640. — 2. Evanghelie inveţătoare, 
sau Cazanie peste dumene cele anului, 
si la praznice (domnesči) si la alti sfinţi 
mari, noasa si primenită de pre limbî 
ruscasa . . . Govora, 1642. Sept. 28. — 
3. Noulu Testamentu . . . Gyula-Fehér-
vár, 1648. (Görögből fordította és a 
ritkább szavakat megmagyarázza a szö-
veg szélén.) 

Szabó Károly, l lég i M. Könyvtár II. 190. 1. 
— Tensusianu, Istoria . . . Romane. Jasi, 
1885. 138—140. 1. — Egyetemes Irodalomtörté-
net. Szerk. Heinrich Gusztáv. Bpest, 1905. 
II. 815. 1. (Alexics György.) — Encyclopedia 
Romana III. 959. 1. és Zászló János jegy-
zetei. 

Sima Ferencz, hírlapíró, volt szer-
kesztő és országgyűlési képviselő, szül. 
1853-ban Nagy-Kőrösön (Pestm.); tanul-
mányainak befejezése után 1876. átvette 
a Szentesi Lap szerkesztését, melyet 
húsz évnél tovább szerkesztett. Ezen idő 
alatt Csongrádmegyében az ellenzék 
vezére és 1892—97. a tápéi kerület, 1897-
től Szentes város országgyűlési képvise-
lője s a 48-as (Ugron-féle) párt tagja volt. 
Több évig tiszaszabályozási igazgató is 
volt és Horváth Gyula mellett közre-
működött a Kőrös-tisza-rnarosi ármen-
tesítő-társulat megalkotásáben. 1900-ban 
családjával Amerikába vándorolt ki és 
júl. a keesporti (Egyesült-Államok) ma-
gyar templom ünnepén, midőn három 
új harangot szenteltek föl, közkívánatra 
hazafias beszédet mondott. S. Ameriká-
ban is népszerűvé vált ; több vállalatba 
kapott, volt koporsó-raktára, volt lapja, 
színműirással is foglalkozott és több 
hónapig maga és családja színielőadások 
rendezéséből élt. Vagy egy évig tagja 
volt a Magyar Hírmondó szerkesztősé-
gének ; nagy része volt abban, hogy a 
Magyar Hírmondó napilappá alakult át. 
Hónapok óta vizibetegségben szenvedett; 
Georgiában keresett üdülést, de a ked-
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vezőtlen időjárás és hogy nem volt köze-
lében orvos, súlyosbította helyzetét. 
Kesergő leveleket írt Clevelandba, a hol 
felesége és Juliska leánya laktak. Barátai 
erre hazahozatták. Pünkösd napján 1904. 
érkezett Fairportba (Ohio), a hol a község 
plébánosa, Hegyi Antal, a volt csongrádi 
plébános, Sima régi barátja, házába fo-
gadta a beteget, hol június 1. meghalt. 
Csutoros Elek clevelandi magyar ref. 
pap temette el. — Czikke a Szegedi 
Híradóban (1885. 347. Tóth Józsefről); 
a Pesti Hírlapban (1887. 91. sz. Szó egy 
városért, a nemzeti hirlapolvasók szá-
mára). — Munkái: 1. Az obstructio, mint 
parlamentáris fegyver. Bpest, 1897. — 
2. Emlékbeszédek. Sarkady Nagy Mihály, 
Szentes város volt polgármestere és Sar-
kady Nagy Antal, Csongrád vármegye 
volt főpénztárosa arczképeinek Szentes 
város díszgyűlésén 1898. máj. 30. meg-
ejtetett leleplezése alkalmából tartottak 
. . . és Lakos Imre. Szentes, 1898. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban van-
nak. 

(Jrszág-Világ 1890. 51. SZ. a r c z k . — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1897. 
339. 1. — Sima Ferencz l egújabb m e n t e l m i 
ügye i . Szentes , 1899. — Budapesti Hirlap 1901. 
215. SZ., 1904. 164. SZ. — Vasárnapi Vjság 1904. 
25. sz . — Petrtk, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 
és gyászjelentés. 

Sima Gergely, görög keleti rumén lel-
kész Kárpencsen (Abrudbánya mellett); 
szül. 1856. szept. 21. — A rumén népies 
irodalomra vonatkozó czikkeket közölt a 
rumén hírlapokban és folyóiratokban. — 
Munkái: 1. Feiu leganat. Nagy-Szeben, 
1885. (A tévelygő hrista.) — 2. Vlad si 
Catrina. 0. ott, 1886. — 4. Ardelíanul 
glümet, sau 101 de anecdote poporale. 
U. ott, 1889. (101 erdélyi adoma.) — 4. 
Isvor de buna stare . . . (Jó tanácsok.) 

Enciclopeoia Romana 1. 147., I l l , 959. 1. é s 
Zászló János jegyzeteiből. 

Simái Ede, posta-mester Mező-Kovács-
házán (Csanádm.). — Czikkei a Vadász-
és Versenylapban (1867. A kovácsházi 

kölyök-agárverseny, A kovácsházi öreg-
agárverseny, 1870. A csanádmegyei 
agarász- egylet öreg-agárversenyének ered-
ménye) sat. — Munkája : Mezőhegyes az 
1876. évnek kezdetén. Véleményes jelen-
tése a csanádmegyei gazdasági egylet 
által a mezőhegyesi álladalmi ménes-
birtok viszonyainak tanulmányozására 
kiküldött szemle-bizottságnak . . . Arád, 
1877. (Többekkel együtt.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Simay Gergely, kir. tanácsos, nyug. 
törvényszéki elnök, S. János és Bog-
dánffy Veronika fia, szül. 1823. júl. 2. 
Szamosujvárt; tanulmányait a kolozsvári 
lyceumban befejezvén, a marosvásárhelyi 
kir. ítélőtáblánál szerzett joggyakorlat 
után, ügyvédi vizsgát tett. Alig tölté be 
a 25 évet, midőn, mint az 1847—48. 
utolsó kolozsvári rendi országgyűlésen 
volt követi irnok, az 1848. júi. 18. meg-
tartott választás alkalmával a pesti hon-
gyűlésre képviselővé választatott. Később 
a Debreczenbe és Szegedre menekült 
országgyűlésen is részt vett. A szabadság-
harcz lezajlása után Kolozsvárt hadi 
törvényszék előtt állott. 1861. szülővárosa 
polgármesterré választotta. 1863. a nagy-
szebeni tartománygyűlés mandátumát 
nyerte. A provisorium alatt polgármesteri 
állásáról leköszönt, de 1867. újra meg-
választották. Midőn az 1868. ország-
gyűlés az unió részletes szabályozását 
tárgyalta, az ő indítványára szavazta 
meg a képviselőház azt a pontot (XLIII, 
t.-cz. 16. §), melyben az erdélyi örmény 
kath. egyház közjogi állásának biztosí-
tása foglaltatik. 1868 őszén törvényszéki 
elnök lett Szamosujvárt. Részt vett az 
1867. kolozsvári országgyűlésen ; az 
1865—68. és 1869—72. pesti ország-
gyűlésen mint képviselő ; az 1875—78. 
országgyűlés utolsó ülésszakán ís, melyen 
már mint nyug. törvényszéki elnök jelent 
meg. 1878-ban nyugalomba vonulván a 
kir. tanácsosi czímet nyerte. — A keleti 

I örmény költészet remekíróiból magyarra 
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átültetett költeményei nagyobbára az 
Armenia (1894—1903) és több fővárosi 
s vidéki lapban és a Budapesti Szemlében 
(LXXVI. 1893.) jelentek meg. Czikkei az 
Armeniában (1888. Lukácsi Kristóf, 1889. 
Országgyűlési beszéd az erdélyi örmény 
kath. egyház ügyében, 1890. Anglia és 
az örmények, 1891. Világosító szent Ger-
gely életéből, 1892-94. , 1899. Patkanián 
Rafael, 1901. Örmény népdalnokok). 

Armenia 1892. 1. s z . a r c z k . — Szongott, 
Szamosujvár írásban és képben 1893. 112. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 1103. 1. — Buda-
pesti Hirlap 1896. 58. s z . 

Simay Gyula, jogi doktor, kir. keres-
kedelmi és váltótörvényszéki biró Buda-
pesten. — Czikkei az Armeniában (II. 
1868. Örményország a berlini szerződés-
ben, IV. 1890. A magyar szinészeti ki-
állíiásból, IV. 1891. Ádámján). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Simái Mező István. L. Mező István. 
Simay István, városi tanácsos, iskola-

felügyelő és az iskolaszék helyettes el-
nöke, szül. 1833. július 10. Szalacson 
(Biharm.) ; középiskolai tanulmányait 
Nagyváradon végezte s érettségi vizsgá-
latot Aradon tett. A szabadságharczban 
mint közhonvéd szolgált és Zsibónál tette 
le a fegyvert. Egyideig bújdosott és mint 
jegyzősegéd, majd mint segédtanító ten-
gette életét. 1852-ben Erkeserűn kapott 
tanítói állást, melyet utóbb az álmosdi 
tanítósággal cserélt fel. Innét 1853-ban 
Szathmárra ment és ott a tanítóképző 
tanfolyamot két év alatt elvégezte s az 
ottani árvaházban foglalt tanítói állást. 
1855—58-ig Nagyváradon töltötte az idejét 
és újból a tanítóképző tanfolyamot hall-
gatta ; a honnét mint ösztöndíjas tanuló 
főtanítói oklevéllel lépett ki. 1858. Ora-
viczára ment a német nyelv elsajátítása 
végett. 1859-ben Nagyváradon a főelemi 
iskolánál működött mint helyettes-tanító. 
Innét Gyulára nevezte ki őt a helytartó-
tanács ; itteni kilencz évi működés után 
Arad város iskoláihoz választatott meg. 

1872. az újonnan alapított polgári iskolá-
nál lett tanár, 1878. igazgató, mely állását 
tizenegy évig viselte ; a mikor a város 
közgyűlése a szervezett iskolafelügyelői 
állásra választotta meg. Egy év múlva 
Arad város tanácsosa lett. Kiváló figyel-
met fordított az egyleti életre ; több kar-
társával 1870-ben megalapította az «Arad-
vidéki tanítóegylet»-et. A kir. magyar 
kormány és Arad városa többször el-
ismerésben részesítették. — A tanügyi 
folyóiratokban megjelent czikkei közül 
felemlítendő: Milyennek kell lenni a 
tanításnak, hogy a tanuló elméjét vilá-
gosítva, szívét képezve és az iskola ne 
legyen a félelemnek, hanem a vonzalom-
nak helye, négy aranynyal jutalmazott 
pályamű (Népnevelők Lapjában 1873); 
az aradi tanítóegyletben és az országos 
tanítógyülésen mondott beszédei meg-
jelentek az Aradvidéki tanítóegylet Ev-
könyvében, az Egyetemes gyűlés Napló-
jában és a Magyar Néptanító évfolya-
maiban ; az Arad városi iskolákról a 
hatósághoz beterjesztett tanévi jelentései 
1883-tól szintén megjelentek nyomtatás-
ban. — Munkái: 1. A felnőttek oktatá-
sának reformja hazánkban, azaz : mely 
úton volna elérhető, hogy nemzetünk a 
culturállamok népeinek míveltségi szín-
vonalára emeltetvén, léte az európai 
államok közt állandósíttassék. Arad, 1875. 
— 2. Földirat. Polgári iskolák és tanító-
képző intézetek használatára a miniszteri 
tanterv szellemében. U. ott, 1887. Négy 
kötet. (Több kiadást ért.) 

Néptanítók Lapja 1872. 569. 1., 1878. 158. 1. 
— Szabadság ( N a g y v á r a d ) 1879. 134. sz . — 
Paedagogiai Szemle 1880. f é n y n y o m . arczk . — 
Lakatos Ottó, Arad tör ténete . Arad, 1881. 84. 
1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Verédy, Paeda-
gogiai E n c y c l o p a e d i a 795. 1. — Aradi Képes 
Naptar 1887. 85, l a p . — Báttaszéki, A l f ö l d i 
képes Emlékkönyv. Arad. 1887. 51. 1. arczk. 
— Paedagogiai Plutarch 1888. arczk. (Gömöry 
Viktor. ) — Kiszlingstéin K ö n y v é s z e t e és ön-
életrajzi adatok. 

Simay János, jogi doktor, igazságügy-
miniszteri fogalmazó. — Költeménye a 



1087 
Simonovics—! 

•Simontornyai 1023 

Képes Családi Lapokban (1883.) és az 
Armeniában (1887., 1893); czikkei a Fő-
városi Lapokban (1885. 84. szám. Az 
örmény irodalom); a M. Polgárban 
(1885. 280. sz. Lukácsy Kristóf emléke-
zete) ; a Politikai Szemlében (1886. 13. 
sz. Az örmény irodalom úttörői); a 
Vasárnapi Újságban (1886. 30. sz. Esz-
tegár Vártán); az Armeniában (1887. 
Az utolsó örmény király sat., 1888—89. 
több czikk, 1890. Irodalmunk franczia 
világításban, Csákány Adeodat, 1891. A 
magyar Chorenei, 1892. Egy iskolaláto-
gatás története. 1896. Rodostó és az 
ottani örmények, 1902. sat.); a Nemzet-
ben (1890. 95. sz. A madárvilág dalaink-
ban) ; a Fővárosi Lapokban (1890. 84. 
sz. I. Lajos bajor király Szent Lázár 
szigetén, ford.). 

A in. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Simái Kristóf, kegyes tanítórendi tanár, 
a m. tud. Akadémia levelező tagja, ere-
deti nevén Sima Márton, Sima István 
kertész és Szűcs Mária fia, szül. 1742. 
nov. 8. Rév-Komáromban, hol a gym-
nasium hat osztályát akkor 9 évig kellett 
já rn ia ; a latin nyelv mellett a jezsuiták 
gyakorolták á magyar nyelvet is ; sőt a 
vallásos költészet ápolására és fejleszté-
sére is figyelmet fordítottak; a gymna-
siumi színpadon pedig gyakori előadá-
sokat rendeztek, melyekben a legkitűnőbb 
tanulók játszottak ; így neveltek színmű-
írókat és színházlátogatókat; maga Katona 
István tanár harmicz darabbal látta el 
az iskola színpadját. S. 1752., mint de-
clinista, 1753. minor parvista. 1754. major 
parvista, 1755. pedig mint principista 
végezte tanulmányait. Két évig atyja 
mellett kertészkedett. 1758-ban folytatta 
tanulmányait; megismerkedett Benyák 
Bernáttal, kit benső barátságába fogadott; 
ez a barátság megmaradt egész életük-
ben és határozó volt pályájuk fejlődésére. 
1758—60-ig végig járta a jezsuiták gym-
nasiumát mint syntaxista, poeta és 
rhetor. 1763-ban a szenczi iskolába járt, 

hol megismerte a piaristákat és megked-
velte a reálisabb tudományokat is. Ezen 
év jún. 28. Komárom városában iszonyú 
földrengés pusztított, mely hatszázszor 
ismétlődve egész szept. 26-ig tartott és 
az egész várost romba döntötte ; S. szülei 
is tönkrementek és így fiúkat nem tanít-
tathatták. 1765. okt. 8. a piarista rendbe 
lépett és a Simái Kristóf nevet vette fel. 
A noviciusi két évet Privigyén töltötte 
s készült a papi és tanári pályára ; a 
tkeologián kívül a nevelés tudomány, a 
bölcselet és nyelvek elsajátítása volt a 
főstudiuma; a német nyelven kívül a 
francziát is tanulta. 1767. máj. 17. tette 
le a fogadalmat; azután két évig próba-
éves tanár volt Nagy-Kanizsán, honnét 
1770-ben Nyitrára helyezték át. Itt külö-
nösen philosophiai tanulmányokkal fog-
lalkozott ; azzal is megbízták, hogy a 
konviktusi növendékeket színjátékokra 
tanítsa be; erre annál is inkább alkal-
mas volt, mert tanuló korában a jezsui-
ták színpadán nem egyszer föllépett. 
Nyitrán Dugonics is tanára volt, ki 
Simaira nemcsak mint iró hatott, de föl-
ébresztette benne a kedvet a rajz és 
mathematika iránt is. S. befejezvén Nyit-
rán bölcseleti tanulmányait, 1772. Kecs-
keméten, 1773. Kalocsán, 1774. pedig 
Debreczenben tanárkodott, mindenütt a 
syntaxisták tanára volt és 1774. aug. 
áldozópappá szentelték. 1775-ben Pestre 
került. 1777-ben megint Kecskemétre 
helyezték át és itt adatta elő a növen-
dékekkel első színművét: Mesterséges 
ravaszság cz. ; melyet aztán több isko-
lában és később a világi színpadokon 
Pesten és Budán, még a központi papne-
velő-intézetben is előadták 1789-ben. 
Felsőbb tanhatósága 1776. Kassára küldte 
elemi iskolai tanítónak, hol örömmel 
fogadták, különösen a kassai magyar 
társaság; barátságot kötött Baróti Szabó 
Dáviddal, Bacsányival és Kazinczyval ; 
folytonos levelezésben volt Révaival. Az 
egri püspök gróf Eszterházy Károly őt 

•12. i r sajtó alá adatott 1907. deci. 19. 
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bízta meg, hogy a kassai orsolyitákkal 
ismertesse meg az új tanrendszert és 
vezesse be őket annak szellemébe. 1781. 
Bécsbe ment, hogy magát a rajzolásban 
kiképezze. Később ő vezette a II. József 
parancsára létesített iparos rajziskolát. 
Találmányai is voltak; az egyik különö-
sen arra való volt, hogy az ember tes-
tének minden fáradság nélkül illendő 
mozgást szerezzen, mely okból azoknak 
igen hasznos lehet, valakiknek sokat ül-
niük kelletik. 1790-ben saját kívánságára 
Körmöczbányára helyezték át. Ezen év-
ben jelent meg az »Igazházi« cz. szín-
műve, egyszersmind ehhez fűződik az első 
magyar színi előadás is : 1790. okt. 25. 
Budán, okt. 27. Pesten is előadták a 
rondellában. Körmöczbányán nem jól 
érezte magát, szeme is gyengülni kezdett, 
a város és vidék levegője igen erős volt 
szervezetének, azért betegeskedett. Taka-
rékos ember lévén, pénzét kölcsön adta 
másoknak kamatra, így tett kassai tar-
tózkodása alatt is ; ebből pörei és kelle-
metlenségei támadtak, a miből sokan 
örmény természetére és származá-
sára következtettek. Körmöczbányán 
érte Simáit a fensőbb kitüntetés ; 1826. 
nov. 20. kapta ötven évi buzgó működése 
jutalmául az arany érdempénzt. 1829. 
jan. 29. nyugdíjaztatását kérte ; a kincs-
tár megadta nyugdíjul teljes fizetését t. i. 
négyszáz forintot. Miután Benyák azon 
év márcz. 1. meghalt, az ő helyét kellett 
betöltenie Selmeczbányán ; jún. 25. tehát 
oda költözött. Itt élt csendesen elvonult-
ságban ; itt érte meg az Akadémia meg-
alakulását, mely őt 1882. márcz. 9-én 
levelező tagjai sorába választotta. Azon 
év aug. 28. és 29. az Akadémia nagy-
gyűlésére feljött Selmeczről. Nem sokáig 
élte túl ezt a nagy örömét, mert az uta-
zás nagyon megviselte; 1833. aug. 12. 
szélütés érte és azon nap meg is halt 
Selmeczbányán. A m. tud. Akadémiában 
1836. szept. 16. Toldy Ferencz tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Munkái; 1. 

Id. S z i n n y e i J . Magyar írók XI I . 

Mesterséges ravaszság. Vígságos játék, 
mely a mulatságokban gyönyörködőknek 
kedvekért szereztetett és kibocsáttatott. 
Pest, 1775. — 2. Váratlan vendég. Víg-
ságos játék 3 felv. Kassa, 1788—89. 
(Plautus és Holberg után. Magyar Mu-
seum I.) — 3. Igazházi, egy kegyes jó 
atya. Mulatságos játék öt felvonásban. 
Kassa, 1790. (Szabad fordítás. 2. kiadás, 
bevezetéssel. Bpest, 1888. Olcsó Könyv-
tár 237. Előadatott a budapesti Nemzeti 
színházban, 1890. okt. 24.) — 4. Gyapai 
Márton, feleségféltő gyáva lélek. Mulat-
ságos játék három felvonásban. Buda, 
1792. — 5. Zsugori, telhetetlen fösvény 
ember. Víg játék öt felvonásokban. 
Melyet . . . ama híres franczia költő 
Moliére után készített. Pest, 1792. (Magyar 
Játékszín I. 89—230 1.) — 6. Házi orvos-
ság. Víg játék 3 felvonásban. Melyet 
Weisse után készített. U. ott, 1793. (Ma-
gyar Játékszín IV. 295—395. S. legnép-
szerűbb darabja, legalább a huszonhét 
előadás azt bizonyítja). — 7. Gyászszal 
vegyes öröm vers, melylyel Méltgs Zerda-
helyi Gábor úr, beszterczebányai érde-
mes püspök, midőn ugyan azon püspök-
ségbe ünnepes pompával Mártiusnak 
25-dik napján beállanna. . . által meg-
tiszteltetett. Selmeczbánya, 1801. — 
8. Végtagokra szedetett szótár, mely a 
magyar nyelvben előforduló szavakat 
deákul kifejezve az A. B. C-nek szokott 
rendi szerént előadja. Buda, 1809—10. 
Két kötet. — Kézirati munkái: Némely 
étkek készítés módgya, melyet sok próba 
tételei után s tapasztalva is jónak talált 
és Mr. Jean Neubauer (München 1779) 
könyvéből is kiszedegetett . . . Körmöcz-
bányán 1795. (A kegyesrendiek budapesti 
levéltárában); Gazdag szótár, befejezet-
len ; ezen szótárához még egy másik 
(latin-magyar és magyar-latin) szótár is 
van csatolva az Akadémia kézirattárában, 
mely szintén befejezetlen, 1814-től 1819. 
jún. 15-ig E betűig, 28 ív, az utolsó 
datum : Finivi 1831. decz 28. 
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Magyar Museum. K a s s a , 1789—92. — Hadi 
és más nevezetes történetek I I . 1790. 274., 703,, 
662. 1., IV. 1791. 662. 1. — Révai, Planum 
87. 1. — Hl. Kur ir 1790, 259. 1., 1833. II. 14. 
SZ. — M. Hírmondó 1781. 88. , 1782. 28. , 1792. 
II. 100. 1. — Katona, História Critica XLI. 
1802. 633. 1. — Hazai és Külföldi Tudósítások 
1826. I I . 34., 49. s z . , 1833. I I . 12. Sz. — Jelen-
kor 1833. 65. SZ. (Nekr.) — M. t. Társaság Év-
könyve III. 1834—36. Schedel Ferencz (Toldy) 
emlókbeszéde és Horváth Endre. (Nekr.) — 
Ferenczy és Danielik, Magyar írók I. 413. 1. 
Kisfaludy-Társaság Evlapjai V I . 1843—44. 142. 
1., Új folyam VI. 1871. 85., VIII. 1873. 266., 
XXVI. 58., 59. 1. — Figyelő VII. 222., 308., 
317. 1„ IX. 113., 118., 177., 324., XI. 134.1.— 
Toldy Ferencz, Összegyűjtött munkái V. — 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1884. 681—690. 
1., 1888. 495., 559. 1., 1890. (Ilahn Adolf, S. 
„Zsugori"-ja, Czeczkó Antal, 8. „Váratlan 
vendég"-je és „Mesterséges ravaszság"-a). 
Bayer József, Nemzeti Játékszín Története. 
Bpest, 1887. II. 377.. 385., 396., 399., 415., 
431. 1. és a Magyar drámairodalom története. 
I . , I I . — M. Állam 1890. 246., 249., 253. , 270. , 
287. 1. (Csaplár). — Petrik Bibliogr. — Sátor-
aljai kath. gymnasium Értesítője 1890. ( K a p á s 
Aurél, S. „Mesterséges ravaszsága").— Takáts 
Sándor, Benyák Bernát. Bpest, 1891. 21—26.. 
32., 43., 92., 121., 127., 132—134., 139., 240., 241. 

— Irodalomtört. Közlem. 1891. 69—76., 178—181. 
1., 1894., 1896., 1897—99. — Egyet. Philol. Köz-
löng (Id. Szinnyei J., Sima név és S. szüleiről.) 
— Pallas Nagy Lexikona X I V . 1102. 1. — E r n y e i 
István, Simái Kristóf élete és munkái. Nagy-
Becskerek, 1892. — Kazinczy Ferencz Leyele-
zése I. II. — Bodnár Virgil. Simái Kristóf. 
Bpest, 1898, 

Simay Ödön. — Munkája: Elbeszélé-
sek. Bpest. 1892. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Simái Ödön, bölcseleti doktor, főreál-
iskolai tanár, szül. 1879-ben Keszthelyen 
(Zalam.); 1903-ban nyert tanári oklevelet. 
Singer családi nevét Simaira változtatta. 
1905 óta a budapesti VIII. ker. községi 
főreáliskola tanára, hol a magyar és 
latin nyelvet tanítja. — Czikkei a M. 
Nyelvőrben (1901. Még egyszer az al-ról, 
Nyelvújítási adatok, Máriafi István kis 
magyar frázeologiája, 1902. Páriz Pápai 
szótára a NySz-ban, Állatnevek a magyar 
népbotanikában, Benyák szavai a NySz-
ban, Márton József és a nyelvújítás, 

1903. A magyar tolvajnyelv legelső gyűj-
teménye, 1904. Baróti Szabó Dávid és 
a nyelvújítás szótára, 1905. Adatok a 
magyar nyelvújítás szótárához, Adatok 
nyelvünk ujabb fejlődéséhez és könyv-
ism.) ; az Egyetemes Philologiai Közlöny-
ben (1903. A szigeti veszedelem első költői 
feldolgozása, 1904. Gyöngyösi Kemény 
Jánosának egyik ismeretlen kéziratáról); 
a M. Nyelvben (1905. Kassai József mint 
szótáríró, Jász és íjász, 1906. Gyöngyösi 
István nyelvújításához, Márton István 
nyelvészete, 1907. Kisfaludy Károly nyelv-
újítása). — Munkái: 1. Márton József 
mint szótáríró. Bpest, 1902. (Nyelvészeti 
Füzetek 2. Ism. Nyelvtud. Közlemények, 
Erdélyi Múzeum.) — 2. Dugonics András 
mint nyelvújító. U. ott, 1904. (Nyelvé-
szeti Füzetek 14.) — 3. Mohács a magyar 
költészetben. Mohács, 1.905. 

M. Könyvészet 1904. — Kalmár Elek T a n á r i 
Névkönyve. Lőcse, 1907. 227. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Simái Sándor. — Czikke a Nemzetben 
(1886. 1. sz. Horváth István levelezése 
egy örmény történetíróról : Lukácsy 
Kristófról). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyából. 

Simándi István, ev. reform, főiskolai 
tanár, szül. 1675-ben Abaujmegyében. 
hol atyja szolgabiiáskodott; 1695-ben 
iratkozott be Gönczön a nagyobb tanulók 
közé és együtt az iskolával Kassára 
vonult, hol Csécsi mellett küzdött sok-
féle bajokkal. 1701. a sárospataki kül-
városi iskolában tanított. 1703. jan. 24. 
magát továbbra is az isten és a szent 
eklézsia szolgálatába ajánlotta Miskol-
czon, hol 1707-ig volt rektor, a midőn 
külföldi egyetemre ment ; midőn onnét 
1708-ban hazaérkezett, a sárospataki ref. 
főiskolában megkezdte a theologiai és 
más felsőbb tudományok tanítását; pom-
pás physikai eszközöket hozott magával 
és ő volt az első a hazában, ki a 
physikát kísérleti alapon tanította; a 
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miért őt is, mint később Hatvani Istvánt 
Debreczenben, «ördöngösnek» tartották. 
Meghalt 1710.máj.2.pestisben. Könyvtárát 
a főiskolára hagyta: mintegy 294 theolo-
giai, bölcseleti s a görög-római irodalomra 
tartozó munka. Kézirati munkái, jegyzetei 
ugyanott vannak. 

Szmyei Gerzson, A sárospataki fő i sko la i 
k ö n y v t á r története . Sárospatak, 1884. 28. 
s z . — Kovács Gábor, A m i s k o l c z i e v . r e í . 
f ő g y m n a s i u m története . Miskolcz, 1885. 112. 
1. — Sárospataki Lapok 1889. 49. s z . — Buda-
pesti Hirlap 1900. 153. s z . 

Simándi (Kolcsár) János, ev. ref. fő-
iskolai tanár ; 1617. a sárospataki akadé-
mikus ifjak közé soroztatott, 1622. senior 
lett ; ezen évben a tanárok ragályos 
betegségben elhaltak, a tanulók pedig 
elszéledtek; ő elszántan szembe szállott 
a balsorssal és megküzdött vele. 1623. 
egy németországi egyetemre ment, mely 
útjában Molnár Albertet is meglátogatta. 
1624. jún. 26. a franckerai egyetemre 
iratkozott be. Visszatérte után II. Rá-
kóczy György a sárospataki iskola taná-
rának nevezte ki; az ő igazgatása alatt 
lépett életbe az új tanrendszer 1629-ben, 
mely «az iskola új reformatiójának» ne-
veztett; azelőtt nem is volt évforduló 
vizsga, az első 1630. május 1. tartatott 
meg, midőn Rákóczy egész udvarával 
megjelent. S. ez évben jún. 5. a s.-a.-
újhelyi egyház első papjává, 1636. jan. 
9. helyettes, 1646. febr. 7. rendes espe-
ressé választatott. Ujhelyből 1636. hasonló 
minőségben Liszkára költözött. Meghalt 
1653-ban. — Latin gyászversét, melyet 
1622. Károlyi Zsuzsánna halálára írt, és 
üdvözlő versét, melylyel Sz. Czombor 
Mártont megtisztelte, midőn «Europica 
verietas» cz. munkáját Kassán 1620-ban 
kiadta, közli a Sárospataki Füzetek (1865). 

Sárospataki Füzetek 1865. 24. 1. — Történelmi 
Tár 1886. 602. 1. — Sárospataki Lapok 1889. 
31. s z . — Fejes István, S á t o r a l j a - U j h e l y i e v . 
ref. egyház története. S. -A.-Ujhely, 1889. 
60., 61. 1. 
Simándi László, remete szent Pál-

szerzetes. Meghalt 1715-ben. — Munkája : 

Corvi albi eremitici nova musa incon-
cinna. Czestochovi, 1712. 

Katona, História critica XXXVIII. 886. 1. 

Simándi (Bodó) Mihály, ev. reform, 
püspök, szül. 1590. szept. 29. Simándon 
(a zarándi egyházmegyében) ; tanult 
Sárospatakon, hol 1614-ben lépett a felső 
osztályba. 1617-ben Ráczkevére ment 
iskolarektornak. Két évi tanítás után, 
1620. jan. 25. a heidelbergi egyetemre 
iratkozott be. Hazájába visszatérve, 1622-
ben Ó-Budán pappá avattatott és előbb 
ugyanott, majd a törökök elől Ráczkevére 
ment papnak. Itt 1626. márczius 15-én 
tartott zsinaton egyhangúlag püspökké 
választatott. Az 1631. márcz. 27. duna-
pentelei zsinaton azonban egész várat-
lanul nemcsak a püspökségről mondott 
le, hanem egyházkerületét is elhagyta és 
Beregszászra ment prédikátornak; de 
már 1632-ben esperes lett és viselte e 
tisztet 1639-ben történt haláláig. — Rövid 
püspöksége idejéből feles számú magyar 
levele maradt fenn, melyeket a hatósága 
alatti egyházakhoz és prédikátorokhoz 
intézett és a melyek érdekes világot 
vetnek a protestánsoknak a török uralom 
alatti állapotára. (Kiadta Földváry László, 
Adalékok a dunamelléki reform, egyház-
kerület történetéhez cz. munkájában 87— 
112. 1.) — Munkája: Theses Theologicae 
De Coena Domini. Quas . . . Praeside 
. . . Davide Pareo . . . Examini sub-
jicit . . . Heidelbergae, M.DC.XXI. — 
Üdvözlő verse van: Mindszenti Cz. Imre: 
Theses Theologicae . . . Heidelbergae, 
1620. cz. munkában. 

iilokos Gyula, Adalékok a dunamel léki ref . 
p ü s p ö k ö k életéhez. Pápa, 1892. 11—21. 1. — 
Prot. Szemle 1896. ( F ö l d v á r y L á s z l ó ) . — Szabó-
Hellebrant Régi M. K ö n y v t á r III . 1. rész. , 
394. 1. és Tóth Ferencz Analectái III. 106— 
109. l evé l . (Kézirata a m. n. múzeumban.) 

Simanovics Ferencz Imre. — Mun-
kája : Evangelium Jesu Christi Suvrax-
t o j i s v ö v . E quatuor evangeliis nexu con-
tinuo, nihil uspiam addito aut praeter-
misso, sublatisque ipso facto antilogiis 
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omnibus juxta fidem vulgatae coordi-
natum. Argumentis, chronologia, paral-
lelismo, exegesi, notisque et animadver-
sionibus non vulgaribus perpetuo illustra-
tum et v. clero Hungáriáé dicatum. 
Yindobonae, 1792. 

Petrik B i b l i o g r . 

Simeghy János (Symeghi), bölcseleti 
doktor, Jézustársasági áldozópap és tanár, 
szül. 1686. okt. 1. Sümegen (Zalam.); 
1704. okt. 9. lépett a rendbe; a költé-
szetet 1713. Kassán, a rhetorikát 1714. 
Kolozsvárt tanította; ezután ugyanott 
theologiát tanult és bölcseleti doktor lett; 
Nagyszombatban az ethika és bölcselet 
tanára volt három évig, Egerben és 
Győrben a theologiát tanította; a győri 
nemes ifjak convictusának és a nagy-
szombati papnövendékek intézetének fő-
nöke, majd tíz évig a váczi püspök 
gyóntatója és egyházi tanácsosa, egy-
szersmind hittérítő; végre rectora volt 
a pozsonyi, nagyszombati és a budai 
rendháznak, mely utóbbi helyen 1753. 
máj. 7. meghalt. — Munkái: 1. Eucha-
risticon Magno S. J. Fundatori S. Ignatio 
Theologiae Scholasticae et polemicae in 
orbe universo Christiano Reparatori 
persolutam ab Universitatis Cassav. Fa-
cultate theologica post 40 et amplius 
annos restituta. Bartfae, 1713. — 2. 
Maria Virgo Claudiopolitanae seu ge-
nuina de lacrymosa Virgine relatio. 
Claudiopoli, 1714. — 3. Imago poetica 
seu fabulosa regionum quarumdam utó-
piáé, morum, caeterarumque rerum des-
criptio. Honori . . . neo-baccalaureorum 
cum in . . . universitate s. J. Tyrnaviensi 
prima aa. 11. & philosophia laurea con-
decorarentur, promotore . . . ab húmani-
tate Tyrnaviensi dicata. Tyrnaviae, 1723. 
— 4. Monita & Exempla politica Justi 
Lipsii. Promotore . . . U. ott, 1723. — 
5. Sacris Orientis Columen, Athanasius 
adversus trianam perfidiam pro domo 
Dei strenue decertans. Honoribus . . . 
U. ott, 1724. — 6. Justi Lipsii Politi-

corum sive civilis doctrinae liber I I I . . . . 
Promotore . . . U. ott, 1724. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 328. 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— De Backer - Sommervogel, B i b l i o t h é q u ô -
B i b l i o g r . V I I . 1213. h . — Kolozsvári róm. kath. 
főgymnasium, Értesítője 1898. 74. 1. 

Simén Domokos (kis-kadácsi), unitárius 
lelkész és főiskolai tanár, S. János uni-
tárius pap és Istvánfi Lidia fia, született 
1836. júl. 30. Tarcsafalván (Udvarhely-
szék) ; 1842. húsvét után atyja a székely-
keresztúri gymnasiumba vitte ; az 1848. 
év azonban félbeszakította tanulmányait. 
Mint 12 éves fiú egy ideig a simén-
falviak honvéddobosa lett. A szabadság-
harcz lezajlása után visszatért a kereszt-
úri iskolába s azt 1854. jún. bevégezte. 
A felső osztályokra Kolozsvárra ment és 
a három évi cursus után theologiát hall-
gatott. E közben 3 évig köztanító volt; 
az erdélyi közoktatási tanács megtette 
rajztanítónak ; theologussá létekor pedig 
a görög nyelv, szám- és mértan tanítá-
sát bízták reá, a mit három évig vitt. 
Miután egy évet mint végzett theologus 
még eltöltött, 1860 nyarán a maros-
vásárhelyi és szent-királyi unitárius ekkle-
zsia meghívta papjának; ezt azonban 
el nem fogadta, hanem, miután a papi 
vizsgát letette, 500 frt angol ösztöndíjjal, 
ezt sajátjából pótolva, szept. 19. Lon-
donba utazott. 1860. okt. 1. S. az első 
magyar unitárius tanuló már Londonban 
volt. Éber figyelemmel kísérte az angol 
nép s köztük az unitáriusok életét; erről 
az akkor megindult Keresztény Magvető-
ben hűségesen referált. Az első év eltelte 
után meglátogatta Angolország nevezete-
sebb városait; szerzett unitárius könyve-
ket és a manchesteri New College könyv-
tárában levőkről lajstromot készített 
magának. A két tanév bevégzése után 
1862. május 24. indult el Londonból. 
Útközben több várost meglátogatott és 
Heidelbergben a híres theologus Hitzig 
előadását hallgatta. Hazajöttével azonnal 
megválasztotta az egyházi főtanács Szé-
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kely-Keresztúrra tanárnak; de saját ké-
relmére, hogy tanulmányait befejezze, 
egy évi szabadsággal Ürmösi Samu há-
zánál nevelősködött. Tanári pályája 1863. 
őszén vette kezdetét Székely-Keresztúron; 
a főtanács azon év aug. 31. megválasz-
totta igazgató-tanárnak. 1866-ban óhaj-
tása szerint Kolozsvárra helyeztetett át, 
hol a gymnasiumban a philosophiai, a 
papnevelőben a bibliai tárgyak tanítása 
bízatott r eá ; kolozsvári másodpappá is 
kinevezték. Főképpen két alkalmi beszéde 
érdemel különös figyelmet; az egyiket 
Alsó-Siménfalván tartotta 1864-ben az 
unitárius templom és orgona felszentelése-
kor, a másikat Tordán 1868-ban a 300-as 
zsinat alkalmával. A külföld jeles tudó-
saival személyes ismeretséget kötött; 
azért a német protestáns egylet 1873. 
aug. 12—14. hetedik közgyűlésén Lipcsé-
ben ő is megjelent; ezután is a praktikus 
Fretwellel szorgos levelezést folytatott, 
midőn a theoria teréről átlépett a gya-
korlati térre s nemzetgazdaságilag fontos 
kérdéssel foglalkozott, hogy miként lehetne 
Magyarország nyers terményeit (bort, 
hízott állatot) a külföld piaczán meg-
ismertetni s azoknak ott tért hódítani. A 
még Székely-Keresztúron elkezdett könyv-
gyűjtést szakadatlanul ' folytatta s az 
összes unitárius írók műveiből olyan 
könyvtárt állított elé, a melynek párja 
nem volt. A terhes munka beteggé tette, 
mikor 1877. szept. 2. a főtanács egyházi 
jegyzőjének választotta; atyjának 1878. 
jan. 2. történt halála is súlyosbította 
baját és még ez év nyarán Korondra 
ment fürdőre, de onnét végzetes állapot-
ban hozták haza az édes anyjához. Meg-
halt 1878. szeptember 9. Kis-Kadácsban 
(Udvarhelym.), hol 1888. szept. 9. leplez-
ték le a közadakozásból készült emlék-
követ, mikor Boros György tartotta az 
emlékbeszédet. — Czikkei a Keresztény 
Magvetőben, mely folyóiratnak keletke-
zésétől fogva állandp munkatársa volt 
(I. 1861. Londoni eredeti levél, decz. 27. 

1860. II. 1863. Az angol unitáriusok lon-
doni akádémiájának rövid ismertetése, 
III. 1867. Az emberben levő vallásos 
elem és annak tárgyi vizsgálása, Th. 
Parker után ford., IV. 1868. Az unitárius 
keresztény vallás, W. E. Channingtől, 
ford., V—VII. 1870—72. Bibliai tanul-
mányok, Az antiochiai hitvalió, A leg-
régibb irat, Észrevételek Schuller Libloy-
nak az unitáriusokról tett nyilatkozatára, 
Mi az unitarizmus : positivum-e vagy 
negatívum ? VIII. 1873. könyvism., 1874. 
Bibliai tanulmányok VII., VIII., 1875., 
1876. Az egyetlen magyar anabaptista 
könyv az igaz keresztyéni keresztségről, 
Colosvárot, 1570. ism., (melyet a Hon 
1876. 97. sz. is átvett, 1877. A messiási 
remény); a Prot, egylet Évkönyvében 
(1872. A szabad irányú keresztyénség 
állása, előnye és teendője); a Prot. egyh. 
és isk. Lapban (1876. A keresztyénség 
énekei). — Munkái: 1. Templomszentelési 
beszéd Alsó-Siménfalván. Kolozsvár, 1864. 
— 2. Az alsó-simén falvi unitárius temp-
lom és orgona felszentelésük alkalmá-
val máj. 17. 1864. tartott egyházi beszé-
dek. U. ott, 1865. (Marosi Gergelylyel 
együtt.) — 3. A pap az evangéliumnak 
oltalmazója. (Könyörgés és beszéd pap-
szenteléskor.) U. ott, 1868. — 4. Szent 
történetek. Unitárius iskolák használatára. 
U. ott, 1864. (2. kiadás 1871., 3. k. 1894. 
U. ott.) — 5. A szentháromság eredeté-
nek és kifejlődésének története. U. ott, 
1872. (Különny. a Prot. Tudom. Szemlé-
ből, Ism. Keresztény Magvető.) — 6. 
Az evangeliomi csodák. Tekintettel az ó-
és új-testamentomi összes csodákra. Tört. 
birálati tanulmány. U. ott, 1875. — 7. 
Unitárius írók a XVI. századból. I. köt. 
A nagyváradi disputatio. U. ott, 1876. 
(Kiadta Nagy Lajossal együtt.) — 8. 
Servet Mihály jellemrajza. Irta Tollin 
Henrik, ford., előszóval ellátta és itt-ott 
jegyzetekkel kisérte. U. ott, 1879. — 
Nagy részt vett a Channing műveinek 
magyarra fordításában. — Egyik szer-
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kesztője volt a Keresztény Magvetőnek 
1874-től haláláig Ferencz Józseffel együtt. 
— Kéziratban: Bibliai magyarázata, A 
bibliai bevezetés, Dogmatörténet bevé-
gezve, több műve elkezdve, némelyeknek 
anyaga összehordva. 

1878 : Erdélyi Prot, Közlöny 37. SZ., Fővárosi 
Lapok 210. SZ., M. Polgár 208., Hon 221. SZ., 
Vasárnapi Újság 37., 1888. 38. SZ. a r c z k . — 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878. 38., 1888. 49. , 50. 
s z . ( B o r o s G y ö r g y . ) — Prot. Képes Naptár 
1880. a r c z k . — Pesti Napló 1888. 249. SZ. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Unitárius Közlöny 
1887. 166. 1. arczk., 1888. 11. sz. arczkép. 
(Kozma Dénes . )— Kiszlingstein Könyvészete . 
— Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára 
III . 204. 1. — Sándor János, S z é k e l y - K e r e s z -
turi Unitárius g y m n a s i u m törtenete 1896. 
132. 1. és gyászje lentés . 

Simén János Péter. — Munkája: 
Panegyricus divo Ladislao Ungariae 
regi dictus coram antiquissimae ac cele-
berrimae universitatis Viennensis senatu, 
populoque academico, cum in metrop. 
d. Stephani proto-martyris basilica inclyta 
natio ungarica eiusdem divi tutelaris sui 
annuam memoriam solenni ritu instau-
raret. Viennae, 1749. 

Petrik Bibliogr. 

Simén János, kapitány a székely lovas 
ezredben. — Költeménye: Huga halálát 
kesergő versek, irta a Rajna partján. 
(M. Hírmondó 1794. I. 16. sz.) 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyáról . 

Siménfalvi György, unitárius lelkész, 
született 1834-ben Alsó-Rákoson (Nagy-
Küküllőm.); tanult Székely-Keresztúron 
és Kolozsvárt. Papi vizsgáját letevén, 
apja mellett segédpap lelt 1863-ban 
szülőfalujában. 1864-ben megválasztatott 
Alsó-Járában rendes papnak. 1881-ben 
neveztetett ki Toroczkó-Szentgyörgyre, 
hol 1901. márczius 30-án meghalt. — 
Czikkei a Keresztény Magvetőben (1886., 
1891. Templomaink védelmezése, 1894. 
Toroczkószentgyörgyi unitárius papok 
1583—1593., 1895. A jámbor földmíves 
egy nyári napon). 

Keresztény Magvető 1901. 137. 1. 

Simits Ferencz, állami főreáliskolai 
tanár, született 1873. Paripáson (Bács-
Bodrogm.); 1898-ban nyert tanári ok-
levelet ; azóta a szegedi állami főreál-
iskola tanára, hol a franczia és német 
nyelvet tanítja. — Munkája : A franczia 
kiejtés szabályai. Szeged, 1899. 

Kalmár Elek, Tanári N é v k ö n y v . Lőcse , 
1907. 247.—Petrik, M. Köny vészét 1886—1907. 
Simigianus Ambrus, megyei jegyző 

Belső-Szolnok vármegyében. — Mun-
kája : História rerum Vngaricarum et 
Transsilvanic. ab anno 1490 usque 1606. 
Quatvor libris comprehensa nunc primum 
typis edita adnotationibusque illustrata. 
Adcuravit Josephus Carolus Eder. Cibinii, 
1800. (Scriptores rerum Transsilvanica-
rum Tom. II. Vol. 1.) 

Petrik Bibliogr. és a m . n. múzeumi k ö n y v -
tár példányából . 
Simiginowitz Adolf Lajos, róm. kath. 

fögymnasiumi tanár, szül. 1832. máj. 28. 
Sucsaván (Bukovinában); 1858-ban Bécs-
ben nyert tanári oklevelet; 1857-ben 
helyettes tanár volt Czernowiczban ; mi-
után Brassóban 1858-tól tanította a német 
nyelvet és földrajzot, 1876. a kolozsvári 
egyetemen bölcseleti oklevelet nyer t ; 
aug. 22. kinevezték a czernowiczi cs. 
kir. paedagogiumhoz tanárnak, hol 1897. 
máj. 19. meghalt. — Czikkei a rumén 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg; 
a brassói r. k. gymnasium Értesítőjében 
(1859.Die europäische Haupwasserschide). 
— Munkái: 1. Romanische Poeten. Wien, 
1865. (Staufe névvel. Ism. Telegraful 
Roman 26. 1. 2. kiadás. U. ott, 1868.) 
— 2. Der Klosterbau zu Argesch. Er-
zählung. Kronstadt, 1870. (Staufe.) — 
3. Die Reliefkarte der Bukowina. U. ott, 
1871. (Staufe.) — 4. Die Bodenplastik 
der Bukowina. Kronstadt, 1873. — 5. 
Zivei Geschichtssudien. Festschrift zu 
Ehren der Eröffnung der k. k. Franz 
Josepfs - Universität Czernowitz. Czer-
nowitz, 1875. (Nyom. Brassóban.) — 6. 
Die Völkergruppe der Bukowina. U. ott, 
1884. — 7. Volkssagen aus der Buko-
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wina. Ugyanott, 1885. — Álneve: 
Staufe. 

Felsmann József N é v k ö n y v e . Bpest , 1873. 
104. 1. — A brassói róm. kath. fögymnasium 
Programmja 1877. 37. 1. — Enciclopedia Ro-
mana I I I . 960. 1. — Telegraful Roman 1865. 
26. 1. — Zászló János jegyzetei és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Simiginowicz Ferencz, gymnasium! 
tanár, erdélyi származású, előbbinek 
testvéröcscse; 1850 körül Bukovinába 
ment és a czernoviczi gymnasiumban 
1857-ig tanította a történelmet. — Czik-
keket írt a rumén hírlapokba — Mun-
kája : Zur physischen Geographie der 
Bukowina. Mit Illustrationen . . . 1856. 

Enciclopedia Romana I I I . 961. 1. é s Z á s z l ó 
János jegyzetei . 

Siminovici István Simon, erdélyi gör. 
keleti rumén metropolita; I. Rákóczi 
György fejedelemnek kedves embere lé-
vén. Foreste metropolita olmozdíttatása 
után 1643-ban gyulafehérvári érseknek 
választatott meg. Kineveztotésekor egy 
15 pontban foglalt utasítás fentartására 
kötelezte magát, a melyek a görög keleti 
egyház jogainak csorbítására voltak irá-
nyozva. Többek között arra kötelezte 
magát, hogy a ruménokat a nyelvükre 
fordított református kátéból tanítja s a 
metropolita az ev. ref. superintendens 
fenhatósága alá helyeztetik : nem intézhet 
el semminemű fontosabb ügyet annak 
hozzájárulása nélkül. Ezen könyvhöz írt 
a metropolita előszót, mely tanulságos 
történelmi és nyelvi szempontból. Pász-
torlevelei az akkori egyház bajaival fog-
lalkoznak. S hivataloskodása alatt nyo-
matott először ruménül az Új Testamen-
tom a gyulafehérvári nyomdában 1648-
ban. (Ford. Silvester szerzetes.) Meghalt 
1651-ben. 

Szabó Károly. R é g i M. K ö n y v t á r II. 190. 1. 
— Lazarici, I s tor ia Lit . R o m . S ib i iu . — 
Eneyclopedia Romana I I I . 960. 1. é s Z á s z l ó 
János jegyzeteiből . 

Simitska Endre, a felső-tiszavidéki 
gazdasági egyesület titkára. — Munkája: 

A felsö-tiszavidéki gazdasági egyesület 
monographiája. Nyíregyháza, 1896. (Nyiri 
Ferenczczel együtt.) — Szerkesztette a 
Gazdasági Értesítőt 1894. deczembertől 
1896. okt. 15-ig Nyíregyházán. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1907. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Simko Adalbert, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1759-ben Knezitsen (Bars-
megye); 1780. lépett a rendbe és 1788-
ban fölszenteltetett. Tót hitszónok volt. 
Meghalt 1827. szept. 2. Nagyszombatban. 
— Munkái: 1. Skrowna Knižka Fran-
ciskánska obsahugicá Wiprawuwáňi Weci 
stalich o Zaőat koch, a Zarosťe Radu 
S. 0. Franciska . . . Nagyszombat, 1814. 
(Ájtatos könyv szent Ferenczről.) — 2. 
Smútni Spewohlas . . . U. ott, 1824. 
(Gyászének Denis Mihály után.) — 3. 
Lutorádki, ktere' s príležitosti smrti nag-
wiborňe gsiho. a dustogüewelebniho pana 
Gozefa Kluch, biskupa Nitránského. U. 
ott, 1827. (Gyászvers Kluch József 
nyitrai püspök halálára.) — Kéziratban 
maradt két tót költeménye s egy tót 
munkája : a szent Ferencz-rend regulái-
nak magyarázata (a pozsonyi rendház 
könyvtárában). 

Farkas, Seraphinus, Scr iptores . . . P o s o n i i , 
1879. 123. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Simkó Endre, ág. ev. képző-intézeti 
tanár Sopronban. — Czikkeket írt a 
Nyírvidékbe. — Munkái: 1. Szabolcs-
megye földrajza, bővítve az összponto-
sító módszer igényeinek megfelelőleg az 
öt földrész s világegyetem általános isme-
reteivel. Kézikönyvül a népiskolák III. 
osztálya számára. Nyíregyháza, 1885. (2. 
lényegesen átdolgozott kiadás. U. ott, 
1887.) — 2. Összefoglaló deductiv áttekin-
tés a lélek mibenléte, egyéni élete és 
sarkalatos működése fölött. Eperjes, 1895. 
— 3. Tanítóképzésünk, vonatkozással a 
magyarhoni ág. hitv. evangélikusok ta-
nítóképzésére. U. ott, 1895. — 4. A tiszai 
ág. hitv. egyházkerület collegiumi tanító-
képző-intézet története 1847-1895. Három 
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fénynyomattal. U. ott, 1896. — 5. Az 
egységes tanítóképzésről. Munka a má-
sodik egyetemes tanügyi kongresszus 
tanítóképzői szakosztálya részére. U. ott, 
1896. — 5. Sárosvármegye népnevelése 
az ezredik évben. U. ott, 1896. (Lang 
Mihálylyal együtt.) — 7. A gyakorló-
iskola szervezete. Gyakorlati képzés a 
tanítóképző-intézetekben. Sopron, 1899. 
(Különnyomat az Evangélikus Népisko-
lából.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—1900. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Simkó Gusztáv, ág. evang. alesperes-
lelkész, S. Máté tanító és Keuluk Zsu-
zsánna fia, szül. 1826-ban Csömörön 
(Pestm.); tanult az aszódi algymnasium-
b a n ; innét a selmeczbányai főgymna-
siumba, majd a pozsonyi lyceumba ment 
theologiát hallgatni. Itt a magyar egylet 
titkára lett, Papjelölti éveit Kis-Kőrösön 
töltötte két évig, hol magánalgymnasiu-
mot alapított és abban tanított. Majd 
Váczra hívták meg lelkésznek, hol ne-
gyedfél év alatt megalapította az evang. 
egyházat és paplakot építtetett a Duna-
parton. Váczról a bánki (Nógrádmegye) 
egyház hívta meg lelkészének. Az espe-
resség előbb dékánnak, majd gyáminlé-
zeti elnöknek, később f-onseniornak vá-
lasztotta meg, mely hivatalát hat évig 
viselte. Mint nógrádi alesperes, az alsó-
nógrádi papi értekezletnek munkás tagja 
volt; a Surányban 1872. aug. 28. tartott 
conferentián olvasta fel alábbi értekezé-
sét. Meghalt 1876. jún. 2. Bánkon. — 
Mint pozsonyi theologus több költeményt 
írt Vahot Imre Pesti Divatlapjába (1846. 
és 1847.); egyházi beszéde (a Margócsy 
József, Prot. Egyházi Beszédtár III. köte-
tében. Kecskemét, 1870.). — Munkája : 
Vélemény azon kérdésre: mily álláspon-
tot foglaljon el az ág. hitv. ev. egyház a 
magyarországi protestáns egylettel szem-
ben . . . 1872. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1876. 29. s z . 

Simkó József, országgyűlési képviselő, 
szül. 1860. máj. 1-én Győrben, hol az 
állami főreáliskolát végezete 1878. szep-
tember 7. Azután 1884-ig az országos 
m. kir. rajztanár-képzőnek volt a növen-
déke, hol középiskolai rajztanári okleve-
let szerzett. 1884-től 1888-ig tanárkodott 
Schetzenlechner M. B. leánytan- és nevelő 
intézetében; közben előszeretettel fog-
lalkozott az iparművészettel és festészet-
tel, a melyben Székely Bertalan volt a 
mestere. 1884-ben állami ösztöndíjjal 
külföldre ment és a nürnbergi König-
liche Kunstgewerbeschule, majd a lyoni 
Ecole Nationale des Beaux-Arts et Metiérs 
növendéke volt; azután Párisban dolgo-
zott a Martin-féle műintézet fiókműtermé-
ben. 1889-ben tért haza s ez év szept. 
1-től 1906-ig mint tanár működött Buda-
pest székesfőváros szolgálatában. 1905-
ben a Budapest-józsefvárosi függetlenségi 
és 48-as kör igazgatója volt. Az 1906. 
általános választások alkalmával Oláh-
falú város választotta meg függetlenségi 
és 48-as programmal képviselőjévé. Első 
beszédét a képviselőházban 1906. decz. 
14. tartotta a nevelésről és intézetekről. 
— Czikkei a következő folyóiratokban és 
hírlapokban: Orsz. középiskolai tanár-
egylet Közlönye (1882. Rajzoktatás a 
gymnasiumban); Budapesti Hirlap (1885. 
febr. 27. Nürnbergi ipar-tárcza, 1888. 
febr. 21. A selyemszövés); M. Ifjúság 
(1886. A képzőművészetek költészete); 
Művészi Ipar (1888. A lyoni selyem-
szövés), Ország-Világ (1889. A művészi 
iparról), Iparügyek (1889. Két külföldi 
mintaintézet), Sopron (1889. 36. sz. 
Melléki. Visszaemlékezés a téli kiállí-
tásra, 1890. nov. 26. A görög nyelvet 
pótló kurzus a gymnasiumban), Pesti 
Napló (1890. decz. 14. A gymnasiumi 
rajzoktatásról, 1891. jan. 1. Az antik 
arczképekről, máj. 24. A főrangú leányok 
nevelése, jún. 21. Két mintaintézet mű-
kiállítása), Magyar Hirlap (1891. decz. 3. 
Faliminták a rajzoktatáshoz), Nemzet 
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(1891. febr. 21. A polgári iskola reformja), 
Polgári Iskola (1891. A nőnevelésről), 
Nemzeti Nőnevelés (1891. A rajzoktatás 
és női kézimunka), Újvidéki Hirlap (1892. 
jan. 9. Pályaválasztás), M. Paedagogia 
(1893. A közoktatásügy reformja és a 
rajz, 1894. A m. kir. orsz. mintarajz-
iskola és a rajztanárképző-intézet kiállí-
tása), Polgári iskola (1893. Közoktatás-
ügyi sürgős feladatunk), Népnevelők 
Lapja (1894. Vélemény-nyilvánítás, 1895. 
Rajzoktatás az iparostanoncz-iskolában), 
Jelenkor (1895. Művészeti kérdések, 1896. 
Műiparos osztály, A Madonna, Jankó 
János, Ecce Homo, Az aradi vértanuk, 
A józsef-városi templom falfestményei, 
A díszmenet, Vallásos festészet az ezer-
éves kiállításon, Történeti festészet az 
ezeréves kiállításon, Arcz-, táj-és állatkép-
festészet az ezeréves kiállításon, Szobrá-
szat a műtárlaton, Beöthy-Thorma, 1897. 
Magyar történeti festészet, Magyar életkép-
festészet, Zichy, Madách), Egyetértés 
(1897. febr. 21. Rajzoktatásunk), Magyar 
Állam (1897. 131—133. sz. Tavaszi tár-
lat, 1898. 101. sz. Tavaszi képkiállítás), 
Katholikus Paedagogia (1897. Az egész-
séges magyar nemzeti iskola), Katholikus 
Szemle (1898. Budapest szobrai), Alkot-
mány (1899. 270. sz. Madách Imre, 1900. 
68. sz. Képzőművészeti politika, 111. sz. 
Munkácsy Mihály, 253. A jelenkor képző-
művészetéről, 303. sz. A képzőművészeti 
kiállítás), Független Magyarország (1906. 
1715. sz. A Madonna). — Munkái: 1. 
A rajztanárképzés reformja. Bpest, 1890. 
— 2. A rajzoktatásról. U. ott, 1890. — 
3. Krisztus Pilátus előtt. Munkácsy Mi-
hály festménye. U. ott, 1897. — 4. Ecce 
Homo. Munkácsy Mihály legújabb fest-
ménye. U. ott, 1897. — 5. Forradalom 
a művészetben. U. ott, 1898. — 6. Böcklin-
láz. U. ott, 1898. — 7. A képzőművésze-
tek reformja. Felelet Hock Jánosnak. U. 
ott. 1898. — 8. Â XIX. század festő-
művészete. U. ott, 1904. 

.11. Könycésiet 1904. — Sturm- féle Ország-

gyűlési Almanách. 1900. 216. 1. — Petrik, M. 
Könyvészet 1904. 

Simkó József, ág. ev. lelkész Nagy-
Lévárdon (Pozsonym.). — Munkája: 
Piesné a básné. Modor, 1905. (Költe-
mények.) 

Ilachat Dániel, A magyarhoni ág. hitv. 
evangél ikusok Egyetemes Névtára. Bpest. 
1891. 32. 1. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányáról. 

Simkó József, bölcseleti doktor. — 
Munkái: 1. Költemények. Békés-Csaba, 
1902. — 2. Az 1899. évi XXV. törvény-
czikk a gyakorlati életben. U. ott, 1903. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simkó Vilmos. L. Schimkó. 
Simkovics János, ág. evang. lelkész 

Hibbén (Liptóm.). — Munkája: Réc, 
ktorú pri pohrebe Ľudevita Šamosl. 
Orphanidesa uéitelá na odpočinku dňa 
27. aprila roku 1895. Rózsahegy, 1895. 
(Gyászbeszéd Orphanides Lajos halálára.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simkovics Lajos. L. Simonkai. 
Simli Mariska, különczösködése és 

pörei következtében a hírlapokban gyak-
ran emlegetett leány, székesfejérvári 
származású ; atyja egykor a város va-
gyonos polgára volt, de anyagi veszte-
ségek következtében öngyilkos lett. A 
leány, ki gondos nevelésben részesült, 
később Budapestre jöt t ; felsőbb iskolát, 
az egyetemen theologiát szeretett volna 
tanulni, de akkor még ez nem lehetett. 
Itt a fővárosban feltűnést keltett, mert 
folyton reverendában, czilinderben j á r t ; 
a ki később mindenféle kalandos válla-
latba, alapításba fogott, mi miatt nem 
egyszer meggyűlt a baja a rendőrséggel 
is. Valószínűleg családi körülményei is 
lehettek hatással lelki állapotára. Beteges 
képzelődéssel és rajongással telve minden-
féle irodalmi munkát írt, folyóiratokat, 
lapokat szerkesztett. Testileg, lelkileg 
egyre jobban züllött. A rendőrség zak-
latásai elől Fiúméba menekült, hol valami 
lapot szerkesztett, de előfizetője nem volt. 
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Tehát a fővárosba újra visszatért, de a 
rendőrség innét kitiltotta és haza kísér-
tette Székesfejérvárra. Az utolsó évek-
ben itt élt nagy nyomorúságban ; ha 
valahonnét egy kis pénzt kapott, megint 
valami lapot adott ki az ő különös ész-
járása szerint. Özvegy anyjával együtt 
élt a szegényeknek eső segélyekből. A 
reverendát viselte állandóan. A sok nél-
külözéshez járult tüdőbaja is. Kórházba 
vitték és ott halt meg 1903. deczember 
4. harminczöt éves korában. Temetése, 
minthogy felekezetnélkülinek vallotta ma-
gát, minden egyházi szertartás nélkül 
ment végbe. — Munkája: Egy budapesti 
fénykép. Debreczen, 1896. 

Budapesti Hirlap 1903. 334. , 336. s z . — Poli-
tikai Újdonságok 1903. 49. s z . — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—i900 . 

Simó Béla (farczádi), kir. tanfelügyelő, 
kir. tanácsos, szül. 1859. márczius 11. 
Blenke-Mezőn (Szolnok-Dobokam.) ; a 
gymnasiumot Kolozsvárt és Budapesten 
végezte. 1877. a budapesti egyetem böl-
cseleti fakultásán a történelem és föld-
rajzi szakra iratkozott be, melynek be-
végzése után 1881-től a Szolnok-Doboka 
vármegyei kir. tanfelügyelőségnél 1886-ig 
mint tollnok, később mint segédtanfel-
ügyelő működött. 1886. kineveztetett 
tanfelügyelőnek Torda-Aranyos várme-
gyébe, hol hetedfél évig volt. 1892 végén 
Szolnok-Doboka vármegyébe helyezték 
át s azóta ott működik. Hét évi műkö-
dése alatt a vármegye iskoláinak számát 
mintegy 70-el (köztük 50 állami) szapo-
rította. 1898. megkapta a kir. tanácsosi 
czírnet. Támogatásával jött létre és áll 
fenn a vármegyei Tanügyi Tanácskozó 
cz. szaklap. A millennium alkalmából 
ugyancsak az ő támogatásának ered-
ménye a vármegye Tanügyi Monogra-
phiája cz. munka, mely egy vaskos 
kötetben ad számot e vármegye nép-
oktatási állapotáról. — Munkái: 1. Az 
ázsiai török birodalom. Bpest, 1881. — 
2. Jelentés Torda-Aranyos vármegye nép-

oktatási állapotáról. Torda, 1892. (Ism. 
Néptanítók Lapja 716. 1.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 571. 1. é s II . P ó t k ö t e t 1904. 
571. l a p . 

Simó Ferencz (K.). — Czikke az Új 
Időkben (1903. 4. sz. «A kék nefelejts» 
szerzőjéről: b. Bánffy György.) — Mun-
kái : 1. Oszi rózsák. Költemények. Zilah, 
1898. (Ism. Vasárnapi Újság 47. sz.) — 
2. Négy fiú története. Bpest, 1902. (Kis 
Könyvtár 51.) 

Hí. Könyvészet 1902. — Petrik, M. K ö n y v é -
s z e t 1886—1900. 

Simó János, unitárius lelkész, szül. 
1867. Kis-Solymoson székely nemes csa-
ládból ; Székely-Keresztúrt és Kolozsvárt 
az unitárius gymnasiumban és a theolo-
gián végezte iskoláit. 1888. deczemberben 
a Dunántúl Polgárdiban alakult unitárius 
gyülekezetbe kineveztetett lelkésznek. Két 
év múlva Sepsi-Körispatakra választatott 
rendes lelkésznek. 1897. okt. a kolozs-
vári főtanácson templom-szónok volt; a 
püspök ekkor kinevezte a tordai egyház-
község lelkészévé, a hol 1900. jan. 15. 
meghalt. Czikkei az Unitárius Közlöny-
ben (1891. Tartsunk iskolai nemzeti 
ünnepeket, a Dávid Ferencz-egylet érde-
kében, 1892. Pap a népiskolában, 1893. 
Dávid Ferencz - egyleti ünnep, 1895. A 
szószék hatása, Érleljük az eszmét, 
Háromszéki ünnepély, 1896. Pakos kéz-
írása, Az unitárius papság és a millen-
nium, 1899. Eszményünk, A keresztúri 
zsinatról). Emlékbeszéde: Az ész és szív 
összhangja Brassai Sámuelben (Aranyos-
vidék 1898. 28. sz.) — Munkái: 1. Egy-
házközségeinken kívül szétszórtan lakó 
híveink lelki gondozása. Kolozsvár, 1895. 
(Dávid Ferencz-egylet Kiadványai XIII. 
20 korona pályadíjjal jutalmazott munka). 
— 2. Századunk nagyobb tévedései és 
kiválóbb erényei. U. ott, 1897. (Dávid 
Ferencz-egylet kiadványa.) — 3. Gyász-
ima Erzsébet magyar királyné ő felsége 
halálakor. A tordai unitárius templomban 
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1898. nov. 18. mondotta. Torda. 1898. 
— 4 .Az unitárius egyház története. 
Főbb vonásokban. Az unitárius iijúság 
iskolai és magán használatára. U. ott, 
1898. — Kéziratban: Unitárius szószék 
(beszédkötet). 

Unitárius Közlöny 1900. 49. 1. a r c z k . — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Simó Lajos, országgyűlési képviselő, 
szül. 1834-ben Deésen ; tanulmányainak 
befejeztével birtokára vonult, mely csak-
hamar az Alszamos mentén lakó bir-
tokos osztályra nézve a politikai és egy-
házi mozgalmak központja lőn. 1875 — 81. 
a magyar-láposi kerület képviselője volt 
szabadelvű-párti programmal; a gazda-
sági bizottságnak négy évig előadója 
volt. 1882-ben egyházmegyei algond-
nokká, később főgondnokká, több állami 
iskola elnökévé s 1896-ban az erdélyi 
egyházkerület státusgondnokává válasz-
tatott. Golyon saját birtokán protestáns 
felekezeti iskolát építtetett, mely által sok 
eloláhosodott magyar ember visszanyerte 
eredeti magyarságát és alapítvány által 
fedezte a tanítói fizetést. Ezen iskolát 
1896 őszén az államnak adta át a fele-
kezet. Hozzájárult több reform, egyház 
anyagi támogatásához, a deési takarék-
pénztár létesítésénél, valamint a Szolnok-
Dobokamegyében alakult különféle egy-
letek, továbbá megyei vasút, színház 
létrehozásánál főtényezőként szerepelt. 
1884-ig a nagyilondai kerületet képviselte 
szabadelvű-párti programmal. 1892-ben 
visszatért a magyar-láposi régi kerületé-
hez, mig 1896-ban és 1901-ben ismét a 
nagyilondai kerületben választották meg. 
1898. nov. 22. megkapta a III. osztályú 
vaskoronarendet. — Czikkeket írt a po-
litikai és közgazdászati lapokba, így a 
M. Kereskedők Lapjába (1882. A rója-
hidai vasgyár). Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 571. 1. — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 
1901. 359. 1. 

Simoga György (veszprémi), ügyvéd, 
a veszprémi káptalannak fiskálisa. Vesz-
prém- és Somogymegye táblabirája; 
később a királyi tábla ügyésze. — A 
keszthelyi Helikoni ünnepélyen 1817. 
jún. 20. latin költeményt olvasott fel. 
— Munkái: 1. Mária Theresia Fölséges 
Apostoli királyné haláláról siránkozó 
versek. Pozsony, 1781. — 2. Carmen 
gratulatorium, dum anno 1814. mense 
Octobri confoederati imperatores urbem 
Budensem, et Pestiensem inviserent, 
oblatum. Pestini. — 3. Epithalamium 
Seren. caes. Hungáriáé, et Bohemiae . . . 
haered. principi regni Hungáriáé pala-
tino, Dno Josepho dum post unitas cum 
regnante principe Hermine ab Anhalt, 
Bern-Burg, Schaum-Burg, secundas nup-
tias anno 1815. celebraret. U. ott. — 4. 
Veszprémi nemes S. Györgynek szabad 
elegyes versei Zirczrül és vidékéről. U.o., 
18ü4. — 5. Pesten, az 1824-dik esztendő-
beli karácson-havának 20-ik napjára, s 
a száz esztendős ünnepre készült örven-
dező, és jót kivánó szabad elegyes ver-
sek. U. ott. 

II. Hirmondó 1781. 7. Sz. — Hazai és Kül-
földi Tudósítások 1817. 51. s z á m . — Petrik 
B i b l i o g r . — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e XV. 
595. 1. 

Simolin Sándor Miksa, simolin-witt-
bergi báró, szül. 1836. nov. 15—27. 
Gross-Dseldenben ; a Brinckendorff ma-
jorátusi birtok ura. Báthory Mihály 
comestől és Simony Zsófiától (az 1470. 
aug. 10. végrendelet alapján) származ-
tatja le a család magát. — Munkája: 
Stamm-Tafeln des Edlen Geschlechtes 
der Báthory von Simolin. Manuscript 
für Freunde des Hauses. Hely n., 1855. 
(X leszármazási tábla.) 

Petrik B ib l iogr . 

Simon, pécsi püspök (1109—1135), 
Kálmán király meghagyásából Szent 
Istvánnak Veszprémvölgyről nevezett 
apáczakolostor alapítását illető görög 
oklevelét 1109-ben latinra fordította. 
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Pauer János, Az egyházi rend érdeme. 
Székesfejérvár, 1847. 141. 1. — M. sión 1892. 
628. 1. 
Simon András, megyei pénztárnok 

Tordán. — Történelmi czikke Tordáról. 
(M. orvosok és természetvizsgálók Mun-
kálatai. Kolozsvár, 1845. V. 163—169. 1.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Simon Antal, a siketnémákat tanító 
intézet igazgatója, szül. 1770-ben Győr 
mellett; a középiskolákat Győrben, vé-
gezte után a piarista szerzetbe lépett, 
majd világi pap lett és pályázat útján 
Bécsbe küldetett, hogy ott a siket-néma 
oktatás módszerét megtanulja. 1802. pedig 
a váczi siketnémákat tanító intézet meg-
nyittatván, ez intézet első igazgatójává 
tétetett. A vallástant és más tárgyakat s 
ezek közt az írás-olvasást is tanította. 
Az igazgatóságot 1808-ig viselte, mikor 
Schwarczer Antal lett utódja, őt pedig 
pankotai apáttá nevezték ki. Uj méltó-
ságát nem sokáig viselhette, mert 1808. 
aug. 30. meghalt Váczon. — Munkája : 
Igaz mester a ki tanítványait igen rövid 
idő alatt, minden unalom nélkül egy-
szerre írni és olvasni is megtanítja. Irta 
a magyarok hasznára . . . Váczon, 1807. 
Buda, 1808. (Ezen művel Grasert az 
írva-olvasási módszer feltalálásában tizen-
egy évvel előzte meg.) 

Kiss Áron, M. Népiskolai tanítás története. 
258. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Bökényi Dániel, 
A magyar ábc-és o lvasókönyvek történeti 
fejlődése. M.-Sziget, 1891. 85., 153.1. — Pallas 
Nagy Lexikona X V I I I . 571. 1. 

Simon Endre, nyug. kir. törvényszéki 
biró, S. Endre földbirtokos megyei tábla-
bíró és munkácsi Barkassy Klárának fia, 
szül. 1824. nov. 24. Diósgyőrben (Borsod-
megye) ; tanulmányait Sárospatakon és 
Pesten végezte, hol ügyvédi oklevelet 
nyert. 1847. nov. 23-tól 1848. jún. 9-ig 
a Dunán inneni kerületi táblánál mint 
járulnok volt alkalmazva. 1848—49-ben 
mint honvédfőhadnagy résztvett a sza-
badságharczban. 1856. febr. 3-tól 1857. 
okt. 31-ig a miskolczi cs. kir. állam-

ügyészségnél és törvényszéknél díjnok 
és egyszersmind tanácsjegyző volt. 1857. 
nov. 1-től 1860. ápr. 11-ig Borsodmegyé-
ben a szent-péteri cs. kir. szolgabírói 
hivatalnál írnok volt, kit a törvénykezési 
osztályban, fenyítő vizsgálatokkal bíztak 
meg. 1863. jan. 8-tól 1864. január 31-ig 
Borsodmegye aljegyzője volt; 1864. febr. 
1-től 1867. máj. 11-ig Tornamegyében 
törvényszéki biró, azután 1871. decz. 31-ig 
Tornamegye közönsége által megválasz-
tott tiszti alügyész, főügyészi czímmel. 
1872. jan. 1-től a tornai kir. törvényszék-
nek birája; 1875. szept. 20. a lőcsei kir. 
törvényszékhez birói minőségében áthe-
lyeztetett. 1894. máj. 31. nyugalomba 
vonult. 1897-ben Gyulára (Békésm.) tette 
át lakását, hol 1899. szept. 15. meghalt. 
— Czikkei a Jogtudományi Közlönyben 
(1880. Telekkönyvekről, 1882. Felelet dr. 
Hexner Gyula ügyvéd úrnak a curiai 
határozatok 1882. évi 21. számában fel-
vetett nyilt kérdésre, Felelet a nyilt kér-
désekre az 1881. LX. t.-cz. 163., 191. 
§§-nak értelmezése, 1883. Ismét a telek-
könyvekről, Telekkönyveknek kataszteri 
adatokkal kiegészítése, Felelet az örökbe-
fogadásra vonatkozó nyilt kérdésre, 1884. 
Felelet dr. F. S. úr nyilt kérdésére az 
1881. LX. t.-cz. 138. §-ra vonatkozólag, 
Telekkönyvi kényszer, 1885—86. Telek-
könyvi törvényjavaslat); a Jogban (1885. 
Vélemény az eltűnt egyén holttá nyilvá-
nítása iránti eljárásnak, az örökös hite-
lezője által való megindíthatásának kér-
déséhez, 1886. Az 1876. évi XVI. t.-cz. 
a gyakorlati életben, Mikre van szüksé-
gük a biráknak, s a birói igazságszolgál-
tatási hivatalnokoknak ? Felelet a szava-
tosság elévülése iránti nyilt kérdésre, 
1887. Hitel és bányakönyvi átalakítás, 
Felelet azon kérdésre «nemesi jogok» ki-
fejezés alatt a «regale jog» értendő-e ? 
Az ügyvédi és igazságszolgáltatási reform 
kérdések, 1888. Birtok per vagy sommás 
visszahelyezésre vonatkozó nyilt kér-
désre, Felelet a Jog 1888. 30. számban 
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felvetett azon nyilt kérdésre: «Lehet-e 
valamely birtoktest kiegészítő részét ké-
pező, de még nem telekkönyvezett rész-
letre a tulajdonjogi átruházást telekköny-
vileg feljegyeztetni ? s ha igen, a tkvi 
rendtartás, vagy az ezt kiegészítő rende-
letek melyik szakasza alapján ? Felelet 
a dr. P. E. által felvetett ezen nyilt kér-
désre «A köteles rész megsértése aján-
dékozás által», 1889. A jogerős kielégítési 
sorrend alapján a vételárat s a birói 
letétből kiutaló végzésének jogérvénye 
bevárandó-e ? Az 1886. évi XXIX. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 
hatályára vonatkozó megjegyzések, Észre-
vételek a «Csődtömeg gondnokok kineve-
zése körüli viszásságok» czikkre, 1891. A 
tulajdonközösségnek megszüntetése iránt 
folytatott pernek eldöntésére, a holtig-
lani haszonélvezeti jognak teherként való 
bejegyzése mikor és minő befolyást gya-
korolhat ? Felelet azon nyilt kérdésre 
« Vak személy tehet-e érvényesen szóbeli 
magán végrendeletet ? A telekkönyvi rend-
tartás 141. §-a második bekezdésének 
gyakorlati alkalmazása, 1892. A nagy-
váradi kir. ítélő tábla telekkönyvi szak-
tanácsának 1891. nov. 23., 26. kelt elvi 
jelentőségű határozata és az 1871. LIII. 
t.-cz. 56. §. vonatkozó megbeszélés azon 
jogkérdés felett: A volt úrbéresek szá-
mára közösen és osztatlanul kihasított 
legelőkre, erdőkre, vagy más fekvősé-
gekre önálló telekkönyvi bejegyzések el-
rendelhetők-e ? Felelet azon kérdésre : A 
tagosítási költség kit terhel, midőn az 
ingatlan tulajdonosa és annak haszon-
élvezője két különböző személy ?). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból és unokájának S. Ilona, felsö-vályi 
N a g y Arthurnénak szives közlése. 

Simon Endre (ifjabb), róm. kath. lel-
kész és tanár, szül. 1837. november 30. 
Gyergyó-Szent-Miklóson ; az erdélyi püs-
pökmegyében volt pap és Marosvásár-
helyt, Károly várt, 1867-től Székely-Udvar-
helyt főgymnasiumi tanár, hitelemző és 

városi hitszónok. — Levele: Pozsony, 
bőjtmáshava 22. az Idők Tan ujában 
(1860. 63. sz.). — Munkája: A szent ke-
reszt diadala. Egyházi beszéd, melyet 
szent András apostol ünnepén 1866-ban 
tartott. Maros-Vásárhely, 1867. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Magyar Sión 1890. 
624. l a p . — A székely-udvarhelyi főgymnasium 
Értesítője 1896. 39. 1. 

Simon Ernő, bölcseleti doktor. — 
Munkája : A magyar gyógyszerészkönyv-
ben hivatalos narcoticus tincturák és 
extractumok alkoloid tartalmának meny-
nyileges meghatározása. Bpest, 1899. 
(Doktori értekezés.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simon Ferencz, róm. kath. plébános, 
szül. 1818. szept. 19. Budafokon, a böl-
cseletet és theologiát Nagyszombatban 
végezte ; 1842. júl. 23. felszenteltetett; 
segédlelkész volt Nagy-Maroson, Pesten 
a Terézvárosban, Budán a várban. Mi-
után 1848—49-ben tábori pap volt, a 
világosi fegyverletétel után várfogságot 
szenvedett Josefstadtban ; honnét 1854. 
ápr. kiszabadult és júl. Pest-Lipótváros-
ban segédlelkész lett; 1859. bajcsi ad-
ministrator volt, 1868. márczius 23. pedig 
ugyanott plébánossá választatott és 1886. 
tiszt, kanonokká neveztetett ki. A m. 
tudom. Akadémiában Marczibányi-jutal-
mat is nyert. Meghalt 1890. április 23. 
Budapesten. — Czikkei az Egyházi és 
Literatúrai Lapban (1843—44. a Tudom. 
Tár könyvismertetése több számban) ; a 
M. Államban (1887. 71. sz. Élményei, 
önéletrajza). 

Hl. Hirlap 1852. 759. sz. (Hadi törv. Ítélet.) 
— Religio 1890. I. 34. SZ. — Némethy, iudo-
vicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 
920. 1. és gyászjelentés. 

Simon Flórent, ügyvéd és váltójegyző, 
szül. 1804. október 26. Czegléden, szerb 
eredetű család ivadéka; iskoláit szülő-
városában és Pesten végezte és már a 
30-as években ügyvédi irodát nyitott a 
fővárosban ; éles dialektikája és tánto-



1087 
Simonovics—! 

•Simontornyai 1051 

ríthatlan becsületessége által csakhamar 
méltó hírre vergődött. A közügyek iránt 
is érdeklődést tanúsított, a negyvenes 
évek reform-mozgalmainak ő volt egyik 
legbuzgóbb híve. Tevékeny részt vett az 
egyleti életben. 1848-ban a pesti nemzet-
őrség kapitánya volt. 1861-ben a fő-
városi képviselőtestületbe választották; 
a magyarosodás ügyét is híven és buz-
gón szolgálta. Meghalt 1873. nov. 24. 
Budapesten. — Czikkei a Tudom. Gyűj-
teményben (1824. II. A magyar nyelvbe 
behozandó nemről, 1826. V. A nemről, 
IX. A szépségről, 1827. VI. Egy szót a 
klavir melletti és éneklés közötti moz-
dulatról) ; a Társalkodóban (1833. A 
magyarhoni erdőkről) ; a Pesti Hírlapban 
(1841. 65. sz. Meleg részvét szava a 
Ráczkeviekhez); a Gazdasági Lapokban 
(1861. 28. sz A magyar éjszaki vasut-
társulat, 1862. 49. sz. A gyapot Magyar-
országban) ; a Honban (1866. 14., 15. 
sz. Tisztázzuk az eszméket, 72. sz. A 
bíróságok szervezéséről); a Jogtudomá-
nyi Hetilapban (1866. A hamis pénz 
veréséről és a pénz utánveréséről, Az 
esküdtszék Magyarországban); a Jog-
tudományi Közlönyben (1869. A magyar 
örökjog és örökösödési rendszer, A sza-
vazásról birói testületekben). 

Pkilosophiai Pályamunkák. P e s t , 1835 135., 
136. 1. — Fonori Tewrewk József, M a g y a r o k 
születésnapjai. Pozsony, 1846. 105. 1. — 
Magyirország és a Nagyvilág 1873. 48. s z á m 
arczk. — Vasárnapi Újság 1873. 48. sz . (Nekr.) 
— Reform 1873. 324. SZ. ( N e k r . ) — Kisfaludy-
Társaság Étlapjai. Ú j F . V. 55 , X I I I . 77. 1. 
— Akadémiai Értesítő 1906. 514. 1. é s g y á s z -
jelentés. 

Simon Gábor, ev. ref. fögymnasiumi 
tanár, szül. 1857-ben Bikfalván (Három-
székül.) ; 1886-ban tett tanári vizsgát a 
latinból és görögből; 1887. szept. 1. óta 
a miskolzci ev. ref. főgymnasium tanára 
és tornafelügyelő. — Czikkei a Sáros-
pataki Lapban (1890. 51. sz. A görög 
nyelv ügye a ref. gymnasiumoknál); a 
Fővárosi Lapokban (1891. 57. sz. A 

nyelvről). — Munkái: 1. Középiskolák 
és az érettségi vizsga. Miskolcz, 1898. 
— 2. Lélektan és gondolkodástan. U. 
ott, 1903. 

A miskolczi ev. ref. főgymnasium Értesitöje 
1904. 43. 1. — Kalmár Elek, K ö z é p i s k o l a i 
tanári Névkönyv . Lőcse, 1907. 120. sz. — 
Corvina 1907. 21. s z . — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1886—1900. 

Simon Géza, ev. ref. fögymnasiumi 
tanár, született 1868-ban Szászvároson 
(Hunyadm.); 1894-ben tett tanári vizs-
gát a magyarból és latinból; jelenleg a 

' máramaros-szigeti ev. ref. főgymnasium 
tanára. — Czikke a máramaros-szigeti 
ref. főgymnasium Értesítőjében (1897. 
Az indicativi praesens imperfectum Plau-
tusnál. Ism. Egyetemes Philol. Közlöny 
1898.). 

Máramaros-szigeti ref. főgymnasium Értesítője 
1902. 100. 1. — Kalmár Elek N é v k ö n y v e 112. I. 

Simon György, theologiai doktor, titkár 
a veszprémi egyházmegye püspöki iro-
dájában, szül. 1863. február 15. Gelsén 
(Zalam.); 1887. aug. 7. szenteltetett föl 
misés-pappá ; segédlelkészkedése után 
1889-től levéltárnok, az egyházi jog és 
történelem tanára a püspöki lyceum-
ban; 1890. aljegyző, 1891. szentszéki 
jegyző 1899-ig, 1898. theologiai titkár és 
theologiai doktor lett, 1905. pápai tiszt, 
kamarás. — Munkája: Az egyházi könyv-
tilalom és könyvbirálat, különös tekin-
tettel XIII. Leo pápa «Officiorum ac 
munerum» kezdetű konstitutiójára. Vesz-
prém, 1898. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. — Sche-
matismus Cleri W e s z p r i m i e n s i s 1907. 

Simon Gyula, kir. tanácsos, főispán, 
előbb Mosonmegye alispánja, később 
főispánja volt; S. Ödön Sopronvármegye 
alispánjának unokatestvér bátyja ; a III. 
oszt. vaskoronarend lovagja, Sopron-
vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja. Meghalt 1893. május 7. Pinnyén 
(Sopronm.) 55. évében. — Munkája: 
Alispáni jelentés Mosonyvármegye 1879. 
évi állapotáról. A törvényhatósági bizott-
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ság közgyűlésének beterjeszté. Magyar-
óvár, 1881. 

Kiszlingstein Könyvészete és gyászjelentés. 

Simon Imre, gyógyszerész Temesvárt 
a József-külvárosban.—Munkája: Magyar 
gyógyszerészek Évkönyve. Temesvár, 1862. 

Szinnyei Könyvészete. 

Simon István, szarvasi birtokos. —-
Munkái: 1. Tünemény. Buda, 1839. — 
2. Dandár. Békés-Szarvas, 1848. Két 
füzet. (1000 példány.) — 3. Penge. 
Szarvas, 1848. (Költ. 1200 példány.) — 
4. Szükséges önvédelem és óvás. U. ott, 
1848. — 5. Nátha elleni versek. U. olt, 
1849. (500 p.) — 6. A pokol feneke, ü. 
ott, év n. (4000 p.) — 7. Csekély tájé-
kozások, U. ott, 1855. — 8. Létirány. U. 
ott, év n. (1000 p.) — 9. Márton Krisz-
tina, és Simon Sámuel, anyám, atyám 
emléke. U. ott. (Költ.) Mind a 9 munka 
apró nyomtatvány. 

Petrik Bibliogr. és Béthy Lipót nyomdász 
jegyzökönyvéből . 

Simon István, ev. ref. néptanító, szül. 
1860. máj. 12. Gáborjánban (Biharm.); 
a debreczeni ref. collegiumban elvégezte 
a hat gymnasiumi osztályt; azután segéd-
jegyző volt egy évig Bihar-Tordán és 
Tépén. 1877 őszén Debreczenbe ment a 
tanítóképzőbe; két év után P.-Krakkóba 
(Nógrádm.), majd Szerepre ment nevelő-
nek. Utóbbi helyen 1881. rektor lett. 
1883-tól 1894. szept. l-ig leánytanító volt 
Udvariban; ekkor Debreczenbe vitték 
szintén tanítónak. — Több hírlapnak 
munkatársa és a debreczeni tanítótestület 
gyakori felolvasója. 

Vaday József, M. tanfórfiak és tanítónők 
Albuma. B.-Csaba, 1896. fénynyom. arczk. 

Simon István, földbirtokos Debreczen-
ben. — Munkája: Vegyes dolgok. Deb-
reczen, 1896. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simon Iván, birtokos, gyergyó-szent-
miklósi származású, S. Endre kath. 
lelkész-tanár testvéröcscse; iskoláit Maros-
vásárhelyt, Segesvárt, Gyulafehérvárt és 

Kolozsvárt járta. Több költeményt írt, 
melyekből a budapesti Polgár (1875. 22. 
sz.) bő mutatványt közöl. 

Polgár 1875. 22. s z . 

Simon (Nep.) János, jegyző. — Mun-
kája : Függelék gróf Széchenyi István 
értekezéséhez a selyemről. Sopron, 1840. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simon János (miskolczi), megyei levél-
tárnok, S. János birtokos fia, szül. 1880. 
márcz. 5. Miskolczon régi nemes csa-
ládból (eredetileg Miskolczy-Simon nevet 
használt a család). Miskolczon tanult és 
ott végezte a főgymnasiumot 1899-ben. 
Ezután két évig Sárospatakon, kettőig 
pedig a budapesti egyetemen jogot hall-
gatott. 1903—904-ben egyéves önkéntes 
volt és a tiszti vizsgát letette. 1903 ele-
jétől októberig a miskolczi Ellenzék 
segédszerkesztője, 1904—1905-ben pedig 
a Miskolczi Napló helyettes szerkesztője 
volt. 1905-ben levéltárnoki oklevelet szer-
zett és 1906. júl. Borsodmegye levéltár-
nokának nevezték ki. Ugyanazon évben 
a borsod-miskolczi Múzeum könyvtár-
nokává, 1907. a miskolczi ref. női fillér-
egylet titkárává választották meg. — 
Czikkei a következő hírlapokban és év-
könyvekben : Tanulók Lapja (1900. 45. 
Sárospataki diákszótár) ; Gaudeamus 
élczlap (1900. főmunkatárs. Diákanek-
doták és diáknóták); Ellenzék (1902. 
jún.—decz. A Hortobágyon); Független 
Magyarország melléklapja: Diákélet(1903. 
jan.—jún. A sárospataki diákélet, aug.— 
szept. Diákanekdoták és diáknóták) ; 
Borsodmegyei Lapok (1903. 70. sz. Blaha 
Lujzánál, 153—154. Miskolczy Simon 
Deák nótáztatása 1693-ban, 1905. 195. 
Görgei Arthur levele a dédesi válasz-
tókhoz, 231. Miskolczi szállóigék, 1907. 
34. Lányi Ernő); Miskolczi Napló (1904. 
51. Bégi sirok Miskolczon, 1905. 46— 
49. Nevezetesebb házak Miskolczon, 129 
—139. Miskolcz város czímerkérdésé-
hez, 143—145. A miskolczi országgyű-
lésekről, 148. Miskolcz monographiájá-
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ról és annak szerzőjéről, 181—182. 
Ecseghy Kiss István, 1906. Dr. Szendrei 
János, 138. Finn testvéreink Miskol-
czon, 236. Rimaszombat Karay Mihály 
verse 1748., 250. Temetés után, 256. 
Szemere Bertalan, 1907. 54—57. Zrinyi 
Ilona emlékezete, 75. A török időkből, 
135. Vay Ádám levele Lossonczy István 
részére, 178—180. Sályi emlékek, 243. Az 
ónodi országgyűlés) ; Vasárnapi Újság 
(1905. 45. szám. Jókai Tardonán, 1906. 
Petőfi Sárospatakon, 1907. 35. szám. A 
miskolczi biró szerelmi históriája); Buda-
pesti Hirlap (1906. 8. szám. Nagypipájú 
kevésdohányú Szepessy Pál); Jövendő 
(1896. A szentléleki perjel); Egyetértés 
(1906. jan. 7. Egy úri betyár); a borsod-
miskolczi közművelődési egyesület Ev-
könyve (1906. Szerelmi históriák a régi 
Miskolcz világából) ; Színházi jubileumi 
Album (Miskolcz, 1907. Szini kritikusok 
Miskolczon); Sárospataki Ifjúsági Közlöny 
(1907. nov. 5. Naplótöredékek); Magyar 
Szó (1907. 243. Az ónodi országgyűlés). 
Kzeken kívül több politikai és társadalmi 
vezérczikket, tárczát, színházi kritikát, 
költeményt és vegyes, többnyire törté-
nelmi közlést írt az említett lapokon 
kívül az 1848., Szabadság, Borsodvár-
megye, Az Őr cz. lapokba s az Adalékok 
Zemplénmegye történetéhez cz. munkába. 
Hazafias és irodalmi ünnepélyeken fel-
olvasásokat tartott. Dalai közül Lányi 
Ernő és más zeneszerzők többet meg-
zenésítettek. (Kuvik madár, Csipkebokor, 
Csillagtalan az éjszaka, Lajos czigány, 
Tele van a hevesi kert virággal czíműek 
az elterjedtebbek). — Munkái: 1. Ünnep-
választási (electionalis) vers. Sárospatak, 
1901. — 2. Bükk alján. Költemények. 
Miskolcz, 1903. (Ism. Ellenzék okt. 1., 
Független Magyarország szept. 5., nov. 
20., Vasárnapi Újság 47. sz.) — 3. Ne 
bántsd a magyart! (Bónis Sándor pár-
baja Stuchly vadászszázadossal.) U. ott, 
1904. (Névtelenül.) — 4. Történetek. U. 
ott, 1905. (Ism. Vasárnapi Újság 1906. 

5. sz., Budapest jan. 10., Magyar Szó 
febr. 1. sat.) — 5. II. Rákóczy Ferencz 
és Borsodvármegye. U. ott, 1906. — 
Kéziratban: A miskolczi nyelvjárás, 
Tompa Mihály nemessége és szárma-
zása (a Turulban fog megjelenni), Ifjú 
Szepessy Pál naplója. — Álnevei és 
jegyei: Obsitos, Simonides, sj. —n—s. 

Színházi jubileumi Album. M i s k o l c z , 1907. 
a r c z k . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Simon Jónás, ev. ref. lelkész, szül. 
1760-ban Kocson (Komáromm.); tanul-
mányait az itteni kis gymnasiumban 
kezdte, folytatta és bevégezte (1775—84) 
Sárospatakon. A szokásos rektóriát Nagy-
sarlóban töltötte 1789-ig, a midőn Bécsbe 
ment, hol egy évet eltöltve, 1791. szodói 
(Barsm.) prédikátor lett; hét év múlva 
Garam-Lökre vitetett; itt meghalt 1825-
ben. — Munkái : 1. Keresztyény trom-
bita . . . 1799. — 2. A föld mívelök 
gyermekeiknek állapotjokhoz alkalmaz-
tatott k. vallásbéli oktatás, melyet a 
magyar ABC-nek rendihez szabva, ki-
adott. Selmeczbánya, 1803. (8r. 124 lap.) 
— 3 . A falusi oskolák számokra való 
magyar abc, melyből a betűknek és 
azoknak összefoglalások módjának meg-
ismerése után, az olvasással együtt a 
keresztyén vallásnak első betűit is meg-
tanulhatják a szegény földmívelőknek 
gyermekeik. U. ott, 1803. (8r. 42 levél.) 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1880. 7. s z . — Sz. 
Kiss Károly, M o n o g r a p h i a i V á z l a t o k 40. , 
228. l a p . — Új Dl. Athenás 357. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . 

Simon József, ev. ref. lelkész, szül. 
1807-ben Miskolczon nemes családból; 
a gymnasiumot az ottani ev. reform, 
lyceumban végezte. 1825-ben Sárospata-
kon tanult mint tógátus diák. A theologia 
elvégzése után Miskolczon lett segéd-
lelkész ; a honnét a boldvai egyház hívta 
meg lelkészének, mely állásában a felső-
borsodi egyházmegye főjegyzőjének vá-
lasztotta. Elete vége felé a lelkészi pályá-
tól megvált és a tudományoknak élt. 

33. iv sajtó alá adatott 1907. decz. 22. 



Simon 1058 

Nagyobb utazást tett Nyugat-Európában, 
Ázsiában és Afrikában. Utolsó éveiben 
a tavaszt és nyarat a budapesti Császár-
fürdőben, a telet pedig unokaöcsesénél, 
Simon József balajti lelkésznél töltötté. 
Meghalt 1884 körül Budapesten. Jelen-
tékeny vagyonának nagy részét a boldvai 
ref. egyházra hagyta. — Czikkei a Sáros 
pataki Füzetekben (I. 1857. A protestáns 
lelkész állása az egyházban, II. 1858. 
Egyháziasság, III. 1859. Autonomia és 
centralizátió, IV. 1860. Egyházi képvise-
let). — Munkája: Utazás Keleten a 
Suezi-csatorna megnyitása alkalmával, 
Olasz-, Görög- és Törökországon át Pa-
laestinában és Egyiptomban. Bpest, 1875. 
— Kéziratban : Nyugot-európai utazása 
(unokaöcsesénél, S. József balajti ref. lel-
késznél), hol olajfestésű arczképe is meg-
van, melyet sógora, Vancza Mihály 
festett. 

Prot. Egyh. és Isk. Láp 1883, 38. s z á m . — 
Borsodmegyei Lapok 1884. 94. s z . é s M i s k o l c z y 
S i m o n J á n o s s z i v e s k ö z l é s e . 

Simon József Sándor, bölcseleti doktor, 
főgymnasiumi tanár, szül. 1853. márcz. 
11. Fancsikán (Ugocsam.); középiskolai 
tanulmányait Szatmáron, az egyetemieket 
Budapesten végezte, hol a classika-
philologia mellett aesthetikával és böl-
cselettel is foglalkozott. 1878. szerezte 
meg a tanári képesítést, 1879. a doktori 
oklevelet. 1878-ban Beszterczebányára 
ment helyettes-tanárnak, hol a latin és 
német nyelvet tanította, 1879. nov. 22. 
a zombori főgymnasiumboz neveztetett 
ki rendes tanárnak. 1890—93. Szolnokon 
működött, 1893-tól Losonczon és jelenleg 
a budapesti VI. kerületi állami főgymna-
sium tanára. — Czikkei az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben (1879. Plato gon-
dolatai a szépről, 1881. Gerevics Gusztáv: 
Plautus Trinummusa, ism.); a zombori 
állami főgymnasium Értesítőjében (1884. 
A szép mint agyideg-tevékenység); az 
Egyetértésben (1884. 314. sz. Még egy 
pár szó a magyar philosophiához); írt 

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Irők XI 

még a M. Nyelvőrbe, a M Philosophiai 
Szemlébe, az Athenaeumba és a Köz-
oktatásba. — Munkái: 1. Platón gon-
dolatai a szépről. Aesthetikatörténeti ér-
tekezés. Beszterczebánya, 1879. — 2. A 
szép mint agyideg-tevékenység. Hegel 
metaphysikai aesthetikájának alapjai a 
panaesthesis philosophiai álláspontjáról. 
Bpest, 1884. — 3. A szép mint agyideg-
tevékenység cz. dolgozat ügyében. Vála-
szul y—ő-nek és Böhm Károly úrnak a 
«Magyar l'aedagogiai Szemle» 1884. évi 
szeptemberi füzetében megjelent bírá-
latára. U. ott, 1884. (Különnyomat a Köz-
oktatásból.) — 4. Platón Theaitetosa 
(görögöl és magyarul), bevezetéssel és 
jegyzetekkel. U. ott, 1890. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny.) — 5. Az egységes és 
reális természetphilosophia alapvonalai. 

I. A lét filozofiája. U. ott, 1895. — 6. 
Schmitt Jenő-e, vagy én ? Adalékok az 
ú. n. Schmitt-féle filozófia alapgondola-
tainak megvilágításához. U. ott, 1896. — 7. 
Hogy filozofálnak és kritizálnak a m. 
tudom: Akadémiában ? ! A filozófiai szak-
osztálynak megvilágítja s Alexander Ber-
nátnak és Böhm Károlynak emlékül 
ajánlja. U. ott, 1897. — 8. A Kant 
utáni ismeret-elméletek alapgondolatainak 
kritikája. Az egységes és reális ismeret-
tan alapgondolatának megállapítása. U. 
ott, 1897. — 9. Platón Euthyphronja, 
Sokrates védőbeszéde, Kritonja és Phai-
donja. Fordítva, bevezetéssel és jegyze-
tekkel ellátva. U. ott, 1899. — 10. Sze-
melvények Plafonból. Bevezetéssel és 
magyarázó jegyzetekkel ellátva. U. ott, 
1900. (Jeles írók Iskolai Tára LXIII.) — 

I I . Platón Állama, fordítva, bevezetés-
sel és jegyzetekkel ellátva. U. ott, 1904. 
(Ism. Vasárnapi Újság 24. sz.) — 12. A 
speculativ természettudomány"alapgondo-
latai, mint az egységes érzetfilozófia 
rendszere. U. ott, 1904. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Besztercze-
hányai főgymnasium Értesítője 1895. 2 7 l . 1. — 
Pallas Nagy Lexikona X I V . 1105. , X V I I I . 571 
1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t ^ 1886—1900. 
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Simon Lajos. — Költeményeket for-
dított Heinrich von Morungentől és Sper-
vogeltől (Egyet. Philol. Közlöny). — Mun-
kája ; Örök vágyak. Költemények. Bpest, 
1901. I. kötet. (Ism. Vasárnapi Újság 
1902. 35. sz.) 

A m. n. muzeumi könyvtár példányáról. 

Simon Máté, theologiai doktor, róm. 
kath. plébános, szül. 1743-ban Bodony-
helyt (Győrm.); papi pályára lépve, előbb 
szent Pál-rendi szerzetes volt. 1763. okt. 
24. tette le a fogadalmat s e rendben 
25 évet töltött tanítva; 1767. ápr. 8-án 
felszenteltetett és 1768. aug. 19. theolo-
giai doktor lett. 1772. Diós-Győrött segéd-
lelkész, 1774. Tüskevárt, hol a rend 
plébániát bírt, szintén lelkész, 1779. a 
székesfej érvári iskolában hitszónok, 1780. 
a pécsi rendházban hittanár volt. A szer-
zet eltöröltetése után pécsmegyei pap 
lett és 1788. kárászi (Baranyam.) plé-
bános. 1796. Pécsett a papnövendékek 
tanára és szentszéki ülnök is volt. A 
maga idejében híres egyházi szónok volt, 
ki műveit népies modorban írta. Mint 
egyházmegyei könyvtárnok halt meg 
1818. aug. 20. Pécsett. — Munkái: 1. 
Űr-napi prédikátzió, mellyben meg mu-
tattatik miként adgya Krisztus az ő szent 
testét és vérét az oltári szentségekben. 
Mondatott 1772. Diós-Győrött. Pécs, 1794 

— 2. Applausus honori et venerationi 
Dni Ignatii Nagy de Séllye protoepiscopi 
Alba Regalensis dicatus. Quem dum is 
Albam-Regalem ingrederetur, poetis Al-
bensibus immixtus cecinit. Pestini (1776). 
— 3. Supplementum ad dissertationem 
historico-criticam clar. Georgii Pray de 
dextra S. Stephani primi Hungáriáé regis 
cum história monasterii Sz. Job, ubi 
olim sacra haec dextra asservabatur; 
concinnatum ex collectaneis Joachimi 
Kollarits, auctore . . . U. ott, 1787. 
Nyolcz rézm. — 4. A káromkodásról 
tíz prédikátziók, mellyeket mondott és 
kiadott. U. ott, 1795. — 5. Micsoda a 
pap ? Meg mutattatott . . . Midőn Kaj-

dacsy Mihály úr első miséjét az Istennek 
a pétsi püspöki templomban bé mutatta 
1797. U. ott. — 6. Beszéd a religiónak 
három rendbéli ellenségi ellen, melly 
mondatott Szekszárdon 1795-dikben a 
templom ünnepén, úgy-mint Krisztus 
urunk mennybe menetele napján. Ki-
nyomtattatott pedig és osztogattatott 
Tiszt. Szluha György által. Vácz, 1799. 
— 7. Különös tárgyakról való prédiká-
tziók, úgymint a tántzról. Az isten-félők 
boldogságáról. Az oltári szentségről. A 
penitentziáról. Melyeket külömb eszten-
dőkben mondott, most pedig egész esz-
tendőre fel-osztván, a lelkek hasznáért 
együtt ki-adott. U. ott, 1800. (Egyes ré-
szek ezen önálló czímek alat t : A táncz-
béli mulatságról tíz prédikátziók, me-
lyeket . . . Kárászi plébániában mondott 
. . . Az isten-félőknek mind ezen a vilá-
gon, mind a másikon-való boldogságokról 
húsz prédikátziók . . . ; Az oltári szent-
ségekről tizen-hat prédikátziók . . . ; A 
penitentziáról nyoltz prédikátziók . . „ 
U. ott. 1800. Megelőzőleg ezek mind 
külön jöttek forgalomba.) — 8. Pro-
pempticon. Quo Illustr. ac Rev. Dno-
Francisco Szányi episcopo Rosnaviensi. 
ad suam sedem ter faustum iter vovet 
clerus, populusque peucinus. U. ott, 1801-
(Költemény.) — 9. Boldogasszonyról 
XXXX prédikátziók ; mellyeket külömb 
helyeken és üdőkben mondott, most 
pedig többek kérésére a lelkek hasznáért 
a titkok rende szerént egygyütt kiadott... 
Hozzá adatik Szent Annáról, Joákimról, 
és Józsefről egynehány dicsérő beszéd. 
U. ott, 1801. (Ism. Annalen, Wien, 1805.) 

— 10. Az Ur Krisztusról egynéhány pré-
dikátziók, mellyeket külömb helyeken 
és esztendőkben mondott, most pedig a 
lelkek hasznáért a titkok rende szerént 
egygyütt kiadott . . . Hozzá-adattatnak 
a szentség imádásáról, Jézus szívéről,. 
Ur színe-változásáról, sz. kereszt fel-
találásáról és fel-magasztalásáról egy-
néhány prédikátziók. U. ott, 1802. (Isnu 
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Annalen, Wien, 1805.) — 11. Mitsoda 
a templom? Megmutatta . . . . midőn 
1802-dikben a szekszárdi új templomnak 
első kövét nagy ünnepléssel le-tenné . . . 
Keszthelyi György pétsi kanonok úr. U. 
ott, 1803. — 12. BŐjti prédikátziók V 
esztendőkre ; mellyeket külömb helyeken 
és időkbeu mondott, most pedig többek 
kérésére a lelkek hasznáért együtt ki-
adott. U. ott, 1804. — 13. Carmen quo 
111. ac Rev. Dno Josepho Király de 
Ó-Gyalla episcopo Quinque-Ecclesiensi 
in solemni ad suam ecclesiam ingressu 
applauditur. Anno 1808. Quinque-Eccle-
siis. — 14. Tóbiás élete, a mint a sz. 
írásban a sz. lélek ihletéséből megíratott, 
minden sorsbéli embereknek lelki épüle-
tére üdvösséges erköltsi taníttással meg-
toldva, újra ki-adatott. Pest, 1814. 

Tudom. Gyűjtemény 1818. X . 122. 1., 1822. I . 
83. 1. — Haas Mihály, B a r a n y a m e g y e 345. !. 
— Danielik, M. í r ó k II . 281. 1. — Brüsztle, 
Recensio. Quinque-Ecclesiae, 1874. I. 235. 1. 
— Karcsú Arzén, Vácz n y o m d á j á n a k törté-
ne te . Vácz , 1875. 10., 13., 14. 1. — Új iII. Sión 
1876. 27. 1., 1892. 629. 1. — Petrik B ib l iogr . 
— Esztergom és Vidéke 1891. 52. s z . 

Simon Nestor. — Munkája: Note cri-
tice despre muntiî Rodnei. Brassó, 1904. 
(Kritikai megjegyzések az ó-radnai he-
gyekről.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simon Ottó. — Munkája: Über den 
neuesten Versuch einer internationalen 
Verständigungssprache. Vortrag gehalten 
im deutschen Kasino zu Ung.-Hradisch 
am 7. Febr. 1904. Szekszárd (1904). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Simon Pál, ügyvéd, országgyűlési kép-
viselő 1848—49-ben, szül. 1814-ben; 
Kölcsey Kálmánnak volt a nevelője, utóbb 
földbirtokos; mint országgyűlési képvi-
selő tagja volt az 1848—49. parlament-
nek. Meghalt 1897. 83. évében. Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Pesti Hirlap 1897. 24. s z . ( N e k r . ) — Irodalom-
történeti Közlemények 1903. 244. 1. 

Simon Pál, ügyvéd, S. Endre reform, 
lelkész és Kókai Kún Erzsébet fia, szül. 
1850 körül Felső-Bátkán (Gömörm.); 
középiskoláit Miskolczon végezte ; azután 
a budapesti egyetemen jogász volt és 
ügyvédi oklevelet szerzett; csakhamar 
árvaszéki ülnök lett Miskolczon; ezen 
hivatalát később az ügyvédivel cserélte 
fel és Budapesten telepedett le. Egy al-
kalommal gyermekvesztéssel vádolt nő 
felett védőbeszédet tartott és ekkor esz-
méletlenül esett össze. Elméje ezután 
elborult és nemsokára reá 1887. június 
meghalt Budapesten. — Költeményeket 
írt nagy számmal, melyek a miskolczi és 
a fővárosi hírlapokban jelentek meg. 
Czikke a Borsodmegyei Lapokban (1881. 
29—33. sz. Csokonai Vitéz Mihály). — 
Szerkesztette 1880 körül a Miskolcz cz. 
lapot, majd a Borsodmegyei Lapok társ-
szerkesztője volt. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 41. SZ. é s M i s -
kolczy Simon J inos szives közlése. 

Simon Péter (csikszentkirályi), fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1841. Csikszent-
királyon; nagy nélkülözések közt küz-
dötte fel magát ; 1870-ben tett tanári 
vizsgát a latinból és görögből. A Gyula-
fehérvári kath. status gymnasiumában 
kezdte működését, majd a nagyszebeni-
ben kapott tanári állást; azután a fehér-
templomi állami főgymnasiumban mű-
ködött, hol helyettes igazgató is vol t ; 
később a budapesti II. kerületi, végre aVII. 
ker. állami főgymnasiumban volt tanár. 
Harmincz évi tanári működés után 1898-
ban nyugalomba vonult. Meghalt 1904. 
jan. 14. Budapesten. — Munkái: 1. 
Gedächtnissrede über Franz Deák' s Tod. 
Hermannstadt, 1876. — 2. Rozek János 
S. Kis Chrestomathiája latin költőkből. 
Rövid magyar jegyzetekkel a 4. német 
kiadás után, bevezetéssel és szótárral 
ellátta. Nagy-Szeben, 1878. — 3. Alkalmi 
beszéd. Tartatott 1885. jún. 8., mint I. 
Ferencz József és Erzsébet <3 felségeik 
megkoronáztatásának 18. évfordulóján a 
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fehértemplomi m. kir, állami főgymna-
siumban. Fehértemplom. — 4 Qu. Hora-
tius Flaccus ad Pisones de arte poetica 
cz. leveléhez előkészület. Horatius élet-
rajzával. Bpest, 1887. (Jeles írók Iskolai 
Tára XXVIII.). — 6. Király és korona. 
Pillantás a múltra és jelenre. I. Ferencz 
József és Erzsébet ő felségük megkoro-
náztatása negyedszázados évfordulójának 
alkalmából. U. ott, 1892. Két kötet. (Ism. 
Kath. Szemle 1893.) — 5. Király és 
nemzet. Visszapillantás I. Ferencz József 
Magyarország apostoli királyának ural-
kodására 1880-tól 1885-ig. A «Király és 
korona» folytatása. Több képpel. U. ott, 
1895. Két kötet, (A királyné gyémánt 
gyűrűvel ajándékozta meg a szerzőt. 
(Ism. Aranyos-Vidék 15. sz.) — 7. Király 
és haza. Pillantás I. Ferencz József ural-
kodására 1886-tól 1892. «A Király és nem-
zet» folytatása öt könyvben, 38 képpel. 
U. ott, 1899. Öt kötet. (I. Erzsébet ki-
rályné, II. 1886—1888. III. Rudolf trón-
örökös. IV. Mária Valéria főherczegnő. 
V. Konfliktus. Koronázási Jubileum. (Ism. 
Vasárnapi Újság 30. sz.). — 8 A székely 
kivándorlás, kivált vallási, nemzeti és 
közgazdasági szempontból. A m. tud. 
Akadémia által pályadíjjal kitüntetett 
tanulmány. U. ott, 1905. 

Rajner Ferencz, T a n á r i N é v k ö n y v e . B p e s t , 
1893. 34 . I. — Alkotmány 1904. 4. s z . — Vasár-
napi Újság 1904. 2. SZ. ( N e k r . ) . — ill. Könyvé-
szet 1905. — Petrik, M . K ö n y v é s z e t 188G—1900. 

Simon Sámuel, ág. ev. lelkész Temes-
várt. — Munkái: 1, Predikátzio Bier-
brunner János nagy-szent-miklósi evang. 
lelki tanítónak beiktatásakor Boldog-
asszony hava 14. 1827. Szeged. — 2. 
Rede am Sarge des Herrn Thomas v. 
Csupkay . „ . gehalten in Temesvár . . . 
den 28. Sept. 1829. Kaschau. 

Petrik B i b l i o g r . 

Simon Sámuel, ev. ref. lelkész, szül. 
1816-ban Otrokocson (Gömörm.) nemes 
szülőktől; 1830. Sárospatakra ment ta-
nulni ; szülei korán elhalván, sok gond-

dal és nélkülözéssel kellett megküzdenie ; 
1837-ben mint első éves diák Fehér-
Gyarmatra ment segéd-tanítónak; honnét 
egy év múlva ismét visszatért Sáros-
patakra ; 1842 táján az akkor fennállott 
«Szép mű-egylet» a könyvtárnokságot 
bízta reá. Bevégezve iskolai pályáját, 
1744-ben a bánfalusi három éves rektó-
riát fogadta el. Itt az iskolát jó karba 
állította és indítványa által megteremté 
a bánvölgyi tanító-egyletet, a mely 1845. 
febr. 9. tartotta első értekezletét. 1849-ben 
Fáy Gusztáv gömöri alispán gyermekei 
mellé hivatott meg nevelőnek. 1850. 
Balogon, 1851. Rimaszombatban alkal-
maztatott segédlelkésznek ; mígnem 1852 
tavaszán a szútori (Gömörm.) gyülekezet 
rendes papjának választotta, hol 28 évi 
működése alatt egyházi magtárt alapított 
és más üdvös intézményeket létesített. 
Meghalt 1880. decz. 22. Szútoron. — 
Irt az Athenaeumba, Honderűbe és a 
Társalkodóba többnyire nevelésügyi czik-
keket. Czikkei a Kalauzban (1858. 13. 
sz. Hogyan kell a köznépet olvasásra 
bírni, 20. sz. Temető-kertünk elhanya-
golása) ; a Vasárnapi Újságban (1860. 
27. sz. Magyar királyok arczképcsarnoka 
mint iskolai taneszköz); a Néptanítók 
Lapjába (1869. Oda hassunk, hogy a 
gyermek gondolkozó tehetségét, ébresszük 
az iskolában, A gömöri ref. iskolák is-
mertetése, 1870. Fölhívás a gömöri tanítói 
értekezletekhez); a Sárospataki Füzetek-
ben (IX. 1865. Szózat egy felsőbb tan-
ügyi közlöny ügyében); az Egyházi 
Reformban (1872. Egy létező parochialis 
könyvtár). 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1881. 3. SZ. — Rozs-
nyói Hiradó 1883. 46 . SZ. 

Simon Vilmos, a transvaali német 
légió volt parancsnoka, magyarországi 
származású. — Munkái: 1. A búr sza-
badságharcz. Bpest, 1901. (Ism. Vasár-
napi Újság 8. sz.) — 2. Élményeim az 
angol-búr háborúból. U. ott, 1903. 

M. Könyvészet 1901. 
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Simon Vincze (János), csornai pre-
montrei prépost, szül. 1813. júl. 14. kéz-
műves szülőktől; a keresztségben János 
nevet nyerti Első tanulmányait szülő 
helyén kezdte, Veszprémben folytatta, a 
felsőbb osztályokat Szombathelyen a pre-
montreiek vezetése alatt végezte. 1832. 
szept. 25. lépett a premontrei szerzetbe; 
négy évig hallgatta Győrött a theologiát. 
1836. aug. 15. avattatott fel lelkésznek. 
Ezután megkezdvén tanári működését, 
szerzetének előbb a keszthelyi, majd 
szombathelyi gymnasiumában 17 évig 
folytatta azt. Igyekezett a mezőgazdaság 
előmozdítására irodalmi és társadalmi 
úton is hatni. A vasmegyei gazdasági 
fiókegyesületnek, két választási szakaszon 
át egész 1848-ig egyhangúlag választott 
titkára volt. 1848-ban mint szombathelyi 
tanár a vasmegyei nemzetőrség tábori 
papja lett s e hivatalában is lelkesen 
szolgálta a haza ügyét. A szabadságharcz 
után ismét a tanári pályán működött, 
mint a magyar nyelv és irodalom tanára. 
1856-tól néhány évig a csornai prépost-
ság jószágkormányzója volt. 1860. okt. 
13-án csornai préposttá választatott. A 
szentgotthárdi apátságtól átvette a szom-
bathelyi gymnasium VII. és VIII. osztá-
lyai ellátásának kötelezettségét. Az orsz. 
gazdasági egyesületnek alapító tagjai közé 
lépett és az 50-es, 60-as években több-
ször megjelent tanácskozásain. A győr-
vidéki gazdasági egyesületnek tevékeny 
alelnöke s később elnöke s a rábaközi 
vasutügy legtevékenyebb előmozdílóinak 
egyike volt. Alapító tagja volt a képző-
művészetek egyletének is. A csornai 
templomot nagy költséggel restauráltatta. 
A király a Lipót-renddel tüntette ki. 
Meghalt 1884. ápr. 15. Csornán. — Több 
czikket írt a Pozsonyban megjelent 
Hirnök és Századunk (Szombathely és 
Muraköz leírása) cz. lapokba, azután a 
pesti Nemzeti Újságba, Jelenkorba és a 
Világba, jelesen a Köznevelés hiányairól 
és až uzsoráskodás káros hatásáról; : 

gazdasági czikkeket írt a M. Gazdába (1842 
—47., 1859.), a Falusi Gazdába (1856. 
Szerény szózat a szőlőszet érdekében, 
10 arany tiszteletdíjjal koszorúzott pálya-
munka, 1864—65.) és a Kertészgazdába 
(1865.); a Magyar Sajtóba (1856. 93. sz. 
könyvism., 197. sz. Néhány szó fürdőink-
ről) ; a Magyar Államba (1872. 134. sz. 
Beszéde, melyet a mosonyi 73. honvéd-
zászlóalj zászlajának fölszentelésekor 
Mosonyban 1872. jún! 5. tartott); a Győr 
vármegye és város egyetemes leírása cz. 
műben (1874. Szőllő). — Munkái: 1. 
Őszinte tanácsok a szőlőmivelést tárgya-
zólag. Pest, 1865. Fametszettel. — 2. 
Kisebb kereszt. Vallástan értelmes mon-
datok- és bibliai szónoklásokban s ének-
versekben. 2. kiadás. Pozsony, 1868. 

Danielik, M. Írók II. 281. 1. — 1864 : Vasár-
n a p i Újság 16. , 22. SZ. a r c z k . , Falusi Gazda 
I . 19. SZ. a r c z k . , Országos Tanáregylet Közlönye 
XVII. 551. lap . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e é s 
Repertóriuma III. Természettudományok. — 
Kisf'aludy-Társaság ÉolapjaiV. 51., V I I . 22. 1. 
— Szöllössy Károly, S z e r z e t e s r e n d e k . Arad. 
1878. I. 22., 25. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Galgóczy Karoly E m l é k k ö n y v e . Bpes t , 1885. 
V. 150. 1. — Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 571 
lap és gyászjelentés. 

Simon Zoltán. — Munkája: Hóvirá-
gok. (Versek.) Mezőkövesd, 1907.. 

Vasárnapi Újság 1907. 46. s z . 

Simon Zsigmond (Antal), tihanyi apát, 
szül. 1814. febr. 3. Sopronban ; 1829. 
okt. 16. lépett a szent Benedek-rendbe. 
Miután tanulmányait Pannonhalmán be-
végezte, 1837. júl. 20. szenteltetett fel 
misés pappá ; 1837—38. hitszónok volt. 
Pannonhalmán ; 1838—42. tanár a győri 
gymnasiumban, 1842—50. hittanár a 
győri akadémián, 1850—51. ismét tanár 
az ottani gymnasiumban, melynek 1851— 
1857-ig igazgatója volt; 1857—65. perjel 
Pannonhalmán. 1865-ben tihanyi apáttá 
neveztetett ki. A veszprémi püspök-
megyének és a főapátságnak szentszéki 
ülnöke ; a III. oszt. vaskoronarend lovagja 
volt. Meghalt 1891. márcz. 13. Tihany-
ban. — Czikkei a Hazánkban (1848. A 
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tavasz. Őszinte ész- és szívhangok az 
ifjúsághoz, A hazafiúságról); írt a Nem-
zeti Újságba, a Religio és Nevelésbe; a 
gyó'ri gymnasium Értesítőjében (1852. 
Szózat a tanulói fjúsághoz és a tudomá-
nyos intézetek barátihoz az 1851—52. 
tanév végén, 1856. Tanodai ünnepély. 
Ft. Simon Zsigmond igazgató úr búcsú-
szózata) ; a Családi Lapokban (1852. 
Az ősz). 

Szölössy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. 101. 1. — Scriptores Ordinis St. Bene-
d i c t Vindobonae, 1881. 447. 1. — íl. Állam 
1891. 66. — Veszprémi Közlöny 1891. 12. SZ. é s 
gyászjelentés. 

Simon Zsigmond. — Szerkesztette a 
Pécs-Baranyai Lapokat 1873-ban Pécsett; 
mely azonban csak félévig állott fenn. 

Várady, Baranya Vármegye 430. 1. 

Simonchich Emil. — Színművei: 
Békerontó, vígj.j4 felv., írta Benedix R., 
ford, (előadták Kassán 1863. júl. 22.); 
Palota és kolostor, vagy XIV. Lajos kora, 
színmű 5 felv., Bayard és Legouve után 
i'ord. (előadták Kassán 1863. nov. 21.). 

Egykorú színlapokról. 

Simonchich György, Sándorházán. — 
Czikkei a M. Gazdában (1845. 88. sz. 
Viszhang az állatorvoslás ügyében, 1846. 
11. sz. Zsizsik és üszög, 1747. II. 3. sz. 
Takarék-magtárok ügyében). 

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példá 
nyáról. 
Simonchich Gyula, m. kir. honvéd-

százados, szül. 1848. szept. 9. Aradon; 1872. 
febr. 29. lett honvéd-hadnagy az 58. 
gyalogzászlóaljban, 1880. nov. 1. alhad-
biztos a III. ker. parancsnokságnál, 1893. 
nov. 1. főhadnagy és II. oszt. főhadbiz-
tos, 1898. máj. százados és I. oszt. fő-
hadbiztos. 1900-ban neve más nem for-
dul elő a Honvédség Névkönyvében. — 
Munkája: Az osztrák-magyar haderő 
táblázatos kimutatása . . . 1880. (Vörös 
Vidorral együtt). 

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 
84. 1. — Honvédség Névkönyve. 1878. 53. , 107. , 
1884. 182., 1894. 255., 1899. 301. 1. 

Simonchich Incze, kegyestanítórendi 
áldozópap és igazgató-tanár, S. György 
fia, (az ex jezsuita Kollár Ádámnak, kivel 
levelezésben is állott, iskolatársa), szül. 
1750. decz. 6. Rovnán (Trencsénmegye); 
1766. okt. 14. lépett a rendbe Privigyén. 
1768—70. Nyitrán a grammatikai osz-
tályokban, Váczon a rhetorikaiban taní-
tott ; itt áldozópappá szentelték. 1778— 
1781. Máramaros-Szigeten, 1781—1784 
Nagy-Károlyban; majd Selmeczen,1785— 
1789. ismét Máramaros-Szigeten, 1789— 
1790. Temesvárt volt tanár. Megfordult 
Tatában, újra Váczon, hol a nemzeti 
convictusban az «ars declineandi»-t és 
a kaligraphiát adta elő. 1796-tól állan-
dóan Máramaros-Szigeten működött, előbb 
tanár volt három évig és a magyar iro-
dalmat tanította; 1801-től pedig az inté-
zet igazgatója volt 1807. ápr. 10. történt 
haláláig. — Különösen Máramaros-Szige-
ten fejtette ki tudományos működé-
sét. 1784-ben Nagy-Károlyban emlék-
éremmel tüntette ki Halier József gróf a 
nagyváradi kerület főigazgatója; 1788-
ban a helytartótanács fejezte ki elisme-
rését tanári érdemeiért. Máramaros megye 
történeti és topographiai viszonyait ő 
vette először tudományos vizsgálat alá. 
Természetrajzi, földrajzi és numismatikai 
munkásságáért a jenai ásvány- és ter-
mészetvizsgáló társaság magyar oklevél-
lel az országból őt vette fel először tagjai 
közé. — Munkái: Dissertatio de ortu, 
et progressu litterarum in Hungaria, 
quam illustr. comiti Josepho Károlyi. . . 
obtulit. Magno-Varadini, 1784. — 2. 
Elegia ad Dnum Georg. Tokody dum 
per district. M.-Varadiens. reg. scholarum 
sub directoris vices gerens renuntiaretur. 
Missa ex Marmatia. U. ott, 1786. — 3. 
Belgrado a Laudone suis reddito die 8. 
Oct. 1789. lusus poeticus plaudente gym-
nasio regio Temesiensi piar. Hely és év 
n. — 4. Dissertatio de numismatica Hun-
gáriáé, diplomaticae accommodata. Vien-
nae, 1794. (Kajoni F. János szerzetesnek 
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a hun-magyar betűkre vonatkozó 1623-
ban írt jegyzeteit, annak hátrahagyott 
kézirataiból ismerteti a 112—115. lapo-
kon.) — 5. Sermo ad candidatos Marianos 
in gymnasio Vaciensi scholarum piarum 
dictus VI. idus Decembr. 1795. Vacii, 
— 6. Alexandri Leopoldi Palatini regni 
Hungáriáé casus Hungarae juventuti luc-
tuosis, in gymnasio piarum scholarum 
Vaciensi. U. ott, 1795. — 7. Oratio de 
relatione in sanctorum numerum solenni, 
dum V. servi Dei Bernardi ab Offida 
•capuc. beatorum albo adscripto testa 
memoria recolerentur. U. ott, 1796. — 
8. Oratio cum solennes exequiae . . . 
dni Francisci Xaverii e 1. baronibus 
Splény de Miháldi episcopi Vaciensis... 
anno 1795. XI. kal. januarii exstincti 
VII. kal. februarii 1796. in cathedrali 
ecclesia Vaciensi celebrentur. U. ott. — 
9. Oratio de reliquiis sanctorum die festo 
divi Stephani regis Hungáriáé in me-
moria sacrae illius dexterae. Dicta Vacii 
in gymnasio scholarum piarum ab exhor-
tatore. I. S. 1796. U. ott. — 10. Oratio 
de canonisatione sanctorum, occasione 
beatificationis servi Dei Bernardi ab 
Offida capucini, quam I. S. qui cum in 
patronum elegit dixit 1796. U. ott. — 
11. Oratio ad insurgentes nobiles super 
super eo : Hungáriáé nobilitatis privilegia, 
sunt patriae tuendae officia. Dicta 1797. 
in terra Maramaros-Szigethi apud scholas 
pias. U. ott. — 12. Sermo occasione in-
staurationis studiorum, in gymnasio r. 
maj. schol. piar. dictus ab I. S. prof. rh. 
et exhort. 6. novemb. 1796—97. Szigethi 
in Maramaros. U. ott. — 13. Oratio de 
officii studioso litterarum extra scholam 
positi dixit . . . ad finem anni schola-
tici Szigethi 1797. 7. Sept. U. ott. — 14. 
Oratio de rebus, ad incrementum huma-
niorum morum, et studiorum in regio 
scholarum piarum gymnasio Szigethiensi 
per decursum anni scholastici 1804. 
praeclare, et utiliter gestis; quam ad 
universam nominati gymnasii juventutem 

i studiosam in nobilissima maramatarum 
frequentia cum exitu anni scholastici 
VII. Septbr. publice dixit. Szigethi inHung. 
Marmatia, 1805. — 15. Memoria familiae 
Calasanctianae in Marmatia adnotata. 
Magno-Varadini, 1805. — 16. Dissertatio 
diplomatico numismatica de llorenis, et 
denariis Corvinianis 1478. U. ott, 1806. 
— Említendők még: Panegyris . . . . 
1778-ból. (Beszéde Mária Terézia és II. 
Józsefről, az új tanítási rendszer be-
hozatala alkalmából); ugyanerre vonat-
kozik : De praestantia systematis . . . . 
cz. ; Concordia scholastica litterarum 
amica . . . i s ; Marmatia a Daphnide 
per Meliboeum memoriam beneficii ob-
servante . . . 1787. (idyll); egyházi be-
szédei ; De fortitudine verbi Divini . . . 
1803. és De cultu Mariae et sanctorum 
. . . 1803. Ezek könyvészeti leírását nem 
ismerem. —• Kézirati munkái 12 ívrét 
kötetben a máramaros-szigeti kegyesrendi 
ház könyvtárában ; ezek közül felemlít-
hetők : Noctium Marmaticarum vigiliae ; 
Dimidius Falco olim tributum hospitum 
terrae Marmaros : ex Commercio litte-
rario, dissertatione Diplomatico-Numis-
matica illustratus in gratiam quinque 
oppidorum Coronae ; Lexicon Heraldico-
Sphragistico-Numismaticum Diplomatiae 
Hungáriáé adeommodatum. 

H órányi, Scriptoreä Scholamm Piarum II. 
673-677. 1. — M, Kurir 1805. II. 750. 1. — 
Századunk 1842. 22. SZ. — Tanodai Lapok 1857. 
II. 1—13. sz. — Toldy Ferencz, Magyar nem-
zeti költészet története 303.1. (Kajoni énekes 
könyve.) — Figyelő X. 294., 379,, 380., 387. 1. 
— Petrik Bibliogr. — Popini A., A mára-
maros-szigeti kegyesrendi gymnasium váz-
latos története. (Értesítő 1894. 10—17., 20—21. 
lap.) — Liber Suffrag. Rulla. (Kézirat) és 
Németh Károly piarista tanár szives köz-
lése. 

Simonescu Leontin, a nagyszebeni 
görög keleti érsek szentszéki titkára; 
1847 körül Erdélyben született; theolo-
giát és jogot tanult Nagy-Szebenben ; az 
érseki zsinat 1870-ben Roman Miron 
volt metropolita alatt, választotta titkár-
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nak, mely hivatalát 1906. nyugdíjaztatá-
sáig megtartotta. Tagja volt a nemzeti 
egyházi congressusnak, az érseki consis-
tóriumnak és ennek tanácsülésein a 
jegyzőkönyvet szerkesztette, úgyszintén 
a nemzeti egyházi congressuson is 1870 
—1906-ig és a nagyszebeni érseki egy-
házmegyeizsinati jegyzőkönyveket ugyan-
azon években. A kormányhoz felterjesz-
tett iratokat és memorandumokat szintén 
ő fogalmazta. — írt a nagyszebeni En-
ciclopedia Romanaba czikkeket; így az 
Associatiunea Transilvana történetét. 

Enciclopedia Romana I . 293—295-, 843. 1. é s 
Zászló János jegyzetei . 

Simonfalvay Gellért, szent Ferencz-
rendi Salvatorianus szerzetes, lector és 
a humaniórák tanára Szabadkán ; szilasi 
(Tornám.) származású. — Munkái: 1, 
Hódolat Föls, V. Ferdinánd ausztriai 
császárnak Magyarország királyának szü-
etése napján tavasz hó 19. 1839- évben 
Mária-Theresiopolis szab. kir. városban 
a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett 
beszédben téve. Szeged. (4rét 14 lap.) 
— 2. Emlény Fölséges 1. Ferdinánd 
ausztriai császárnak Magyarország e né-
ven V. királyának örvendetes születése 
napján tavasz hó 19. 1839. évben Maria-
Theresiopolis szab. kir. városban a fel-
serdült tanuló ifjúsághoz intézett beszéd-
ben fűzve. U. ott. (4rét 10 lap.) — 3. 
Udvszózat Fölséges I. Ferdinand ausztriai 
császárnak Magyarország e néven V. 
királyának örömteljes születése napján 
tavasz hó 19. 1840. évben, Mária-There-
siopolis szab. kir. városban a serdült 
tanuló ifjúsághoz intézve. IL ott. — 4. 
Beszéd, mellyet dicsősségesen országló 
föls. V. Ferdinand Magyarország kirá-
lyának örömteljes születése napján tavasz 
hó 19-ikén 1841. évben, Mária-Theresio-
polis szab. kir. városban a serdülő 
tanuló ifjúsághoz intéze. U. ott. — 5. 
Beszéd, mellyet dicsőségesen országló 
fels. V. Ferdinand Magyarország királyá-
nak örömteljes születése napján tavasz 

hó 19. 1842. évben Mária-Theresiopolis 
szab. kir. városban, a serdülő tanuló-
ifjúsághoz intéze. U. ott. 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s p r o 
anno 1842-43. Budae 1210. 1). — Petrik Bib-
liogr. — Schematismus Prov. Salvatoris- Ord. 
S. P. Krancisci. pro anno 1841. 47. 1. 

Simonfalvai János, róm. kath. lelkész 
Fülek-Püspökiben. — Munkája: Szent 
István király ünnepére. Rozsnyó, 1831. 

Rozsnyói Egyházi Töredékek. R o z s n y ó , 1839. 
VIII. 128. 1. 

Simonfay János, ügyvéd és volt ország-
gyűlési képviselő, szül. 1833. decz. 25_ 
Kaposvárott; tanulmányait Pécsett és 
Pesten végezte. Egvideig mint közjegyző 
működött. 1861-ben Pécs második aljegy-
zőjének választotta, később pedig gond-
noknak a közkórházba. 1864. letette az 
ügyvédi vizsgálatot és 1867. ügyvédi irodát 
nyitott Pécsett. Kiváló tevékenységet fej-
tett ki a baranyamegyei és pécsi ellen-
zéknek 1868-ban történt szervezésében,, 
melynek megalakulásakor jegyzője voltr 

később alelnökévé s 1872-ben elnökévé 
lett. A közjogi ellenzék szervezkedésének 
volt kifolyása Kossuth Lajos két fiának 
Pécsett és Baranyamegyében országgyű-
lési képviselőkké történt megválasztásuké 
1873. aug. 9. alapította a Pécsi Figyelőt 
és 1875. júl. végéig volt felelős szer-
kesztője. Tevékeny részt vett ezenkívül 
Pécs városának közügyeiben is. Az 1887. 
képviselőválasztáskor a baranyamegyei 
pécsváradi kerület választotta képviselő-
nek függetlenségi és negyvennyolczas 
programmal, mely kerületet, az 1875— 
78-ig tartó országgyűlésen is képviselte 
hasonló programmal és melynek megbízó 
levelét az 1892. választásoknál újra el-
nyerte. Jelenleg a pécsi ügyvédi kamara 
választmányi tagja. — Országgyűlési 
beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
Bpest, 1892. 308. I. — Várady Ferencz, Bara-
nya múltja és jelenje. Pécs, 1896. 429. 1. 

Simonffy Béla (németújfalusí), S. Imre 
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debreczeni polgármester fia, székesfővárosi 
gépész, szül. 1864 körül. — Munkája: 
Útmutató a hűtő- és jéggyártó-gépek 
szerkezete és azok kezeléséről. Bpest, 
1900. 

Domény József, Zsinati Emlékkönyv. Székes-
fehérvár 1882. 222. 1. és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Simonfi Gyula. — Munkája: Néhány 
szó a modern nőemancipációról. Bpest, 
1900. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Simonífy Kálmán, zeneszerző, S. 
György m. kir. testőr, később huszár-
kapitány és ürményi és kostyánfalvi 
Kostyán Borbála íia, szül. 1832. okt. 5. 
Nagy Abonyban ; a gymnasiumot Szol-
nokon, a bölcseletet Váczon végezte ; s 
itt érték őt az 1848. év nagy mozgalmai. 
1849-ben mint még nem is 17 éves ifjú 
már Görgey törzskarával ment Buda alól 
Esztergomon, Tatán át Komáromba; a 
júl. 11. nagy csata után íohadnagygyá 
léptettetett elő. Alig 20 éves korában 
Czegléd városának főjegyzőjévé válasz-
tatott. Itt kezdte meg zeneművészeti tevé-
kenységét s 1852-ben lépett föl először 
«Tündér-csárdás»-ával, melyre csakhamar 
következett a «Szerelmi vadrózsák» gyűj-
teménye, tíz dal, mely ismertté tette 
nevét az egész országban. A «Fütyül a 
szól» Iíollósy Kornélia által a nemzeti 
színpadon és hangversenyeken dalolva, 
csakhamar bejárta az egész országot és 
a zenekritika is elismerésben részesítette. 
Dalai a szépirodalmi lapok melléklete-
ként,vagy önálló füzetekben jelentek meg: 
«Magyar dalbokréta», «Magyar hang-
füzér», «Cyprus-lombok», «Hegyháti da-
lok» stb. czímek alatt s több mint ötven 
dala máig is kedvencz darabja a dal-
kedvelő műveltebb közönségnek és a 
népnek is. Ki ne ismerné a «Száraz ágon», 
«Te vagy, te vagy barna kis lány», 
«íBúsan, búsan szól a harang», «Zöld 
vetés közt», «Szomorú fűz ága», «Fütyül 
a szél» sat. dalokat? A dalszerzés mellett 1 

más irányban is tevékeny volt, úgy hogy 
a most már országszerte virágzó dalárdák 
magvát ő hintette el az ötvenes évek 
elején. 1859-ben nagy elméleti vita folyt 
lapjainkban a magyar zene lényegéről 
S. vállalkozott reá, hogy a vitát gyakor-
latilag eldöntse, s Fátyol Károlyt néhány 
hétig magánál tartván, nagy körútra 
indult vele. Huszonhét megyét járt be s 
hangversenyein bemutatta mindenütt a 
magyar zenét. Néhány évvel később 
ismét bejárta az országot s főleg a 
Székelyföldet. 1860-ban külföldön utazott 
a Keleti tengertől Afrikáig és leszámítva 
azon 11 hónapot, melyet mint Pestmegye 
választott jegyzője Nyáry Pál mellett 
töltött, 1864 őszéig folyvást ulazásokkal 
tágította szellemi látkörét. 1864-ben Kar-
ván (Esztergomm.) nőül vette Koller 
Gizellát és a 60-as évek első felében ott 
gazdálkodott. Ezen időtől fogva állan-
dóan Esztergomban lakott.; 1865. Esz-
tergommegye főjegyzőjének választotta. 
1872—75, mint országgyűlési képviselő 
maradandó érdemeket szerzett az orszá-
gos magyar zeneakadémia életbeléptetése 
körül, hol magyar zenei ösztöndíjakat is 
alapított. Azután tíz évig kataszteri fel-
ügyelő voll; hivatala megszűnvén, rit-
kán volt a közéletben látható. Az orsz. 
magyar daláregyesületnek sok évig al-
elnöke volt. Meghalt 1881. decz. 15. az 
elmebetegek országos gyógyintézetében. 
— Leveiei, czikkei a Hölgyfutárban (1853. 
265. sz., Czegléd, decz. 6., 1854. 6., 36.. 
sz. Alföldi társasélet, 25., 100. Czegléd, 
jan. 26., 238,. Eger, okt. 29., 1885. 132. 
Nemzeti zenénk és egy magyar zene-
költő : Pecsenyánszky János, 221. Ajász-
quartett és még valami, 1856. 14. Ala-
kítsunk drlárdákat, 199. Zenészeti ügyekr 

1857. 68. Tárogatóm' ügyében, 149. A 
pest-budai dalárda kirándulása, 240, 
242. Kirándulási emlékek, Boka Károly, 
269. A Szolnok—debreczeni vasút meg-
nyitása, 1858. 68. sz. Tárogató ügyében, 

< 1860. 62., 68.. 78., 83., 99., Fecsegések 
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a távolból, 1862. 50. A szerelmes kántor, 
első magyar operette Állagától a budai 
népszínházban ápr. 21. 138., 141—155., 
1863. 60., 72., 75., 78. sz., Uti vázlatok); 
a M. Sajtóban (1856. 156. Tájékozás 
.zenénk körül, 199. Zenészeti ügyek, 259. 
Patikárus Ferkóról, 1859. 249. Tárogató 
hangverseny a múzeum dísztermében, 
1862. 94. sz. Operette és színi kritika); 
a Szépirodalmi Közlönyben (1858. 89., 
90. 1. Látogatás Svastics Jánosnál, Túl 
a dunai naplójából); a Pesti Naplóban 
(1858. 212. sz. Fátyol Károly, 1859. 202., 
203., 208. sz. Liszt Ferencz és a magyar 
zene, 1863. 161., 171., 248. sz. Tükör-
darabok Királyhágón túlról); a Vasárnapi 
Újságban (1859. 18. sz. A magyar zene 
barátaihoz, 1906. 35. sz. Levele Lisz-
nyay Kálmánhoz. Abony, 1855. márcz. 
14.); a Nemzeti Képes Újságban (1863. 
11. sz. Bornemisza Anna szakácskönyve, 
14. sz. A tárogatóról); a Fővárosi La-
pokban (1871. 192., 193. sz. A Vág völ-
gyéről. Pőstyén); az Országban (1862. 
52—55., 63—71., 1863. 60., 72., 75., 78. 
sz. Erdélyi utamból). — Munkái: 1. 
Magyar dalbokréta. Eger, 1855. Két füzet. 
— 2. Dalvirágok. 40 eredeti magyar dal. 
Pest, 1863. (2. kiadás. U. ott, 1866. Id. 
Ábrányi Kornél zenekiséretével). — Ösz-
szes dalai a Rózsavölgyi czég kiadásá-
ban jelentek meg. Id. Ábrányi Kornél 
zongorakisérete mellett. — Arczképe : kő-
nyomat, nyomt. Röhn A. Pesten, 1858. 
<a Hölgyfutár 96. sz.-hoz); a Hajnal 
Albumban 1873. L. Appelrathtól Bécsben 
és fénynyomat a Koszorú III. kötetében 
1880. 

Magyar Sajtó 1856. 79. SZ. (Fáy István gróí.) 
— Hajnal-Album. Bpest, 1873. 118. 1. arczk. 
— Esztergom 1875. 50 . SZ. — Magyarország és 
a y agy világ 1875. 47. SZ. a r c z k . — Koszorú 
1880., 1885. ( S z a n a T . ) — Fővárosi Lapok 1888. 
347. SZ. — Fabi (Fraenkel) Bertalan, A m a -
gyar népdal zenei fejlődése. Bpest, 1908. 
333—355. s a t . 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
1106. 1. — Zelliger Alajos, E s z t e r g o m - v á r m e -
g y e i írók. Bpest, 1888. 203. 1. — Petrik Bib-
liogr. - Ágai Adolf, Por és hamu. (A „ma-

gyar Schubert".) Bpest, 1892. — Kisfaludy-
Társaság Évlapjai X X I . 356., X X X I V . 103. , 
110. l a p . — Budapesti Hirlap 1905. 221. SZ. 
(Fraenkel Bertalan, E g y magyar zenei leve-
lezés.) — P. Napló 1888. 347. sz. 

Simoni Sz. József\ theologiai tanuló, 
erdélyi származású. — Munkája: Disser-
tatio Theologica de cognitionis imper-
fectione in hac, et perfectione in futura 
vita. Sub praesidio Pauli Gyöngyössi. 
1740. Francofurti ad Viadrum. 

Hellebrant Árpád szives közlése. 

Simoni Károly. — Költeményei: az 
Örömversek Tököly Péter Csanád vár-
megye főispány . . . beiktatására. Sze-
ged, 1837. és Búcsúztató három meg-
gyilkoltatott felett Makón . . . U. ott, 
1837. cz. munkákban. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányaiból. 

Simonides Adolf. — Munkái : 1. 
Napló-töredék 1855-re. Sopron. 1855. — 
2. Ein scheinbarer Freund, oder die 
Folgen des Neides. Intriguen Charakter-
bild in 3 Abtheilungen. U. ott, 1857. 

Petrik Bibliogr. 

Simonides Adolf, m. kir. államhiva-
talnok. — Munkája: Imaszerű elmélke-
dés. Kor- és jellemrajz. Kiváló statisztika 
a maga nemében. Eredeti élezek tára és 
journalistika. Nyitra, 1883. 

Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányából. 

Simonides András.— Munkája : Triga 
Anagrammatum, Ex Nomine & Cogno-
mine Generoşi ac Nobilissimi Viri Dni. 
Georgii Görgői, de eadem, Haereditarij 
in Toporcz, Maldur, Raho, tfec. &c. Pat-
roni praeclaris adornati virtutibus, Eiqu. 
tum, cum fortunatis auspiciis Natalem 
Nominis sui celebrasset, Die 24. Április. 
Anno, quo en LVCet. CLaro nataLIs ab 
aXe Georgii, qVI seCVM VIVis, p ro -
spera CVnCta Vehlt ( = 1702) in majorem 
erga se propensionem, toto cordis affectu 
oblata, per . . . Clientem immeritum. 
2r. (Egy lapra nyomtatva, a m. n. Mú-
zeumban.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 575. 1. 
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Simonides Antal, növendék gyógy-
szerész, hódmezővásárhelyi (Csongrádm.) 
származású. — Munkája: Gyógyszeres 
-értekezés a tiszta kénsavas keseragról 
(Sulfas magnesiae purus) és a lángról 
(Alcohol). Pest, 1834. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Simonides Gáspár, debreczeni szár-
mazású ; 1628-ban a leideni egyetemen 
tanult. — Munkája: Compendium Bibli-
•cum Metro-Memoriale in Quo Yniversa 
Veteris & Novi Testamenti loca insig-
niora, ita comprehendentur, ut quâ facili-
tate res memoratur, eâdem etiam ubi 
-extet, resciatur. Constructum . . . Ad-
jecta est chronologica supputatio, ex 
varijs Authoribus collecta. Lugduni Ba-
tavorum. (Ajánlva van Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelemnek. 2. kiadása: Kop-
penhága, 1633.; 3. kiad. Francofurti, 
1634.) 

Figyelő X V I I I . 279. 1. — Uj 91. Athenás 593. 
1. —Stabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r 
III. 1. rész 424., 2. rész 266. 1. 

Simonides György, ág. ev. tanuló a 
wittenbergi egyetemen, hol 1649. jún. 1. 
iratkozott be; tót-prónai származású. — 
Költeménye van a Propemptica . . . . 
Wittebergae, 1651. cz. munkában. 

Bartholomaeides, Memor iae Ungarorum. 
159. 1. — Szabó- Hellebrant, R é g i M a g y a r 
Könyvtár III. 1. rész 545. 1. 

Simonides János, ág. ev. lelkész, szül. 
Szepes-Olasziban, hol atyja S. Pál espe-
res volt; tanult Illaván, Selmeczen, Kör-
möczbányán és a haza más helyein; a 
gymnasiumi tanfolyamot végezte Eper-
jesen, hol tanítói Bayer János, Zabár 
Izsák és Bomár Dániel voltak. Midőn 
Fabricius János breznó-bányai iskola-
rektor Kassára hivatott meg: helyébe 
1668-ban S. állíttatott be, s viselte hiva-
talát hat évig 1674. márcziusig, mely 
hónap 5. Pozsonyba idéztetett a delega-
tum judicium elé; midőn itt egyik 
térítvényt sem írta alá, ápr. 4. halálra 
s minden ingó s ingatlan vagyonának 

elvesztésére ítéltetett és miután két hó-
napig fogságban tartották Pozsonyban, 
jún. 3. vasra verve Leopoldvárba vite-
tett, hol kilencz hónapig volt fogva, míg-
nem 1675. márcz. 18. a nápolyi gályákra 
vitték; máj. 7. sikerült neki útközben 
Mansius Tóbiással együtt megszöknie. 
Visszajövetele közben négy nap múlva 
elfogatván, Kapra-Kottában bebörtönöz-
tetett; honnét hat hét múlva, a jóindu-
latú nápolyi kereskedők közbenjárására 
szabadult ki. A vendégszerető nápolyiak-
nál szives fogadtatásban részesült és öt 
hét múlva haza indult; útba ejtette 
Rómát és Firenzét; Svájczon át Német-
országba utazott. 1676. jan. 15. a witten-
bergi egyetemre iratkozott be, hol nem-
csak egyetemi jogot nyert, hanem néhány 
hónapig az egyetem költségén élt. Három 
évi távollét után visszatért hazájába. 
Úgy látszik itt nem sok ideig időzött; 
mert már 1678. Boroszlóban volt nejével 
együtt, honnét 1683-ban haza hozták 
Breznóbányára; itt sem maradt sokáig, 
mert a radványiak Sinapius Dániel 
helyére őt választották lelkésznek. Később 
Radványt is ott hagyta, miután 1700. 
padári lelkész, 1704. pedig a besztercze-
bányai gyülekezet tót lelkésze és a 
zólyomi esperesség seniora volt. Meghalt 
1708-ban Beszterczebányán. — Mun-
kái : 1. Lesso Panegyricum, Viri Admo-
dum Rev. Clar. Excell. Dmni. Davidis 
Lani, Ecclesiarum Evangelicarum Dob-
ronensis, Prividiensis, Briznobanensis, 
diversis temporibus Pastoris, & Comitt. 
Solien. Thuroc. Neogr. Nagy & Kis Hont. 
Superintendensis, Vigilantis : Fidelis: 
Solertis: A. O. R. M.DC.LXIX. aetat. v. 
51, Mens. Jun. die 20. April, merid. 8 
& 9. h. mat. in Christo obdormientis. . . 
Briznob. ad aedes Parochiales sub dio 
institutum . . . (Lőcse). — 2. Studium 
Cateeheticum, Biblicum, Logicum, quod, 
in Examine Collegii Briznen. publico. 
Praeside S. S. Trinitate Deo Patre, Filio, 

I Spiritu Sancto . . . Vices Opponentium 
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& Respondentium Discipulis Classis 
Primae n. p. Matthia Teütscheschmiedt. 
Brizn., Johanne Gracza, Brizn . . . pro 
lubitu Examinatorum sustinentibus Anno 
M.DG.LXIX. die . . . Julii ad Ventilan-
dum proponit. (ü. ott.) — 3. Studium, 
Catecheticum De Evangelio, Symbolo 
Apostolico, Deo Trivno, Quod in Exa-
mine Scholae Briz: hybernali, Praeside 
S. S. Trinitate, Deo Patre, Deo Filio, 
Deo Spiritu . . , Respondente Ordinario 
Johanne Snicellio Gymnas . . . ejusdem 
Alumno A. O. R. M.DC.LXIX. die . . . 
Decembr. ad ventilandum proponit. U. 
ott. (Tótul: Zittau, 1704.) — 4..Cruris 
et Lucis Schola, Triplicem Christianae 
vitae Lectionem, Tribulationis, Libera-
tionis, & Gratiarum-actionis continens 
& proponens : in qua Tobias Masnicius 
Johannes Simonides &c. Hungari, Post-
quam intra & extra Hungáriám in Car-
ceribus variis B'atis jactati, castigati, 
Hagellati & jam jam Triremibus Hispa-
nicis Neapoli in Italia alligandi, in Liber-
tatem vindicati fuissent, Deo Praeceptori 
suo & Magistro Gloriae Didactron offe-
runt, & Benelactoribus Piis Dei in Libe-
ratione sui Oeconomi: lignum debitae 
Gratitudinis Anno 1675. die 16. Julii in 
Italia praesentant. Hely n. (Masnicius 
Tóbiással együtt. Németül: Unerhörter 
Gefängniss-Prozess , . Halle, 1676. cz; 
és Wittenberg, 1681. Gottes Krafft u. 
Gnade cz.) — 5. Collegium Apostolico 
Lutheranum, nullos Papistas, & Rom. 
Catholicos; Non B. Mart. Lutherum: 
sed Nie. Kellio .Tudae Pr. Discipulum 
esse ; Nec Lulherum cum Proditore Juda 
laqueo vitam finivisse: sed in Christo 
obdormivisse, adeoq. non in pice sed in 
pace reqviescere, Praeside Viro . . . Dn. 
Johanne Deutschmann . . . Contra Ca-
lumnias in Deum, Aug. Conf. B. Luthe-
rum Lutheranos, Jesu Christi 1.1. vinetos, 
per Jesuitam Nicolaum Kellio Leopoldini 
in Ilungaria A. 1674. die 15. Julii publice 
ex Cathedra effusas Autor & Respon-

dens . . . Anno M.DC.LXXVI. . . , in 
Auditorio majori H. C. deféndet. Witte-
bergae. — 6. Eocul Praedicamentalis, 
Per decern Classes Rerum Didactice, 
Canonice, Problematice, diduetus, Opera 
& Studio. U. ott, M.DC.LXXIX. (Válto-
zatlan lenyomata, ü. ott, 1680.) — 7. 
Galeria omnium sanctorum. Pest, 1865. 
(A Fab ó által kiadott Monumenta III, 
kötetében. Németül a Magazin für Gesell; 
. . . der Österr. Monarchie I. kötetében 
1806.) — Üdvözlő verseket í r t : a De 
Catastrophae Laeta . . . Wittebergae, 
1676.; Dies boni nuntii . . . U. ott, 
1676.; Summos In Philosophia Honores 
. . . U. ott, 1676.; Pios Cineres. . . ..U.. 
ott, 1679. ; Threni Dispersae Sionis . . . 
U. ott, 1680. ; Vota Gamica Secunda . . . 
Lesna, 1682. cz. munkákban. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 182-
1. — Rácz Károly, \ pozsonyi vértörvényszék 
áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 162. 1. 
— Uj 11. Athenás 593. 1. — Szabó- Hellebrani, 
Régi M. Könyvtár II. rész 326. 1., I i i . 2. 
rész 91., 175., 191., 216., 643. 1.— Ábel-.Hokos, 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. 
B p e s t , 1890. 27. 1. — Pallas Nagy Lexikona 
X I V . 1106. l a p . — Zoványi Jenő, T l i e o l o g i a i 
Ismeretek Tára III. 206. 1. 

Simonides János, ág. ev esperes-lel-
kész ; 1774. a nyári félévben iratkozott 
be a jenai egyetemre ; három évvel utóbb 
sajó-gömöri lelkészszé neveztetett ki; 
innét 1783. Orosháza választotta meg r 

hol 1822. meghalt. Midőn az 1791. zsinat 
határozatából az eddig egy pest-békési 
esperesség háromra különíttetett, ú. m. 
pesti, békés-bánáti és bács-szerémire,. 
S. lett a békés-bánáti megye első espe-
rese. — Munkái: 1. A keresztényi hitnek 
és erkölcsi tudománynak rövid summája,. 
Pest, 1793. (5. kiadás. A keresztényi hit-
nek . . . dr. Luther Márton Kathechismusa 
szerint cz. U. ott, 1846.). — 2. A pesti 
és budai evangyélika szent ekklesia által 
építetett Isten házának felszentelésekor 
tartatott prédikátzió. Pünkösd első ünnepe 
napján Szent-Ivány hava 20. U. ott, 1811.. 
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Haan, J e n a H u n g a r i c a 81. 1. — Új HI. 
Athenás 357. 1. — Ábel-HIokos, M a g y a r o r s z á g i 
tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. — 
Petrik B ib l iogr . 

Simonides Pál, ág. ev. iskola-igazgató, 
:S. János lelkész-író íia, radváni szárma-
zású ; tanult 1704. a wittenbergi egyete-
men ; hazájába visszatérve Besztercze-
bányán conrector, majd rector lett. Meg-
halt 1736-ban. — Munkái: 1. Alsz der 
Wohl-Eli würdig e . . . Herr M. Paulus 
Bornagius Treufleisiger Seelen-Sorger, 
auf dem Hoch-Fürstlichen Würtemberg 
Oe'lsznischen Cammer-Gutt. Bogschütz Mit 
der . . . Jungfer Anna Bosina Des . . . 
Christian Feszels, Burgers und Handels-
mannes in Breszlau Jungfer Tochter Den 
13. Április 1706. Jahres sich verehelichte, 
Wolte mit Betrachtung, der glückseeligen 
Feszel keuscher Liebe, seinem werthen 
Herrn Vetter aus Wittemberg glück-
wünschend aufwarten . . . Oelsz. — 2. 
De Perpetuitate Ecclesiae Evangelicae, 
Auspiciis Seren. Principis Dn. Friderici 
Augusti. ... Publice edisserent Praeses 
Gottlieb Wernsdorffius . . . Et Bespon-
dens . . . Cal. Octob. M. DCCVIII. 
Vitembergae. (2. kiadása. U. ott, 1721.). 
— Üdvözlő verseket í r t : Quum Vir . . . 
Vitembergae, 1705.; Bona Verba . . . U. 
ott. 1706. ; Propemticon . . . U. ott, 1706.; 
Quum Vir Clarissimus . . . U. ott, 1706. ; 
Immortal e . . . U. ott, 1707.; Regis, Mar-
tinus, Pauli E m b e r i . . . U. ott. 1707.; 
Vota P ropempt i ca . . . U. ott, 1707. cz. 
munkákba. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 200. 
1. — Fabó, M o n u m e n t a I. 152. 1. — Új Hl. 
Athenás 593. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Szabó-
Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 
654., 661., 664—666., 680—682,, 698. 1. 

Simonides Sámuel, a lipcsei egyetem 
tanulója. — Munkája: De Bono His-
torico, Moderante L. Adamo Bechenberg 
Utriusque Lingv. & Historiarum P. P. 
nec. non Collegii Maj oris Princip um 
Collegiato, in Academia Lipsiensi, XVI. 
Marti. M.DCXCV. publicedisseret. Lipsiae. 

Szabó-Hei leb rant Rég i M. K ö n y v t á r III . 2. 
rész 481 < 1. 

Simonis György, ki máskép Simoni-
desnek is hivatott, ág. ev. rector, váralyai 
származású; 1659. jún. 27. iratkozott 
be a wittenbergi egyetemre ; később iglói 
(Szepesm.) iskola igazgató volt. — Mun-
kája : Exercitatio Theologica De S. 
Scripturae judiciaria potestate, praeside 
D. Jo. Andr. Quenstedt. Wittebergae, 
1662. — Üdvözlő verseket í r t : Poprádi, 
Adamus, Physicam Disputationem . . . 
Witterbergae, 1660. ; Brewer, Iohannes, 
De Vita Hominis . . . U. ott, 1661. cz. 
munkákba. 

Bartholoi.iaeides, Memoriae H u n g a r o r u m 
158. 1. — Szabó-Hellebrant, Rég i M. K ö n y v t á r 
III. I. rész 665., 664., 675. 1. 

Simonis János Gottfried, lipcsei egye-
temi tanuló. Üdvözlő verset í r t : Cata-
stropha Fausta Et. Salutaris . . . Lipsiae, 
1678. cz. munkába. 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 
2. rész 173. 1. 

Simonis Lajos Vilmos Gottfried, 
orvosdoktor, S. György, szász-kérdi ág. 
ev. pap lia, szül. 1807. febr. 15. Seges-
várt ; tanult szülővárosában, azután a 
bécsi egyetemen ; gyakorló és kerületi 
orvos volt Szászsebesen, hol 1888. decz. 
6. meghalt. — Munkája: Dissertatio 
inauguralis medica de Delirio cum tre-
more, quam pro Doctoris Med. laurea 
. . ; in C, B. Universitate Patavina pub-
licae Eruditorum disquisitioni submittit. 
Patavii, 1834. 

Trausch-Schuller, Schr i f t s t e l l er -Lex ikon III . 
312., IV. 437, 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Simonis Márton, ág. ev. lelkész, szül. 
1732-ben Nagy-Szebenben szegény szü-
lőktől ; öt éves korában elvesztette atyját 
s csak mások segélyével folytathatta tanu-
lását ; azért 1750. togátus diák volt a 
nagy-szebeni gymnasiumban és az ak-
kori rektor Schun András ajánlására 
több helyt volt házi tanító. 1760. jótevői-
nek segítségével az erlangeni egyetemre 
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ment ; honnét 1762-ben tért vissza szülő-
városába, hol 1763. a rhetorika és ma-
thematika tanárának alkalmazták; négy 
év múlva a gymnasium rektora lett; 
1772-ben pedig Szász-Ujíáluban (Nagy-
szebenm.) lelkésznek, továbbá 1785. syn-
dikusnak, 1793. jan. 8. a nagyszebeni 
káptalan dékánjának, végre 1794. jan. 
22. Nagy-Szeben város lelkészévé válasz-
tották, hol 1805. márcz. 13. meghalt. — 
Kézirati munkája : Rituale Parochorum 
cz. németül írt munka, melyet az 1781. 
júl. 11. káptalani gyűlésben felolvasott; 
ezen kívül néhány a hazai történelemre 
és egyházjogra vonatkozó Collectanea. 

Annalen der Li teratur . , W i e n , 1810. IV . 
529. 1. — Siebenbürgische Provincial-Blatter 
III. 1808. 68. lap . — Trausch, S c h r i f t s t e l l e r -
Lexikon III. 313. 1. 

S i m o n i s Pál, pozsonyi származású. 
— Munkája : Dialectico - Philologico-
Theologica S. Cruciş Consideratio : Quam 
sub Praesidio V. Cl. Christiani Funccii 
. . . Anno M. DCLXXIX. Die XXVII-
Mart . . . Publicae Symmachorum inqui-
sitioni exponet . . . Gorlici. — Gyász-
verseket í r t : Lacrimae . . . Gorlicz, 1674. 
és Gottloben, Johanni, Scitissimo . . 
U. ott, 1677. cz. munkákba. 

Szabó-Helebrant, K é g i M. K ö n y v t á r I II . 1. 
rész 40., 99., 155. 1. 

Simonius János, polgármester, S. 
István kerületi jegyző és Reichhalmer 
Borbála fia, szül. 1622. Nagy-Szebenben; 
atyja már 1623. decz. 23. meghalt. S 
1639-től valószínűleg 1642-ig a nagy-
szebeni gymnasium felsőbb osztályaiban 
tanult; azután, mint magát nevezi (1648) 
«Politicae Studiosus» volt. 1650. márcz. 
14. kerületi jegyzőnek választották, mely 
hivatalt 1662-ig viselte, 1664. pedig 
konzul (polgármester) lett; hivatalában 
1666-ban Kapp Jakab követte, de már 
1667-ben ismét megválasztották polgár-
mesternek. 1668-tól megmaradt pro-
konzulnak. Tudománya és élelmességéért 
Apafi Mihály fejedelem bizalmas embere 

lett. Az 1665. fogarasi országgyűlés alatt 
azonban kiesett a fejedelem kegyelmé-
ből; ugyanis nov. 19. S. kérte Apafit a 
szász nemzet nevében, hogy a szent 
Márton-adó alól, melynek elengedését 
fejedelemmé emeltetése alkalmával szó-
val és írásban megfogadta, jövőben 
mentse fel őket. A szász nemzet t. L 
szent Márton-ünnepén a fejedelemnek 
lovai tartására 7500 frt önkéntes a ján-
dékot szokott adni, melyből aztán a feje-
delem a szász grófnak száz frtot jutta-
tott. Ezen önkéntes ajándék később köte-
lességgé vált. Midőn Apafi Mihály 1661. 
fejedelemmé lett és pénzben szükséget 
szenvedett, a szász nemzet önkényt segí-
tette, azon alázatos kéréssel, hogy a sz.. 
Márton-adót engedje el örökre, a mit 
Apafi meg is tett; azonban 1665-ben 
ismét követelte. Mikor tehát S. ezen 
ígéretére figyelmeztette a fejedelmet; ez. 
hevesen félbeszakította beszédét, kér-
dezve őt, váljon elhozták-e az adót? S.. 
felelt és folytatni akarta beszédét, ekkor 
Apafi fölragadta az asztalról buzogányát 
és S. vállára vert néhányszor, ezek 
közül azonban egy Naláczi István al-
marsalt, ki csillapítani akarta a fejedel-
met, szintén érte. A szász követeket azon-
nal bebörtönözték, de öt nap múlva 
visszanyerték szabadságukat; mert Apafi 
félt, hogy a szászok ezen méltatlanságért 
bepanaszolják őt a török portánál. S_ 
később kibékült ugyan a fejedelemmel, 
kegyét azonban soha sem nyerhette 
vissza. Meghalt 1669. máj. 11. Síremléke 
megvan a nagyszebeni székesegyházban. 
— Kézirati munkái: Davidis Hermanni 
Iurisprudentia Ecclesiastica, aucta & limi-
t a t a ' a J. S. C. T. N. P. S. (Bod Péter 
szerint a betűk megfejtése ez: Johannes 
Simonius, Cibinio Transilvanus, Nótá-
rius Provincialis Saxonum); Oratio de 
ignorantia Transylvanicorum ante Refor-
mationem Monachoruui stupenda. A 
nagy-szebeni városi levéltárban vannak 
az Erdély 1651 — 1657. országgyűléseiről 
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írt kéziratai, melyeket Szilágyi Sándor az 
Erdélyi országgyűlési Emlékek XIII. kö-
tetében felhasznált. Ezen országgyűlési 
tudósításokból (Berichte) néhány külön-
nyomatban is megjelent (Korr. f. Lkde 
XII. 56. és köv. 1.). A szász nemzet-
egyetem jegyzőkönyveiben feljegyzések 
vannak tőle az 1645—1657. évekből. 

Siebenb. (Juartalschrift I I . 1791. 316. 1. — 
Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III. 
313., IV. 437. 

Simonius Pál, beszterczei szárma-
zású ; 1617. és 1619-ben Danzigban tanult. 
— Munkái: 1. Meteorologia Generalis. 
Praeside Adriano Pauli P. P. ad Diem 
16. Dec. Dantisci, 1611. — 2. Disputatio 
Philosophica De origine Fontium Et 
Fluminum Quam Ut omnium aliarum 
rerum sic & fontium tluminumqu. Authore 
& moderatore sapientissimo. Sub Prae-
sidio . . . Adriane P a u l i . . . Publice dis-
quirentium velitationi in . . . • gymnasio 
Dantiscano p ropon i t . . . U. ott, 1619. 

Trausch, Schr i f s te l l er -Lex ikon III. 315. 1. 
— Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III 
1. rész 350., 368. 1. 

Simonkai Lajos, bölcseleti doktor, 
főgymnasiumi tanár és egyetemi magán-
tanár, szül. 1851. jan. 9. Nyíregyházán 
(Szabolcsm.); gymnasiumi tanulmányait 
szülővárosában és Eperjesen Hazslinszky 
hatása alatt végezte. 1870 őszén a buda-
pesti egyetemre iratkozott be s a termé-
szetrajzi szakra készült. Florisztikai jár-
tasságáért 1872. Jurányi tanár mellé 
jutott assistensnek. 1874-ben tanárvizsgá-
latot, 1879. doktorátust tett. 1875 őszén 
a nagyváradi főreáliskolához került, 1880— 
1881. a pancsovai s 1881-től az aradi 
főgymnasium tanára volt; 1891 óta pedig 
a budapesti VII. kerületi főgymnasium-
ban működik. 1886-ban Simkovics családi 
nevét Simonkaira változtatta. 1892. a 
budapesti egyetemen a növényföldrajz-
ból habilitáltatta magát. Hazánknak szá-
mos, kivált délkeleti és keleti vidékeit ismé-
telten átkutatván, ezen útjának botanikai 

eredményeiről a m. tud. Akadémia és a 
kir. m. természettud. társulat kiadványai-
ban számolt be. — Czikkei az Oesterr. 
botán. Zeitschriftban (1875. Bemerkun-
gen zu Dr. Borbás Bericht); a Ter-
mészettudományi Füzetekben (Temes-
vár, 1878, Néhány bánsági növényről) 
a Kölcsey-egyesület Évkönyvében (1887. 
Aradmegye madárvilága); az aradi kir. 
főgymnasium Értesítőjében (1891. Rész-
let városunk és megyénk növényvilágá-
ból) ; az aradi Alföldnek is munkatársa 
volt. — Munkái: 1. Részletes jelentés 
a magyar-erdélyországi határhegyek s a 
Retyezátra tett társas kiránduláson gyűj-
tött máj- és lombmohokról. Budapest r 

1872. (Mathem. és természet tud. Közle-
mények X. 5.) — 2. Adatok Magyarhon 
edényes növényeihez. Jelentés a Duna 
jobbparti vidékén tett utazásomról. U. 
ott, 1873. (Mathem. és terméscettud. Köz-
lemények XI. 6.) — 3. Bánsági s hu-
nyadmegyei utazásom 1874-ben. U. ott, 
1878. (Mathem. és természettud. Közle-
mények XV. 16.) — 4. Kriesch János,. 
Növénytan. U. ott, 1879. (8. kiadását át-
dolgozta.) — 5. Nagyvárad és a Sebes-
Körös felsőbb vidéke. U. ott, 1880. (Ma-
them. és természettud. Közlemények 
XVI. 2.) — 6. Növényhatározó a Dráva r 

Alsó-Duna és Kárpátok övezte magyar 
földön itthonos virágosnövények genuszá-
nak meghatározására. Főkép iskoláink 
czéljaira. U. ott, 1881. — 7. Kriesch 
János, A természetrajz vezérfonala. II. 
rész. Növénytan. U. ott, 1877., 1881.„ 
1884., 1888. és 1895. (4., 5., 6., 7. és 8. 
kiadását átdolgozta és javította.) — 8. 
Erdély edényes flórájának helyesbített 
foglalatja. A kir. m. természettud. társu-
lat megbizásából. Enumeratio florae 
Transsilvanicae vesculosae critica. U. ott, 
1886. — 9. Hazánk és a földkerekség 
hársfájinak biráló átnézete. U. ott, 1888. 
(Mathem. és természettud. Közlemények 
XXII. 7.) — 10. Magyarország és kör-
nyékének zanótjai. Cytisi Hungáriáé terra-
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rumque finitimarum. U. ott, 1888. (Math, 
és természettud. Közlemények XXII. 8.) 
— 11, Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei. 
Tíz táblával. A m. tud. Akadémia mathe-
matikai és természettudományi állandó 
bizottságának külön kiadványa. U. ott, 
1890. — 12. Növényrajzi vonások ha-
zánk flórájának jellemzéséhez. U. ott, 
1891. (Mathem. és természettud. Közle-
mények XXIV. 10.) — 13. Növényhatá-
rozó a Magyarországon honos virágos 
növények osztályainak, családjainak, ge-
nuszainak, valamint monotyp és köz-
fajainak meghatározására. Főkép közép-
iskoláink, tanítóképzőink, kertészeti, er-
dészeti és gazdasági intézeteink czéljaira. 
2. kiadás. U. ott, 1895. (3. kiadás. U. ott, 
1902.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Aradi Képes Nap-
tár 1887. 67. 1. arczk. — Petrik Könyvésze te . 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e , — Pallas Nagy 
Lexikona X I V . 1108. 1. — Himpfner Béla, A z 
aradi kir. f ő g y m n a s i u m története. Árad, 
1896. 98. i. — M. Könyvészet 1901., 1902. — 
Petrik. M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. és a m. n. 
múzeumi k ö n y v t á r példányairól . 

Simonovics Mihály, theologiai doktor, 
r. kath. esperesplébános, szül. 1859. szept. 
25. Pécöett, horvát szülőktől; Budán 
végezte bölcseleti és theologiai tanulmá. 
nyai t ; 1783. szept. 19. pappá szenteltet-
vén, Szigeten (Somogym.) két évig káp-
lánkodott; 1787. márcz. 24. Eszterházy 
Pál pécsi püspök titkára lett; 1788. szept. 
13. paksi plébánossá, 1797. aug. 28. 
esperessé neveztetett ki ; 1817. febr. 28. 
pedig alesperes lett. Meghalt 1817. máj. 
26. Pesten. — Munkái: 1. Halottas beszéd, 
melyre Méltgs. Galanthay Gróf Ester-
házy Pál s László ő Excellentiáját pétsi 
megyének püspökét az ő végső halotti 
pompás tiszteletének alkalmatosságával 
megtisztelni igyekezett Péts várossának 
püspöki templomában 1799. eszt. karátson 
havának 20. Pécs. — 2. Teként, nemz. 
és vit. Hiemer Ignátz urnák . . . halotti 
ditsérete. Mellyet végső tisztelete meg-
adásának alkalmatosságával a hídvégi 

templomban 1803. eszt. mindszent havá-
nak 25. napján mondott. Kalocsa. — 3. 
Papi jubileum, mellyet Tiszt. Spáth Tamás 
Szent Ferentz szerzetbeli atya papságá-
nak 50 esztendeje inneplésekor hirdetett 
Földváron Szent György havának 27. 
napján 1806. U. ott — 4. A szent mise 
igaz áldozatja, az új testamentomnak, 
mellyet Krisztus Jézus a fő-pap rendelt 
s parancsolt, és a magyar nemzet a 
keresztény hittel eleitől fogva bévett s 
szentül megtartott . . , Megmutatta . . . 
midőn Tiszt. Nagy Ignátz úr első misé-
jét az Istennek a földvári plébánia-temp-
lomban bémutatta. U. ott, 1807. (Ism. 
N. Annalen der Literatur 1808. II. 103.). 
— 5. Bekes János úrhoz, mint új lelki 
pásztorhoz Bölcskén mondott beszéd . . . 
— 6. A papi Jubileum, mellyet N. T. 
László András Faddi plébanus papságá-
nak 50-ik esztendeje ünneplésekor hir-
detett . . . . 

Tudományos Gyűjtemény [1817. VIII. 166i 1. 
— Brüsztle, R e c e n s i o I V . 125. 1. — Petrik 
Bibl iogr . és N é m e t Károly piarista tanár 
s z i v e s közlése . 

Simonovich Miksa. — Munkája: Ha-
lotti áldozat, mellyet néhai Méltgs Putnik 
József, temesvári, nemegyesült görög 
hitű püspök nevének tiszteletéül tett né-
met nyelven. November 23-án 1830. 
esztendőben. Most pedig magyar versek-
ben foglalta Tsernátoni Vajda Péter 
1831-ik eszt. Temesvár. 

Petrik Bibl iogr. 

Simontornyai Gergely, ismeretlen 
magyar reformátor, Bebek Imre titkára, 
a magyarajkú papi rend kebeléből egyike 
vala azon elsőknek, kik a reformatio 
elveit nemcsak elfogadták, hanem ter-
jeszteni is igyekeztek és pedig oly idő-
ben, a midőn a reformátio első nyilvá-
nos szülötte, Dévay latin műve még meg 
nem jelent. Azon irodalmi emlékek, me-
lyek S.-nak, mint a reformatio hívének 
nevét fentartották, nem egyebek, mint 
az ő vallásügyi levelei Coelius Gergely-

34. i v sajtó alá adatott 1907. deczember 26. 
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hez, s viszont ennek S. leveleire adott 
válaszai. Ezen bizodalmas magánlevelek 
nem mindennapi érdekűek hazai refor-
matiónk történetére vonatkozólag, és 
pedig mind azért, mert ily minőségekben, 
ezen korból egyedüliek, mind pedig azért, 
mert azt mutatják, hogy a reformatio 
ügyét miként fogták fel hivatalos körön 
kívül annak hívei és ellenei. A két 
levél, melyeket a Sárospataki Füzetekben 
Révész Imre magyarul közöl, Coelius 
két levelével együtt, latinul 1534-ben 
Írattak és feltalálhatók Fejér Györgynél: 
Jurium ac libertatum religionis ac. ec-
clesiae in regno Hungáriáé partibusque 
adnexis codicillus diplomaticus. Budae, 
1847. és Bengernél: Annales eremicoe-
nobitici ordinis S. Pauli. Posonii, 1743. 

Sárospataki füzetek 1864. 584. 1. 

Simonu Simon P., görög kath. rumén 
költő, született 1860-ban Erdélyben; a 
balásfalvi érseki gymnasiumban tanult. 
— Munkái: 1. Ratecilire Odysseu, poema 
epico-traditionaria in 14 canturi după 
Homeru. Traduse in versuri. Balásfalva, 
1880. (Odysseus bolyongásai... ford.) — 
2. Titu Manliu, tragédia. Besztercze, 
1893. — 3. Sermana Contesa. Tragedia 
in 5 acte una prologu. U. ott, 1894. (A 
szegény grófné, tragédia 5 felv. előjáték-
kal.) — Ezen tragédiákat a műkedvelők 
adták elő. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól 
és Zászló János jegyzetei . 

Simony Imre, ev. ref. lelkész, szül. 
1791. febr. 11. Szent-Király-Szabadján 
(Veszprémm.); középiskoláit és a theo-
logiát a reformátusok dunamelléki fő-
iskolájában Pápán végezte. Tanárai Tóth 
Ferencz, az egyháztörténetíró, Márton 
István, a főiskola újjáterem tője, Látzai 
Szabó József, egyházi író és műfordító, 
Mokri Benjámin voltak. Mint a legjobb 
tanuló 1810. administrator, 1811—12-ben 
pedig senior volt. Tanulmányai végezté-
vel Pápán maradt segédlelkésznek. Innét 
visszakerült a Balaton mellé. Először a 

Id. S z i n n y e i .1.. Magyar írók XII. 

zánkai (Zalam.), utána a liiéri hitközség 
(Veszprémm.) választotta meg lelkeszé-
nek, mely utóbbi helyen 13 évig maradt. 
Innét Nemes-Pécselyre (Zalam.) vitték. 
A gyakori megválasztatást, mely mindig 
jövedelmezőbb egyházba juttatta, jó hír-
nevének kell tulajdonítanunk. Hivatalos 
teendői mellett mindig jutott ideje arra, 
hogy az egyházmegyei gyűléseken is részt 
vegyen. Kartársai még ekkor csak a te-
hetséges egyházi embert ismerték benne, 
s mint ilyent a megtisztelő tanácsbirói 
állásra emelték; azt azonban senki sem 
sejtette, hogy a classikusok fordításával 
is foglalkozik. Titkát az 1839. egyház-
kerületi közgyűlésen leplezte le ; tehát 
azon évben, midőn a nála tíz évvel 
fiatalabb Szabó Istvánt, mint ügyes for-
dítót Vörösmarty akadémiai tagságra 
ajánlotta. Homér Odysseájának és Lukia-
nus Dialógusainak fordítását ekkor adta 
be az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy 
megbírálván, a főiskola nyomdájában 
nyomassa ki, tiszta jövedelmét fölajánl-
ván a főiskolának. A munkákat megbirá-
lás végett kiadták Végh Mihály komáromi 
esperesnek. Az 1840. egyházkerületi köz-
gyűlésre már a «megmagyarított Iliász 
első darabját» felküldte a fordító ; most 
ennek bírálójául Hetényi János akadémiai 
rendes tagot kérte fel a közgyűlés. Míg 
a gyűlés határozott, S. iszka-szentgyörgyi 
(Fehérm.) lelkészszé lett, s 1843-ban 
kérte a közgyűlést, hogy «fordítását nyo-
massa ki annál is inkább, hogy ő hasz-
nálta és hálásan elfogadta azon észre-
vételeket, melyeket Hetényi rájuk tett». 
Elmondja ebben S., hogy az Odysseát 
kétszer, az Iliást pedig négyszer írta le 
saját kezeivel; mire aztán 1844-ben el-
határozták, hogy «ha 700 előfizető jelent-
kezik, először az Odyssea nyomattassék 
ki». A munka azonban mégis rejtve 
maradt, s 1847-ben „a tisztelt fordítónak 
visszaadatott», mint az egyházkerületi 
jegyzőkönyv mondja. S. ezután félreállott 
fordításaival. 1847-ben a balaton-henyei 

35 
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egyház vitte Simonyt magához, hol a 
csapások egyre érték: meghalt egyetlen 
íia, második nejétől elvált, kis leánya is 
meghalt. «Ezután vidám mulatságokban 
keresett szórakozást barátai körében. S. 
ilyenkor elszavalta a haragvó Achilles 
valamelyik kitörését, vagy a fiát sirató 
Penelope búját. Az ilyen pillanatok vitték 
rá a búfelejtő mértéktelen használatára. 
1851 nagyhetében, midőn S. híveinek 
utolszor prédikált, Jézus jeruzsálemi 
diadalmenetéről tartotta a szent leczkét, 
melynek sikeres előadása után, szokása 
szerint, egy nagy kancsó borral kiült a 
körtefa alá. Mire érte mentek, a szél meg-
ütötte». — Prédikácziói: a Különféle 
viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok-
ban (Kecskemét, 1856. VIII. füz. Jézus 
királyságáról, Jézus mennybemenetelén 
való örömünk okairól, A téli idő vizs-
gálásából származó hasznos és tudomány-
teljes igazságokról, Az Isten hozzánk 
atyai indulattal viseltetik, A szőlőtőről 
és szőlőmunkásról, XI. 1858. Azon szü-
lék boldogságáról, kik gyermekeik okta-
tásukról igaz lelkiismerettel gondoskod-
nak. — Kézirati munkái, melyek az ádándi 
ref. parochia padlásáról kerültek elő és 
melyet dr. Sebestyén Gyula az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben ismertetett és 
életrajzzal kisért, a következők: Homé-
rosz Odüszszeájja, magyarra fordítva 
Simony Imre által (mely pár lap híján 
az eposz I—XII. énekét tartalmazza), 
további kutatás után Sebestyén nyomába 
akadt az Odyssea befejező részének a 
Batrachomüamach iának és az Iliász 
második felének, meg a Lukianos dialó-
gusai fordításának is. A vaskos kéziratok 
egyikén az 1840-ik év van megjelölve 
keltül. 

Egyetemes Philologiai Közlöny X I V . 1890. 
(Sebestyén Gyula). XVIII. 1894. 34. 1. — 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1890. 6. SZ. 
(Thtiry Etele). 

Simonyi András, bölcseleti doktor, 
csász. kir. kamarás, kir. táblai ügyvéd, 

Szabolcs és Szatmármegye táblabírája 
•— Munkái: 1. Genus regium palatinatus, 
reliquorumque regni Hungáriáé barona-
tuum et supremorumque comitum officia 
cum splendore; summaque utilitate regni 
gessisse remonstravi t . . . Pestini, 1795. 
— 2. Animata Dei in terris imago, et 
sacrum apud omnes gentes coeli deposi-
tum, est r ex. U. ott, 1798. — 3. Perse-
cutores non diu regnare, imo talium 
diutissime regnantes juxta communem 
opinionem nec non septennium egredi 
solent. U. ott, 1809. — 4. Questio quid 
ponderat unus insurgens in Hungaria ? 
U. ott, 1809. — 5. Öröm versek Ft. Böle 
András apát tiszteletére, midőn a szom-
bathelyi nemes káptalan nagy prépost 
székébe beiktattatnék. Szombathely, 1821. 
— 6. Méltgs. és Ft. Kopáesy József 
úrnak, a székesfehérvári szent-egyház 
püspöki fényes székébe Szent Jakab havá-
nak 14-dik napján történt örvendetes be-
iktatására. U. ott, 1822. (Költemény.) 

Petrik B ib l iogr . 

Simonyi Antal, országos statisztikai 
hivatalnok; mint jeles fényképész nagy 
hírnévre tett szert a 60-as években. Meg-
halt 1892. jan. 3. Budapesten 71 éves 
korában. — Czikkei a Családi Lapokban 
(1855. II. 11., 12. sz. Tanulmányok az 
egyetemes világműtárlatból); a M. Aka-
démiai Értesítőben (III. Mathem. és ter-
mészettud. osztály 1859. Némi javítások 
a fényirászat terén); a Pesti Naplóban 
az 50-es években egy tárczasorozata 
jelent meg, mely Jonovics hires statisz-
tikai rendszerét ismertette (1859.119. sz. 
Levél Kovács Mihályhoz : Szemle e havi 
kiállítás felett). — Munkája: Tanulmá-
nyok a egyetemes világipar templomából. 
Páris, 1,855. Pest, 1865. 

Petrik B i b l i o g r . — Budapesti Hirlap 1892 . 
5. szám. 

Simonyi Béla, orvosdoktor, állami 
íőgymnasiumi tanár, szül. 1868. márcz. 
25. Szegeden, hol középiskolai tanulmá-
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nyait végezte ; 1887—88. theologiát hall-
gatott Temesvárt; 1888—1889. jogi s 
1889—91. bölcseleti tanulmányait végezte 
a budapesti egyetemen; 1889—91-ben az 
országos zene- és színművészeti akadémia 
I. és II. osztályát végezte. 1892-ben tett 
tanári vizsgát, szaktárgyai a történelem 
és latin nyelv. 1892—95-ig a szabadkai 
községi főgymnasium tanára. 1895—96. 
az áll. főgymnasium, 1896-tóla szegedi felső 
kereskedelmi iskola tanára volt; jelenleg a 
temesvári állami főgymnasium tanára. — 
Munkái v. czikkei: Szeged pusztulása 
1879.; Szeged újjáépítése; Középkori 
latinság (latinul); Einhardus: Vita Caroli 
Magni (ford.). 

Schack Béla, Kereskede lmi i skolá ink és 
tanáraik. Bpest , 1896. Pót ló adatok. U. ott, 
1897. 17. 1. — Kalmár Elek N é v k ö n y v e . Lőcse, 
1907. 197. 1. 

Simonyi Elek, m. kir. államvasuti 
fogalmazó, S. Imre orvos és Elek Juliánná 
fia. szül. 1855-ben Kunhegyesen ; iskoláit 
a debreczeni ev. ref. főiskolában bevé-
gezvén, Budapesten az orvosi tudomá-
nyokat hallgatta. 1885-ben a tisza-abádi 
uradalom orvosává neveztetett ki. Or-
vosi gyakorlata mellett az irodalommal, 
különösen a hírlapirodalommal is foglal-
kozott ; Tiszavidék czímmel lapot is indí-
tott meg, melynek szerkesztője volt. 
1890-ben a fővárosba költözött; előbb 
a dr. Vaskovics-féle svábhegyi vízgyógy-
intézetnek volt vezetőorvosa. 1891-ben 
Lukács Béla államtitkár felszólítására a 
m. kir. államvasutak egészségügyi osztá-
lyában nyert szerény hivatalnoki alkal-
mazást. Meghalt 1896. decz. 17. Bpesten. 
— Még mint vidéki orvos a Nagy-Kun-
ságnak főmunkatársa volt; írt a Szolnoki 
Híradóba; vezérczikkírója volt a Jász-
Nagykun-Szolnoknak és a Fővárosi Lapok-
nak egyik tárczaírója; a fővárosba köl-
tözése után a Közegészségügyi Kalauznak 
volt munkatársa, úgy a Közteleknek is ; 
a Budapesti Hírlapba több életrajzot í r t : 
Uj emberek cz.; népies folyóiratokba 

és naptárakba is írt életrajzokat (Baross 
miniszter, Lukács Béla stb.). 

Nagy Kunság 1896. 51. s z . — Nemzet 1896. 
348. sz. és önéletrajzi adatok. 

Simonyi ErnÖ (simonyi és varsányi), 
országgyűlési képviselő, szül. 1821. decz. 
18. Zsámbokréteri (Nyitram.); iskoláit 
Nyitrán, Tatán, Váczon, Nagyszombatban 
és Pozsonyban járta. 1848 előtt Nyitra-, 
Trencsén- és Barsmegyék közgyűlésein 
tevékeny részt vett a közügyek tárgya-
lásában, mindig az ellenzék soraiban. 
1848-ban Nyitramegye bajmóczi járásá-
nak törvényszéki elnöke volt. s a privi-
gyei kerületben a választók nagy több-
sége által országgyűlési képviselőnek vá-
lasztatott ; de a választás formahiány 
miatt nem igazoltatván, megyéjébe vissza-
tért s előbb egy Hurbán elleni expeditió-
ban vett részt, mint önkéntes, később 
Lipótváron magát kiképezvén, a Simu-
nics elleni hadjáratban szintén mint ön-
kéntes tüzér működött; de az év végével 
megyéjét az ellenség megszállván, Komá-
romba menekült, hol a téli ostrom alatt 
intézett kirohanások alkalmával többször 
kitüntette magát. 1849 elején guerilla-
csapatott toborzott és febr. havában, 
mint annak parancsnoka, Nyitra- és 
Barsmegyében az ellenség háta mögött 
működött; de 70 emberből álló csapata-
szétveretvén, márcz. végével Debreczenbe 
ment ; onnét azonban az ellenség el-
vonultával csakhamar visszajött Nyitra-
megyébe s mint központi főbírónak, a 
hadsereg szervezetében és ujonczozásá-
ban, valamint a megyében tanyázó három 
hadosztály élelmezésében kitűnő része 
volt. A hadi szerencse fordultával ismét 
honvéd lett és Komáromot védte Klapka 
tábornokkal. A vár feladása után kül-
földre menekült. Hamburgból, hol csak 
néhány hónapot töltött, 1850. Angol-
országba ment s ott 1853-tól a Payne 
nevű queker családnál Bridgewaterben 
mint nevelő hat évet töltött. Időközben 
növendékével huzamosb időre Párisba 

35* 
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utazott és ott az «Éole des mines» 
«College de France» «Jardin des Plantes» 
és a «Sorbonne», tanintézeteket látogatta, 
szorgalmasan tanulmányozván a vegy-
és természettani tudományokat. Tanít-
ványai letevén a doktori vizsgát, e csalá-
dot 1857 végén elhagyta, Londonba köl-
tözött és hét évig a föld- és ásványtanból 
magántanársággal tartotta fenn magát. 
Szabad idejét a brit múzeum kézirat-
gyűjteményében töltötte búvárkodással 
s lemásolta a Magyarországra vonatkozó 
történelmi okmányokat. Történetirodal-
munk anyagát az Akadémiához inté-
zett számos küldeménynyel gyarapította. 
Midőn 1859-ben egy angol kereskedőház 
érdekében Német-, Franczia-, Spanyol-
és Olaszországban utazott, ez utóbbi or-
szágban a háború kitörésekor a magyar 
légióhoz csatlakozott. A villafrancai béke-
kötés után azonban visszatért Angol-
országba, de elhagyott helyét többé vissza 
nem nyerhetvén fényképészettel foglalko-
zott. 1861-ben a privigyei kerület egy-
hangúlag választotta meg képviselőjének. 
Ekkor vissza akart térni hazájába, de 
ez tőle megtagadtatván, két hónap múlva 
bekövetkezett igazoltatása után engedély 
nélkül készült bejönni. E czélból Párisba 
érkezvén, ott tudta meg, hogy báró Vayt 
gróf Forgách váltotta fel a kanczellár-
ságban s ezzel a kiegyezkedhetés min-
den reményét föladván, visszament új-
ból Angolországba s az abbahagyott 
fényképészet helyett Bridgewarterben egy 
tégla- és czementgyár igazgatását vette 
át. Innét azonban, mint a világ-
hírű sheffieldi aczélgyár (Turton és tár-
sai) teljhatalmú képviselője Párisba ment. 
Újból bejárta ezután Nyugat-Európa nagy 
részét. Mikor a kiegyezés után a szabad-
ságharczban résztvettek visszatérhettek, 
1868. ápr. S. is visszatért Angolországból 
és attól fogva mint országgyűlési kép-
viselő, élénk részt vett a közügyek inté-
zésében. 1869. márcz. 18. a német-üregi 
(Baranyam.) kerület országgyűlési kép-

viselővé választotta meg és mint ilyen 
a függetlenségi párthoz tartozott. 1880-
ban betegeskedni kezdett, gyomorbajban 
szenvedett; 1881. késő őszszel Abbáziába 
ment, hogy ennek enyhe égalja alatt 
töltse el a telel, hol 1882. márczius 28. 
meghalt. Holttestét Budapestre hozták.. 
— Czikke a Századokban (1868. András 
magyar királyfi sírja Nápolyban); levelei 
a Pesti Hirlapban (1882. 87., 91. sz. 
kivonatban 1861-ből); a Békésben (1884. 
1. sz. S. levele az emigratióból, TerényL 
Lajos halálakor 1863. április 14.); az 
Aradi Közlönyben (1885. 5., 6. sz. S. 
leveleiből). — Munkái: 1. Magyar tör-
ténelmi okmánytár, londoni könyv- és 
levéltárakból. Összeszedte és lemásolta 
. . . 1521—1717. Pest, 1859. (Magyar 
történelmi emlékek I. osztály V. kötet. 
Ismertető terjedelmes bevezetéssel 60 
darab irat, melyek közül hat származik 
a mohácsi vészt megelőző időből és 
szintén csak hat a XVII. századból.) 
— 2. Angol diplomatiai iratok II. Rá-
kóczy Ferencz fejedelem korára. Angol 
levéltárakból közli. Budapest, 1872—73.,. 
1876. Három kötet. (Archívum Bákó-
czianum II. osztály. Diplomaţia I—III.) 
— 3. Simonyi Ernőnek a képviselőház-
ban 1874. febr. 1-én a keleti vasút tár-
gyában tartott beszéde. U. ott, 1874. — 
Alapította és szerkesztette a Szombati 
Lapokat 1872. jan. 6-tól szeptember 3ü-ig 
Budapesten. — Országgyűlési beszédei 
a Naplókban vannak. 

Vasárnapi Vjság 186S. 25. SZ. a r c z k . , 1S80. 
11. SZ. arczk. , 1882. 14. SZ. arczk. — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1869. 24. SZ. a r c z k . — 
Budapesti Közlöny 1869. 60., 64., 65. SZ. — 
Arany Trombita 1873. a r c z k . — Simonyi vagy 
Pauler ? Irta egy választó polgár. Kiadta 
Spolár ich Lajos . Pest , 1872. — Krátky János, 
Szózat . Bpes t , 1878. 53. 1. — 1882 : Ellenőr 
158-, 167., Függetlenség 87—89. , P. Hirlap 87. , 
88. ( S c a r r o n ) , 91. , Budapesti Hirlap 87., Hon 
87., 92., Egyetértés 87—91., 92. ( E ö t v ö s K.),_ 
Fővárosi lapok 73., P. Napló 87. , 92., Magyar 
Tisztviselő 21. sz . arczk . — Petrik K ö n y v é -
s z e t e é s B i b l i o g r . — Pallas Nagy lexikona 
XIV. 1107. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 
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Simonyi Ernő, főreáliskolai tanár, 
szül. 1868-ban Simonyiban (Gömörm.); 
1902-ben tett tanári vizsgát és azóta a 
nagyváradi áll. főreáliskola tanára, hol 
a vegytant és természetrajzot tanítja. — 
Munkája: Vegytani gyakorlatok. Reál-
-és felső-kereskedelmi iskolai tanulók szá-
mára. Nagyvárad, 1905. 

V. Könyvészet 1905. — Kalmár Elek T a n á r i 
Névkönyve . Lőcse. 1907. 241. 1. 

S i m o n y i György, kertész Kecskemé-
ten ; Hooibrenk; volt Bécsben a tanítója. 
— Czikkei a Kerti Gazdaságban (1861. 
Tudósítások Hitzingbői, Valami a szem-
zésről); a Gazdasági Lapokban (1862. 
Szőlőkezelési módosítvány, Karónélküli 
szőlőmívelés); a Falusi Gazdában (1862. 
Dinnyészetünk). — Munkája: Hooibrenk 
Dániel, Uj eljárás a szőlőmíveléshez, 
mely szerint a termés mind mennyiség-
ben nagyobbíttatik, mind minőségben 
jobbíttatik. Függelék az eperfa mívelésé-
ről, több mint kétszeres mennyiségű 
takarmány-levelek előállítására. Ford. 
(németből). Kecskemét, 1861. Két kő-
nyomatú képpel. 

Szinnyei Könyvészete. 

Simonyi Imre (magyar-igari), orvos-
doktor, S. István gyógyszerész és Mega 
Jäger Annának fia, szül. 1819-ben Szat-
már-Németiben; tanulmányait a debre-
czeni ev. ref. főiskolában bevégezvén, az 
orvostudományokat Bécsben, majd Pesten 
hallgatta. 1846-ban orvosdoktorrá avatták 
a pesti egyetemen, hol a jogi tanfolya-
mot is elvégezte. Mint jurátus Kossuth 
Lajos ügyvédi irodájában volt patvarista. 
1847-ben Kunhegyesre ment és ott foly-
tatott orvosi gyakorlatot. A szabadság-
harczban mint nemzetőri főorvos vett 
részt és annak megszűntével folytatta 
orvosi gyakorlatát. Háza a menekültek-
nek biztos helye volt; Vukovich Sebő, 
Bónis Samu az ő közbenjárására mene-
kültek ki külföldre ; Illésy Györgyöt szin-
tén ő mentette meg egy alkalommal a 
zsandároktól. Sokat zaklatták a Bach-

korszakban. Az ötvenes években, mint 
hírlapíró, folytonos összeköttetésben volt 
a fővárosi írói körökkel; Pákh Alberttel, 
annak haláláig szoros baráti viszonyban 
élt. Meghalt 1864-ben Kunhegyesen. — 
Állandó munkatársa volt a Vasárnapi 
Újságnak s Politikai Újdonságoknak ; több 
czikket írt a Pesti Naplóba és a Bolond 
Miskába. — Munkája : A rokon- és ellen-
szenvről és ezeknek a betegségekre, s 
orvoslásra lehető befolyásukról. Orvos-
doktorrá iktatása ünnepélyére. Pest, 1846. 

Szinnyei Könyvészete és fiának Simonyi 
Eleknek szives közlése. 

Simonyi Iván (simonyi és varsányi), 
ügyvéd és szerkesztő, szül. 1838. decz. 
15-én Simonyban (Barsmegye), melynek 
atyja S. Ferencz 1847—48-ban első al-
ispánja volt; a gymnasiumot Pesten a 
kegyesrendieknél és Pozsonyban végezte; 
a jogot Bécsben hallgatta. A Bach-kor-
szakban nem akarván hivatalt vállalni, 
beállott a Badetzky nevű 5. sz. huszár-
ezredbe, a hol nemsokára hadnagy lett. 
1861-ben tiszti rangjának megtartása 
mellett kilépett a katonaságból, jogot ta-
nult Pesten és ügyvédi diplomát szer-
zett. Pozsonyban telepedett le, hol külö-
nösen a társadalmi életben élénk részt 
vett. 1872-ben Horn Edével és Jókai 
Mórral, az akkor egyetlen német ellen-
zéki lapnak a Westungarischer Grenz-
botenak alapítója, majd tulajdonosa lett; 
a lap később antisemita elveket hirdetett. 
1878-ban a galánthai. 1881. és 1886. a 
magyar-óvári kerület választotta ország-
gyűlési képviselővé ellenzéki és antisemita 
programmal. Meghalt 1904. július 2. 
napján Pozsonyban bicziklizés közben. 

— Munkái; 1. Egy pár szó a katholikus 
autonómiáról hazánkban. Pozsony, 1870. 
— 2. Állam és egyház. U. ott, 1870. (2. 
kiadás Bpest, 1875.) — 3. Metempsy-
ehose. Pressburg, 1874. (Regény.) — 4. 
Nemzeti tragicomedia. Budapest, 1880. 
(Különny. a Havi Szemléből.) — 5. Rede 
des Abgeordneten . . . gehalten in der 
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10. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 
13. Okt. 1881. Pressburg, 1882. — 6. 
Mentsük meg a magyar földbirtokot! 
Országgyűlési beszéd. U. ott, 1882. — 
7. Der Judaismus und die parlamen-
tarische Komödie. Pressburg und Leipzig, 
1883. — 8. A modern alkotmánytan 
tévedései. Választási rendszerünk téves 
alapja és egy positiv reform-indítvány. 
Országgyűlési beszéd a költségvetési vita 
alkalmával 1882-ik év február 7-én. Po-
zsony, 1884. (2. kiadás. Előbb a Magyar 
Szemle 1881. júl. füz.) — 9. Zsidó kér-
dés és nemzetünk jövője. A magyar nép 
számára. U. ott, 1884. (Németül is. 2. ki-
adás.) — 10. Az 1884. évi országgyűlést 
megnyitó legmagasabb trónbeszédre adan-
dó válaszfeiirati javaslat. U. ott, 1884. 
— 11. Szabadság ! Testvériség ! Egyenlő 
ség! Országgyűlési beszéd, melyet a 
tapolczai kérvény folytán a zsidó kér-
désben 1883. jan. 20. elmondott. U. ott, 
1884. — 12. Der Antisemitismus und 
die Gesetze der menschlichen Gesell-
schaft. Rede, gesprochen am I. Antisemi-
ten-Kongresse zu Dresden am 10. Sept. 
1882. U. ott, 1884. — 13. Die vollstän-
dige Umgestaltung der Mittelschule. Eine 
unserer dringendsten Aufgaben. Dritte 
Auflage. Pressburg, (1902. Előbb a West-
ungariscber Grenzbote 1894—96. év-
folyamaiban.) — 14. Zeit-, Streit- und 
Zukunftfragen. Als Manuscript gedruckt. 
U. ott, 1887. Két kötet. — 15. Die 
Schoppenhauer - Philosofasterei eine Ur-
sache und ein Faktor des Nihilismus und 
Anarchismus und die einzigen Gegen-
mittel gegen die Letzteren. Aus dem 
Tagebuche eines Laien. Als Manuscript 
gedruckt. U. ott, 1903. Két kötet. 

.Woenich-Vutkoeich. Magyar Írók Névtára. 
P o z s o n y , 1876. 536. 1, — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
Bpest , 1886. 150. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é -
s z e t e . — Pallas Nagy Lexikona X I V . 1103. l a p 
és II . P ó t l é k k ö t e t 1904. 595. 1. — Westunga-
rischer Weinbergsbote 1904. 13. Sz. a r c z k . — 
Vasárnapi Vjság 1904. 28. SZ. 

Simony i Jenő, bölcseleti doktor, ke-
reskedelmi akadémiai tanár, szül. 1860. 
máj. 12. Veszprémben; a gymnasium 
első két osztályát születési helyén, a 
többit pedig a budapesti tanárképző inté-
zet gyakorló gymnasiurnában végezte. 
1882-ben tanári oklevelet nyert és az 
1882—83. tanévet a tanárképző-intézet 
gymnasi urnában töltötte mint gyakorló 
tanár ; azután három évig a VII. kerületi 
polgári fiúiskolában, két évig ugyanazon 
kerület polgári leányiskolájában, egy 
évig pedig az V. kerületi állami főreál-
iskolában tanított földrajzot és termé-
szetrajzot. 1888-ban Pröll tanár halála 
után a kereskedelmi akadémia vezérlő-
bizottsága a földrajz tanárává választotta,, 
hol jelenleg is tanít. — 1881-ben a 
Földrajzi Társaságnál pályadíiat nyert a 
Bakony cz. dolgozatával, 1882-ben a 
Ceratophyllum submersumról írt tanul-
mányával az egyetem részéről és még 
ugyanazon évben : Kalocsa és környéke 
és A hegységek hatása az éghajlatra cz. 
két dolgozatával ismét a Földrajzi Tár-
saságnál. Több czikke jelent meg a Nem-
zetben, a Földrajzi Közleményekben 
(1882. Kalocsa és környéke, 1886. Revoil 
György utazása a szomalik országában), 
a Természetűd. Közlönyben, a Budapesti 
Szemlében (XL. 1884. Keleti Szudán, 
XLIII. 1885. A francziák Hátsó-Indiában, 
XLV. 1886. A föld és az ember, L. 1887. 
Lóczy Lajos munkája a Khinai biroda-
lomról, LI. Magyarország történetének 
természeti alapjai, LXXIV. 1893. 126.,. 
314. 1. Három szép új fali térkép); a 
budapesti kereskedelmi akadémia Érte-
sítőjében (1891. A magyar Alföld termé-
szetes főútjai és az alföldi városok hely-
zete) ; a Pallas Nagy Lexikonába az 
általános földrajzi czikkeket írta. — 
Munkái: 1. Kalocsa környéke. Bölcsészet-
tudori értekezés. Bpest, 1882. — 2. Bert 
Pál, Utazások és vadász-kalandok. El-
beszélések az állatvilágból. Ford. U. ott, 
1886. — 3. Ratzel Frigyes, A föld és 
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az ember. Anthropo-geographia, vagy a 
földrajz történeti alkalmazásának alap-
vonalai. Ford. U. ott, 1888. — 4. Idegen 
népek közt messze földön. Útirajzok és 
életképek kiváló utazók leírásából. Szá-
mos fametszetű ábrával. U. ott, 1888. 
(2. kiadás. U. ott, 1905.) — 5. A sark-
vidéki fölfedezések története. 51 rajzzal, 
ti, ott, 1890. — 6. Földrajz a keres-
kedelmi akadémiák és középkereskedelmi 
iskolák számára. U. ott, 1892—93. (Két 
kötet. I. rész. Homolka József 40 színe-
zett és 5 fekete térképével. II. A világ-
kereskedelem. Scherzer, Bracheiii és más 
statisztikai művek és adatok kritikai fel-
használásával. 2. kiadás. U. ott, 1892. 
és 1899. 3-ik javított és teljesen át-
dolgozott kiadás. I. rész. Kereskedelmi 
akadémiák és felső kereskedelmi iskolák 
számára. Altalános földrajz. Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália 14 térk. U. ott, 1905.) 
— 7. Földrajz a polgári fiúiskolák 1—III. 
oszt. számára. U. ott, 1893., 1891. Három 
kötet (I. Balló Józseffel együtt. 16 színe-
zett, a szövegbe nyomott térképpel és 
rajzzal. 1892. II. 16 szines és 8 fekete 
térképpel. 1892. III. 8 szines és számos 
fekete, a szövegbe nyomott térképpel. A 
térképeket rajzolta Homolka József. 1891.). 
— 8. Földrajz a polgári leányiskola 
I—III. oszt. számára. U. ott, 1892., 1902. 
Három kötet. (I. 1893 Homolka József-
től 27 szines térképpel. II. 1893. tíz 
szines és fekete térképpel. III. 1902. 
Képekkel). — 9. Földrajz a népiskolák 
IV—VI. oszt. számára. A vallás- és köz-
oktatási minisztérium megbízásából. A 
képeket Keleti Gusztáv és Dörre Tivadar 
rajzolták és Moreili Gusztáv metszette. 
U. ott, 1895—96. Két kötet. (IV. A két 
szines térképet Homolka József rajzolta. 
1895., 2. kiadás 1896., 3. k. 189«., 4. k. 
1899. sat. V—VI. oszt. 1896. és 1905. 
sat.). — 10. Földrajz a reáliskolák I—III. 
oszt. számára. U. ott, 1896., 1897,, 1900. 
Három kötet, 39., 42. és 64. képpel. 
I. 2. jav. kiadás 1898., 3. k. 1901. II. 

2. k. 1899., III. 2. k. 1901.). — 11. Föld-
rajz a gymnasiumok I. és II. osztálya 
számára. U. ott, 1897—98. Két kötet. 
(II. 2. kiadás 1901.) — 12. Földrajz a 
felsőbb leányiskolák I. és II. osztálya 
számára. U. ott, 1897. 81 képpel. — 13. 
Leroy-Beaulieu. A zsidók és az anti-
semita áramlat. Ford. U. ott, 1898. 
(Olcsó-Könyvtár 914., 915.) — 14. Föld-
rajz a női kereskedelmi tanfolyamok 
számára. U. ott, 1899. — 15. Mathe-
matikai és physikai földrajz elemei. A 
reáliskolák IV. osztálya számára. A vallás-
és közoktátási minisztérium megbízásá-
ból. U. ott, 1900. Számos képpel. — 16. 
Földrajz a gymnasiumok és reáliskolák 
I. oszt. számára. Az új tanterv szerint 
átdolgozott 3. kiadás. Képekkel és városi 
térképekkel. Külön ingyenes melléklet 
Magyarország térképe. Ugyan ott, 1900. 
XXXII tábla. (4. javított kiadás 1903.). 
— 17. Az új világ. Kalandozások Ame-
rika művelt és vad vidékein. Útirajzok 
és életképek kiváló utazók leírásaiból. 
U. ott, év n. — 18. Magas Tátra és 
környéke. U. ott, év. n. (Felolvásások. 
Urania 7.) 

Bricht Lipót, A budapest i kereskede lmi 
akadémia története . Bpest , 1896. 129. 1. — 
Schack Béla, Kereskedelmi i sko lá ink és taná-
r a i k . B p e t t . 1896. 18. 1. — Paltas Nagy Lexi-
kona X I V . 1108. l a p . — il. Könyvészet 1900., 
1902., 1901. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886— 
1900. 

Simonyi József, róm. kath. plébános 
Kenyerin és Asszonyfán a szombathelyi 
egyházmegyében. — Munkája: Szomorú-
kérdés, melyre Cseh-országban vitézül 
el-esett Méltgs. Gróff Cziráki Jósefnek 
. . . anniversarium béli szomorú exe-
quiai-nak alkalmatosságával 1843. eszt. 
élő nyelvel hirdetett prédikáczioiban lelki 
vigasztalással felelt. Sopron. 

Tudományos Gyűjtemény 1818; VII . 109. 1. — 
Petrik Bibl iogr. 

Simonyi Lajos (vitézvári báró), volt 
országgyűlési képviselő, földmívelési, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter, S. 
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József báró huszárezredes és hegelsfürsti 
Leiner Terézia fia, szül. 1824. Tarnopol-
ban (Galiczia); a jogot Kassán végezte. 
Alig volt 24 éves, mikor 1847-ben már 
a pozsonyi országgyűlésre küldötték s 
1848-ban a pesti nemzetgyűlésen az arad-
megyei kisjenői kerületet képviselte. Az 
országgyűléssel elment Debreczenbe is, 
s mikor látta, hogy a nemzet ügyének 
többet használ karddal, mint szóval, 
táborba ment. Görgey seregébe lépett és 
vitézül végigküzdötte a szabadságharczot 
Világosig. A fegyverletétel után Temes-
várra hurczolták és huzamosabb ideig 
várfogságban tartották. A fogságból ki-
szabadulva, birtokára Vadászra (Aradm.) 
vonult és gazdaságának élt, örömét 
olvasmányaiban és a sport időtöltéseiben 
találta. Jeles lovas volt. A Bach-korszak 
alatt kitűnő társadalmi s irodalmi mű-
veltségre tett szert és élénk részt vett a 
felső körök mulatságaiban. Az 1861. 
országgyűlésre megválasztották képviselő-
nek s a határozati párt soraiban foglalt 
helyet. Az 1865. országgyűlésen is a bal-
középen tartotta meg helyét s egyideig 
a kisjenői kerületet, 1869. márcz. 18-tól 
pedig a nagyszalontait (Biharm.) kép-
viselte. A kiegyezés után a Tisza és 
Ghyczy által vezetett balközép tagja s 
minden nagy vitában az ellenzék egyik 
vezérszónoka volt. Tisza 1875. februári 
beszéde után elő volt készítve a talaj 
a fúzióra és S. az átmeneti kabinetben 
tárczát vállalt, majd Tisza kormánya 
alatt 1878-ig vezette a földmívelés-, ipar-
és kereskedelemügyi minisztériumot. Mi-
nisztersége alatt készült el kereskedelmi 
törvénykönyvünk. 1878-ban az Ausztriá-
val való vám- és kereskedelmi szerződés, 
valamint a bankegyezmény miatt S. 
meghasonlott Tiszával és minisztertár-
saival és kilépett a kormányból. S. ekkor 
átvette a független szabadelvű-párt veze-
tését, majd a közjogi alapon álló ellen-
zékiek fúziója után a közjogi ellenzék 
egyik vezére volt. Időközben egészsége 

súlyosan megrendült s a politikai küz-
delmek teréről visszavonult a magán-
életbe. A főrendiház reformja után 1885. 
annak tagjává neveztetett ki, de a fő-
rendiház tárgyalásain ritkán jelent meg. 
Mikor a főrendiházban a kötelező pol-
gári házasságot tárgyalták, súlyos betegen 
is az ülésterembe vitette magát, hogy a 
javaslatra szavazzon. Öt évig súlyos 
beteg volt, többször szélütés is érte, úgy 
hogy a halál rá nézve megváltás volt. 
Meghalt 1894. decz. 12. Budapesten. 
Halálával a Simonyi báró-család mind-
járt a második generátióban kihalt. — 
Czikkei a Vadász- és Versenylapban 
(1857. Vadászat tengeri kutyára, 1858. 
Aradi kopófalka, 1861. Vaddisznóvadá-
szat H.-Hadházán, 1865. Vaddisznóvadá-
szatok az Alföldön); az aradi Alföldnek 
is munkatársa volt (1867—69). — Mun-
kái : 1. Országgyűlési beszéde május 22. 
Pest, 1861. (Trefort Ágoston beszédével 
együtt, a Magyarország 120. sz. mellék-
lete.) — 2. Baloldali értekezlet Aradon. 
Arad, 1875. — 3. Külön vélemények a 
vámszerződés, a vámtarifa s a Lloyd-
szerződés tárgyában. Budapest, 1878. 
(Lukács Béla beszédével és Mudrony 
Soma beszédével együtt.) 

Budapesti Közlöny 1869. 66. s z . — Igazmondó 
1870. 10. s z . a r c z k . — Vasárnapi Újság 1875. 
10. sz. arczk., 1878. 45. sz. arczk., 1894. 50., 
51. arczk. — Szabadság (Nagyvárad) 1879. 78 
SZ. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein 
Könyvészete . — Móricz Pál, A magyar or-
szággyűlési pártok küzdelmei. Bpest, 1892. 
— Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. 
Bpest, 1892. 160. 1. 

S i m o n y i Pál, róm. kath. nagyprépost, 
szül. 1764. okt. 21. Baján (Bácsmegye); 
apát, a székesfej érvári papnevelő ház 
főnöke, nagyprépost és országgyűlési 
követ volt. Meghalt 1835. február 21-én 
Székesfej érvárt. — Czikke : A pesti ma-
gyar társaság kiadásainak első darabjá-
ban (1792. Eskines Szokrates tanítványá-
nak beszélgetése arról, ha vallyon lehet-e 
az erkölcset tanítás által közleni mással? 
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ford.).. -— Munkája : Oratio de laudibus 
111. ac Rev. Dni Georgii Kurbély episcopi 
Wesprimiensis, in ejus exequiis VI. idus 
Augusti 1821. habita. Albae-Regiae, 1821. 
— Arczképe: kőnyomat Ponori Tbew-
rewk József M. Pantheonában. Bécs, 
1830. és 1836. 

Gemeinnützige Blätter 1830. 19. SZ., 1836. 
72. SZ. — Hazai és Külföldi Tudósítások 1835. 
I . 23. S z á m . — Károly János é s Nyirák S., 
Emlékkönyv a székesfehérvári püspöki 
megye százados ünnepére. Székesfehérvár, 
1877 . 284. 1. - Petrik B i b l i o g r . — KI. Sión 
1893. 792. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények 

IV. 1894. 432. 1. * 
Simonyi Zsigmond, bölcseleti doktor, 

-egyetemi tanár, a m. tudom. Akadémia 
rendes tagja,szül. 1853. jan. Í.Veszprém-
ben ; a gymnasium négy alsó osztályát 
a veszprémi kegyesrendieknél, az V. és 
VI. az esztergomi benczéseknél, (hol 
Vaszary Kolos, Ferenczy Jákó és Abday 
Asztrik voltak tanárai), a két felső osz-
tályt a pesti kir. kath. főgymnasiumban 
végezte, hol nagy hatással volt reá tanára 
Szarvas Gábor. Mint szegény szülők 
gyermeke, pesti tanuló korában nevelős-
ködéssel és leczkeadással tartotta fenn 
magát. A budapesti egyetemen főleg a 
magyar és ugor összehasonlító nyelvésze-
tet és a classica philologiát hallgatta ; leg-
többet tanult Budenztől, Mayr Auréltól' 

•és Kármán Mórtól. 1874-ben letette a 
tanári vizsgát a magyar, latin és görög 
nyelvből és Steiner családi nevét Si-
monyira változtatta. Azután két évet kül-
földi egyetemeken töltött, Lipcsében, Ber-
linben, Párisban. 1876-ban haza jött és 
vezető tanár lett a gyakorló gymnasium-
ban ; 1877. az egyetemen magántanár, 
1878. helyettes, 1885. rendkívüli s 1889-
ben rendes tanár lett. A m. tudom. Aka-
démia 1879. máj. 22. levelező tagjának 
választotta (1893. máj. 12. lett rendes 
tag). Az egyetemen a modern philologiai 
seminarium igazgatója, a budapesti m. 
királyi tanárképző-intézet tanára, a kö-
zépiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja; 

a «Finn irodalmi társaság» s a helsigforsi 
«Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. 
Irodalmi működését a székesfőváros 1898. 
a Ferencz József koronázási díjjal tün-
tette ki. — Czikkei a M. Nyelvőrben 
(1872. Adatok a nyelvújítás történetéhez, 
Bartzafalvi szavai, 1873. Rokonértel-
mű szavak, Birtokos összetételek birtok-
ragokkal, Pesti Gábor szótára, Nyel-
vészeti kutatások eredményei, Bennün-
ket, benneteket; 1874. Hajt és rokonai, 
A tárgyas és tárgytalan ragozáshoz, 
Vörösmarty «Csongor és Tiindéjé»-ből, 
In, inas, inség; 1875. A szavak össze-
tétele a magyarban, jutalmazott pálya-
munka, Szómagyarázatok. 1876. Idő, év, 
evez, A «ja je» igenévképző szerepe 
a magyarban, Uj betűink kérdéséhez, 
Advák, advájok, Egy diminutiv «j» képző 
nyomai a magyarban ; 1877. Az össze-
tett mondatról, A magyar igemódok al-
kalmazása, Ál deverbális és denominativ 
képzések, Járulék-mássalhangzók a ma-
gyarban, Helyesírásunk revíziója; 1878. 
Szít, czivakodik, szivárvány, A pécskai 
nyelvjárás, Belényesi Gábor nyelvéről. 
Német szóvégek magyarosítása, Név-
szók használt igealakok, A visszaható 
igének egy különös használata, Rövid 
és hosszú mássalhangzók. A magyar-
nyelv irodalma ; 1879. Szófejtések, Mutat-
ványok egy sajtó alatt lévő Antibarba-
rusból, Idegen képzők átvétele, A régi 
nyelvemlékek olvasásáról, A természet-
tudományi műnyelvről, «Toldi szerelme» ; 
1880. Kérünk magyar regényeket, A «Ha-
lotti beszéd» tájnyelvi sajátságai, A «sőt» 
kötőszó, Az «is» szórendi szerepe, Rag-
vesztett határozók, A kérdő «e» szócska 
eredetibb jelentése ; 1881. Zománcz-émail, 
A Nyelvtörténeti szótár hiányzó adatai, 
Az aszt képző s a válasz-ié\e főnevek, 
Mondattani változások, Ámul, ámít, 
Segéd- vagy kötőhangzó, Andalog ; 1883. 
Éhomra, Szórendi szőrszálhasogatások ; 
1884. A többes szám továbbképzése, A 
magyar tagadó szók eredetéről, «Fordul 
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elő», Szóegyeztetés az állapothatározás-
ban ; 1885. A magyar névragozás ; 1886. 
A magyar névragozáshoz, Fejében, Vissza-
ható ige tárgygyal; 1887. A tárgyesetről, 
Névragjaink elemeiről, A szótők törté-
nete, Az állandó határozók, Egy új 
magyar hangrendszer; 1888. Ritka szók 
és szólások, Idegen halások ; 1889. Kom-
bináló szóalkotás, A tárgyas ragozásról; 
1890. Szómagyarázatok, A főnévi igenév-
ről, A szenvedő igék, Indokok, indoko-
lás ; 1891. A nyelvújítási vitához, Kom-
bináló szóalkotás ; 189?. Állapothatáro-
zók a «fölött» névutóval; 1893. Helyes-
írási ingadozások ; 1896. Beköszöntő, A 
nyelvhelyesség kérdése, A jogásznyelvről, 
Czím és rangsor; 1897. Brassai Sá-
muel, Volf György; 1898. A sajtó nyelvőr-
ködése, Elhibázott kezdet, Nyelvújítási 
adatok, A gyulafehérvári versek, Szarvas 
Gábor Homeros-fordítása; 1899. Kom-
bináló szóalkotás ; 1900. Hajlítás a finn-
ugor nyelvekben, Alany és állítmány, 
Jelentés az akadémiai nagy jutalomról 
és a Marczibányi mellékjutalomról, Kor-
mányintézkedések a helyesírás dolgában, 
Elvonás, 1901. Helyesírási mozgalmak, 
A mennyezetes ágy története, Még egy 
leszámolás a nyelvújítással; 1902. A 
magyar szórend, 1903. Helyes mondat-
szerkesztés, Szófejtések, Elvonás, Kép-
zők és látszólagos képzők elhagyása; 
1906. A Székelyudvarhelyi codex, Két 
gyermek nyelvéről, Olasz jövevényszók, 
A nyíl és a nyír ; 1907. Nap-lévő, Isten-
adta, Hadlaua choltat, Nagy-Várad, Buda-
Pest és a cz, írva van, írva volt, írva lesz); 
a Vasárnapi Újságban (1872. Finn népdalok 
s népmese magyar fordítása); A Philo-
logiai Közlönyben (1872. A hasonlító 
mythologia) í a Budapesti Szemlében 
(II. 1873. Amerika déli államai a háború 
óta, az Edinburgh Review után, XII. 
1876. Az arany középszer, Horatius után, 
XLI. 1880. Telegdi Miklós kátéjának új 
kiadása, ism., Az idegen szók irodalma, 
LIV. 1888. Nyilt levél a szerkesztőhöz, 

LV. 1888. Ártatlan vádlottak, LVIII. 1889 
A magyar nyelv apologiája, LIX. Krohn 
Julius : Kalevalan Toisinnot, ism.r  

LXVIII. 1891. A magyar helyesírásról); 
a M. Tanügyben (1873. Bodnár Zs. Tör-
téneti pótfüzete, Fischer S. Magyar nyelv-
könyv ; Magyarházi, Uj nézetek a magyar 
nyelv szerkezetéről és Uj nézetek, Stei-
ner Zs., Latin szókönyv; Záray ()., Ma-
gyar nyelvtan ; 1874. Tanárképzés és 
vizsgálat Angliában ; Budenz J., Magyar 
ugor szótár; Jolly J., Schulgrammatik 
und Sprachwissenschaft; Riedl Sz.r  

A z ikes igék ; 1876. Adalékok a magyar 
nyelvtanítás újjáalakításához : I. A sző-
lőkről, II. A mondatrészekről, III. A be-
szédrészek, IV. Az ige, V. A névragozás, 
Névutók, VI. A szóképzésről és az össze-
tételekről ; Budenz J., Magyar-ugor szó-
tár ; Ihász G., Magyar nyelvtan; 1877. 
Népiskolai könyvek ismert.. 1878—79.. 
Könyvismertetések; 1883. Kis magyar 
nyelvtanomról); Szana T. Figyelőjében 
(1873. A középkori zsidó költészet Spa-
nyolországban, A «Magyar Nyelvőr»,. 
Veszprémi Zs. álnévvel); a Nyelvtudo-
mányi Közleményekben (1876. Az ugor 
módalakok, 1878. A mássalhangzók haso-
nulása a magyarban ; 1880—1. A m. 
gyakorító és mozzanatos igék képzése; 
1890—92. Egy osztyák nyelvemlék, A 
Beszterczei Szójegyzék; 1893. A Ny. 
Közlemények a múltban s a jelenben, 
A Beszterczei Szójegyzék, Finály kiadása 
Az új Magyar Tájszótár, Petőfi kritikai 
kiadása Havas jegyzeteivel, Német sza-
vainkhoz, Olasz szavainkhoz, Az idegen 
szók írásához, a SchUigli szójegyzék^. 
Ezer-mér-[föld] - kiló ; 1894. Esemény 
az ural-altaji nyelvészet terén, Szó-
kombinálás és szóképzés, Alit, Osszét 
szók a magyar nyelvben, Osszét szók az 
ugor nyelvekben, Skandináv szók a 
lappban, Panyóka, valaki és néki, Bö-
szörmények; 1895. Mondattani vázlatok 
I. A hiányos mondatok, Szláv szavaink 
eredetéhez, A Königsbergi töredék, Hold 
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«reggel», Zolnai Gy., Nyelvemlékeink a 
könyvnyomtatás koráig; Keller, Latin 
szófejtés, Kincs; Kis Ernő, Vörösmarty 
mint nyelvész, 1901. Abel-féle szójegy-
zék : XV. száz. olasz-magyar szójegyzék); 
a Zeitschrift für Völkerpsychologieban 
(1876. Budenz és Donner összehasonlító 
szótárának ism.); a Revue de Philologie-
ban (1876. Classification des langues 
Ougriennes, proposée par M. Budenz); 
a Suomen Kuvalehtiben (1879. A vasfejű 
ember, magyar népmese finn fordítása), 
a Nemzeti Nőnevelésben (1880—1901. 
Nyelvészeti levelek); az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben (1881. Baldi szó-
tárához, Különböztetés, A «pedig»-gel 
kapcsolt mondatok ; 1887. Nyelvünk ikes 
igéi és Révai szabálya, ism.; 1888. A 
határozók jelentésbeli változásai; 1891. 
Arany János Fülemüléjéhez, 1900. Müller 
Miksa, Egy középkori jogi műszó : For-
bát,) az Akadémiai Értesítőben (1881. A 
hanem- és de-féle ellentétes mondatok-
ról, 188L Jelentés a Nyelvtörténeti szó-
tárról, Nyelvtörténeti közlések, 1887. A 
szótők változásairól, 1891. A helyesírás 
kérdéséről, 1894. Esemény az uralaltaji 
nyelvészet terén); a Budenz-Albumban 
(1884. A Kalevipoeg előhangja, ford, észt-
ből , Önállósított határozók); az Ung. Revue-
ben (1884. Josef Budenz, 1893-1894. 
Sprachwissenschaftliche Mittheilungen); 
a M. Szalonban (188i. Az idegen szók 
s a műveltségtörténet, 1885. A Kale-
vala, 1888. A mytbologia eredetéről, A 
népnyelv és a nyelvjárások, 1894. 
Jókai mint nyelvművész); a Jogi Szem-
lében (1889. I. Egy pár szó a jogász-
nyelvről, III. 1890. A szenvedő igék és 
az indokolás); a Budapesti Hírlapban 
(1891. 248., A magyar nyelvjárások, 355. 
sz. A helyesírási vitához); a Nyelvőr-
Emlékben (1890. A Magyar nyelvtörté-
neti szótár); a Beöthy Zsolt Képes Iro-
dalomtörténetében (1894. A magyar nyelv 
eredete, Legrégibb nyelvemlékeink; A 
codexek mint nyelvemlékek); a Pesti 

Naplóban (1896. 355. Ünnepi nyelvész-
kedés, 1897. 10. Nyelvtörténet és nem-
zeti hiúság, 108. Régi magyar nevek és 
nemzeti hiúság, 357. sz. Bécs város nevei^ 
1898. 306. Jókai mint nyelvész, 1899. 
1. sz. Ruhadivatok emléke); a Finn.-
ugr. Forschungenben (1901. Mongolisches 
im Ungarischen, 1902. Über die Trans-
scription der finnisch-ugr. Sprachen); a 
Jövendőben (1903. 34. sz. Helyes magyar-
ság) ; írt még a Veszprém cz. hetilapba 
(1877. 15., 16. sz. A nyelvtudományról);. 
a Pallas Nagy Lexikonába pedig a ma-
gyar nyelvtani czikkeket. — Munkái: 1. 
Müller Miksa felolvasásai a nyelvtudo-
mányról. A m. tudom. Akadémia meg-
bízásából a 6. angol kiadás után ford„ 
Steiner Zsigmond. Pest, 1873. (2. kiad. 
Bpest, 1878. Ism. Bud. Szemle XIX.) — 
2. Latin szókönyv etymologikus csopor-
tokban. Bpest, 1874. (2. k. 1890., 3. k. 
1901.) — 3. Müller Miksa ujabb fel-
olvasásai a nyelvtudományról. Ford. U. 
ott, 1876. (A m. tud. Akadémia Könyv-
kiadó Vállalata II. Sorozat.) — 4. Az 
ugor módalakok. Adalék az ugor nyelvek 
összehasonlító alaktanához. Budapest, 
1876. (Különnyomat a Nyelvtudományi 
Közleményekből.) — 5. A mythologia 
kézikönyve. Irta Cox György. Ford. és 
finn mythologiával bővítette . . . U. ott, 
1877. (2. kiadás. U. ott, 1886.) — 6. A 
magyar nyelvtan mondattani alapon. L 
Az egyszerű mondat és a szóképzés. A 
középiskolák I. oszt. számára. U. ott,. 
1877. (2. kiadás 1879., 3. k. 1881. U. ott). 
II. rész. A határozók részletes tana. Az 
összetett mondat. A középiskolák II. oszt. 
számára. U. ott, 1878. (2. k. 1879., 3. k. 
1881. U. ott.) — 7. A hangátvetésről. 
Adalék a magyar nyelv hangtanához. U. 
ott, 1878. (Különny. a M. Nyelvőrből.) 
— 8. Antibarbarus. Az idegenszerű és 
egyéb hibás szavaknak és szerkezetek-
nek betűrendes jegyzéke a megfelelő 
helyesek kitételével, egyszersmind a ma-
gyar nyelv főbb nehézségeinek magya-
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rázata. Gyakorlati kézikönyv mindazok 
számára, kik magyarul írnak és taníta-
nak. U. ott, 1879. (Ism. Bud. Szemle 
XXI.) — 9. Rendszeres magyar nyelvtan 
felsőbb osztályoknak és magánhaszná-
latra. U. ott, 1879. (2. kiadás 1880., 3. 
k. 1883 , 4. jav. k. 1891., 5. k. 1896. U. 
ott. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891. 
Tanáregylet Közi.) — 10. Magyar nyelv-
emlékek. U. ott, 1879. (Különnyomat a 
Budapesti Szemléből.) — 11. A vissza-
ható igealak jelentéseiről. U. ott, 1879. 
{Különny. a M. Nyelvőrből 1878.) — 12. 
Az analogia hatásairól, főleg a szókép-
zésben. U. ott, 1880. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből IX. 
12.) — 13. A régi nyelvemlékek olvasá-
sáról. Főtekintettel a Halotti Beszédre. 
U. ott, 1880. (Különny. a M. Nyelvőrből.) 

— 14. Mutatvány a Nyelvtörténeti Szó-
tárból. U. ott, 1880. — 15. Német nyelv-
könyv. Olvasókönyv, gyakorlókönyv, 
nyelvtan. Középiskolai használatra. U. 
ott, 1881. (2. kiadás. U. ott, 1899. Ism. 
Hiv. Közlöny 20. sz.). — 16. A jelentés-
tan alapvonalai. Az alakokban kifejezett 
jelentések. U. ott, 1881. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből X. 1.) 
— 17. A magyar kötőszók, egyúttal az 
összetett mondat elmélete. A m. tudom. 
Akadémia által a Marczibányi-díjjal jutal-
mazott pályamunka. U. ott, 1881—83. 
Három kötet. — 18. A magyar gyakoritó 
és mozzanatos igék képzése. U.o., 1881. (K. 
ny. a Nyelvtudományi Közleményekből.) 
— 19. Kis magyar nyelvtan, mondattani 
alapon. A középiskolák I. és II. oszt. 
számára. 4. átdolg. és gyakorlatokkal bőv. 
kiadás egy kötetben. U. ott, 1882. (5. 
jav. k. 1884., 6. jav. 1891., k. 7. k. 1896. 
U. ott. Ism. Sárospataki Lapok 1889. 
50. sz., 1897. 27., 31., 38., Egyet. Philol. 
Közlöny, 1891. Debr. Prot. Lap 29.) — 
20. Német olvasókönyv szótárral. A gymn. 
IV. oszt. számára. U. ott, 1882. — 21. 
Német nyelvtan középiskolai használatra. 
U. ott, 1882. (Halász Ignáczczal együtt.) — 

22. A magyar névragozás nyelvtörténeti 
alapon, külön közölve »A magyar hatá-
rozók« cz. pályamunkából. U. ott, 1887. 
— 23. Német nyelvtan középiskolai hasz-
nálatra. U. ott, 1887. (2. jav. kiadás 
osztrák helyesírással. U. ott, 1889.). — 
24. A magyar szótök. Általános rész. II. 
ott, 1888. (Értekezések a nyelv- és szép-
tud. köréből XIV. 7.). — 25. A nyelv-
újítás történetéhez U. ott, 1888. (Értek, 
a nyelv- és széptud. kör. XIV. 8.). — 26. 
A magyar határozók. A magyar tud. 
Akadémiától a Lukács Krisztina-féle 
jutalommal kitüntetett pályamunka. 
I. kötet 1. és 2. fele. U. ott. 1888—90. 
II. kötet 1895. U. ott, (Ism. Egyetemes 
Philol. Közlöny 1891. Akad. Értesítő 
577.) — 27. A magyar nyelv. A művelt 
közönségnek írta . . . U. ott. 1889. Két 
kötet. (A m. tud. Akadémia Könyvkiadó 
Vállalata. I. A magyar nyelv élete. II. 
A magyar nyelv szerkezete. 2. átdolg. 
kiadás két térképpel és két külön mellék-
lettel. U. ott, 1905. Ism. Tanáregylet 
Közi. XXIV. Nemzeti Nőnevelés 1891., 
Élet II. k., Századok, Ethnographia.) — 
28. Kombináló szóalkotás. U. ott, 1890. 
(Értek, a nyelv- és széptud. kör. XV. 3.) 
— 29. A nyelvújítás és az idegenszerű-
ségek. U. ott, 1890. (Értek, a nyelv- és 
széptud. kör. XV. 9.) — 30. Magyar 
nyelvtörténeti szótár. Lexicon linguae 
Hungaricae aevi antiquioris, a legrégibb 
nyelvemlékektől a nyelvújításig. A m. 
tudom. Akadémia megbízásából. U. ott, 
1890., 1893. Három kötet. (Szarvas Gá-
borral együtt. Ism. Kath. Szemle 1888., 
P. Hirlap 1890. 41. sz.) — 31. Budenz 
József, Az ugor nyelvek összehasonlító 
alaktana. III. füzet. A szerző hagyatéká-
ból kiegészítette. U. ott, 1894. — 32. 
Német és magyar szólások. A m. tud. 
Akadémiától Marczibányi-díjjal jutalma-
zott pályamunka. Magyaros fordításra 
vezérlő segédkönyv, kiegészítésül a német-
magyar szótárakhoz. U. ott, 1896. (Ism. 
M. Hirlap 1895. 357. sz., M. Szemle 
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1896. 9. sz., Erd. Múz., Tanáregyl. Közi., 
Lit. Centralblatt 21. sz.) — 33. Tüzetes 
magyar nyelvtan történelmi alapon. Ba-
lassa József közreműködésével. I. kötet. 
Magyar hangtan és alaktan. U. ott, 1896. 
(Ism. P. Napló 21., M. Szemle 23., 24., 
Sárospataki Lapok 32., Nyelvtudományi 
Közlemények, Ethnographia, Erdélyi Mú-
zeum, Egyet. Philol. Közlöny, Polit. Heti-
szemle, Revue Critique, Lit. Centralbl.) 
— 34. Mutató a Nyelvtudományi Közle-
mények I—XXV. évfolyamához. Tarta-
lomjegyzék, tárgymutató és szójegyzék. 
U. ott, 1896. — 35 Szarvas Gábor em-
lékezete. Emlékbeszéd. A m. tud. Aka-
démia 1897. okt. 25. mondotta. U. ott, 
1897. (Különny. a M. Nyelvőrből.) — 
36. Rövid magyar mondattan. U. ott, 
1897. (Különny. a Magyar Nyelvtan 5. 
kiadásából.) — 37. Magyarító szótár a 
fölösleges idegen szók kerülésére. Terve-
zet. U. ott, 1899. (Kalmár Elekkel együtt.) 
— 38. Elévült hibák. U. ott, 1899. (Kül.-
nyom. a M. Nyelvőrből.) — 39. Német 
és magyar szótár. Első rész. Német-
magyar rész. U. ott, 1899. (Balassa 
Józseffel együtt. Ism. M. Paedagógia, D. 
Literatur-Zeitung 29. sz. Liter. Central-
Blatt 31. sz. Budapesti Szemle 1901., 
Egyet. Philol. Közlöny 1901.). — 40. 
Német és magyar iskolai szótár. Első, 
német-magyar rész. U. ott, 1900. (Balassa 
Józseffel együtt. Ism. Hivat. Közlöny 12.). 
— 41. Magyar szórend. U. ott, 1902. 
(Nyelvészeti Füzetek 1.). — 42. Tréfás 
népmesék és adomák. U. ott, 1902. 
(Nyelvészeti Füzetek 4. Ism. Erdélyi 
Múzeum 1903., Nyelvtud. Közlemények). 
— 43. Az új helyesírás. U. ott, 1903. 
(Nyelv. Füz. 5.). — 44. Helyes magyar-
ság. U. ott, 1903. (Nyelv. Füz. 8.). — 
42. Iskolai helyesírás. A vallás- és köz-
oktatásügyi magyar kir. miniszter 1903. 
márcz. 14.862. sz. alatt kelt rendeletével 
kiadott magyar iskolai helyesírás szövege 
és rövid magyarázata bővített szójegy-
zékkel. Közép- és polgári iskolák és 

tanító - képzők használatára. U. ott, 
1903. — 46. Elvonás. U. ott, 1904. 
(Nyelv. Füzetek 11.) — 47. Nyelvtörté-
neti szótár. U. ott, 1904. (Nyelv.* Füz. 
15.) — 48. Magyar nyelvészet. A közép-
iskolák legfelső osztályának és tanító-
képző-intézeteknek. U. ott, 1905. — 49. 
Az ikes ragozás története. U. ott, 1905. 
(Nyelv. Füz. 28.) — 50. Középiskolai 
műszótár. U. ott, 1906. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny, Sárospataki ref. Lapok 
47. sz., M. filoz. társ. Közlem. 226. 1.) 
— 51. Helyesírási szótár. U. ott, 1906. 
(Ism. Vasárnapi Újság 38. szám.) — 
52. Igenévi szerkezetek. U. ott, 1907. 
(Nyelvészeti Füzetek. 47.) — 53. Die 
ungarische Spache. Geschichte und Cha-
rakteristik. Strassburg. 1907. — Átnézte 
és javította a következő munkákat : 
Vámbéry Ármin: Kozépázsiai utazás. 2. 
jav. és bőv. kiadás. Pest, 1873.; Silber-
stein Adolf: Bölcsészeti levelek egy barát-
nőmhöz. Bpest, 1873.; Suter Henrik: A 
mathematikai tudományok története. For-
dította Lederer Sándor. I. rész. U. ottr 

1874. (Ismert. Magyar Tanügy.) és 
Frommer Budolf Német-magyar Zseb-
szótárát (1896.) előszóval ellátta. — 
Szerkesztés : Tanulmányok az egye-
temi m. nyelvtani társaság köréből. Három 
füzet. 1880—81.; Budenz-Album 1884.;. 
Hunfalvy-Album, 1891.; Nyelvőr-Emlék, 
1890.; Nyelvtudományi Közlemények 
1892—95-ig és szerkeszti a Magyar 
Nyelvőrt 1895. szept. óta és a Nyelvé-
szeti füzeteket 1902 óta. 

Figyelő III . , IV. , VII . , XI. 1877—81. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Akadémiai Ertesitö 1890. 18. 1. — 
Magyar Írók és Művészek. B p e s t , 1894. a r c z k . 
— Tanulók Lapja 1895. 13. SZ. a r c z k . — Szá-
zadunk Névváltoztatásai. 1800—1893. B p e s t , 
1895. 200. 1. — Pallas Nagy Lexikona X I V . 
1109., XVIII. 572., Pótkötet 1904. 595. 1. — 
Horváth Ignácz, A b u d a p e s t i k i r . m . t u d . 
egyetem bölcsészeti karának irodalmi mun-
k á s s á g a . Bpes t , 1896. 391. lap. — Irodalom-
történeti Közlemények 1897. 494. 1., 1898. — 
Magyar Könyvészet 1900 —1905. — Budapesti 
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Hirlap 1906. 13. SZ. — Petrik. M. K ö n y v é - ; 
szet 1886—1900. 

Simonyi-Semadam Sándor, ügyvéd 
és országgyűlési képviselő, szül. 1864. 
márcz. 23. Cseszneken (Veszprémm.); 
iskolai tanulmányait Budapesten végezte. 
Utazott északi Németországban jogi ta-
nulmányok czéljából. 1904-ben részt vett 
az interparlamentáris konferenczián St.-
Louisban és Észak-Amerikában közgaz-
dasági és jogi tanulmányokat folytatott. 
Gyakorló ügyvéd Budapesten. A vas-
megyei németújvári kerület választotta 
meg 1901-ben néppárti programmal a 
régi képviselővel, Rosenberg Gyulával 
szemben és 1905-ben és 1906-ban ismét 
elnyerte a kerület mandátumát. A Ház-
ban többször felszólalt, kivált igazság-
ügyi és kivándorlási kérdésekben, ismé-
telten mint a néppárt hivatalos szónoka. 
A kivándorlási bizottságnak előadója 
volt. Tagja az igazságügyi és közgazda-
sági bizottságnak. — Több jogi és köz-
gazdasági czikket írt, többek között a 
Hazánkba, az Alkotmányba, a Jogtudo-
mányi Közlönybe és a Szövetkezésbe. 

Vasárnapi Újság 1901. 48. SZ. a r c z k . — 
sturm-féle Országgyűlési Almanach 1906— 
1911. Bpest, 1906. 216. 1. 

Simor János, bölcseleti és theologiai 
doktor, bibornok herczegprimás, a m. 
tudom. Akadémia igazgatósági tagja. S. 
Antal és Fejes Terézia jómódú iparos 
szülők fia, szül. 1813. aug. 23. Székes-
fejérvárt, hol a gymnasium IV osztályát 
járta, az V. és VI. Budán végezte. 1828. 
szept. 17. a papi pályára lépett és a 
pozsonyi Emericanumba küldetett. Itt 
két évet töltött ; 1830-tól Nagyszombat-
ban szintén két évig bölcseletet hallgatott 
és 1833-tól a bécsi Pázmanaeumban 
theologiát tanult ; letette a theologiai 
szigorlatokat és 1836. okt. 28. fölszen-
-teltetett. 1837. február 24. kineveztetett 
káplánnak a pesti Terézvárosba és okt. 
28. letette a szigorlatot az erkölcstan és 
pastoralisból. 1839. szept. 22. kinevez-

tetett az egyetemhez egyházi szónoknak 
és hittanárnak. 1840. júl. 31. a Pázmá-
naeumba küldték tanulmányi felügyelő-
nek ; ugyanitt bevégezte szigorlatait 
1841-ben a történelemből s decz. 28. 
doktorrá avatták fel. 1842. júl. 14. a 
bajnai plébániát kapta, hol négy évig 
lelkészkedett. 1846. júl. 29. az eszter-
gomi nagyobb papnevelőbe kineveztetett 
tanárnak, hol a pályavégzett növendé-
keknek az egész theologiából tartott 
dogmatikus, történeti és jogi előadásokat. 
Kopácsy József herczegprimás 1847. szept. 
18. meghalálozván, az érseki szék hosz-
szabb ideig üres lett; ezen széküresedési 
időszak alatt Kunszt József káptalani 
helynök által 1848-ban az érseki hivatal 
titkárának neveztetett ki. 1850. január 
elején meghívást kapott a bécsi, szent 
Ágostonról nevezett felsőbb hittani tan-
intézetbe, hová őt ő felsége tanulmányi 
igazgatóvánevezte ki, egyszersmind való-
ságos szolgálattevő cs. kir. káplánynyá. 
1851. a gróf Thun Leó minisztériumában 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban ő felsége a magyar egyházi ügyek 
vezetése czéljából osztálytanácsossá ne-
vezte ki ; kitüntetvén őt febr. 25. azzal 
is, hogy Székesfejérvár káptalanába ja-
vadalmas kanonoknak és a boldogs. 
szűzről nevezett széplaki apátnak nevezte 
ki. 1855. febr. 8. miniszteri tanácsos lett. 
1857. febr. 20. győri püspökké nevez-
tetett ki és jún. 19. Esztergomban szen-
teltetett föl. Tíz évi püspöksége alatt 
főalkotásai voltak : 1857. decz. 18. az első 
«kis, vagy gyermek seminarium» alapí-
tása a papnevelés czéljaira. Külföldi uta-
zásaiban nyert tapasztalatait felhasz-
nálva, a győri székesegyházat 1863—65. 
teljesen restauráltatta 60,000 frt költség-
gel. 1862. a Győr-szigeten kisdedóvót és 
leánynevelő-intézetet alapított (és 1880. 
40,000 frt alapítványt adott nekik). Sop-
ronban és Magyar-Ovárott szegény leányok-
számára szintén nőnevelő-intézetet léte-
sített. A győrmegyei papság számára 
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megalkotta 1859-ben a «segélyalapot» az 
anyagi kárt szenvedett papok számára. 
Sopronban alapította az első magyar 
üvegfestő intézetet is. 1865-ben val. b. 
t. tanácsos lett. 1867. jan. 20. esztergomi 
érsekké s Magyarország herczegprimá-
sává neveztetett ki s ő koronázta meg 
I. Ferencz József király ő felségét 1867. 
j ún . 9., mely alkalommal a szt. István-
rend főpapja és nagykeresztes lovagja 
Ion. A m. tudom. Akadémia 1867. márcz. 
17. igazgató-tagjának választotta. Részt 
vett az 1870. vatikáni zsinaton; 1873. 
decz. 22. bibornokká neveztetett ki s a 
biboros barettet 1874. jan. 13. vette át 
az apostoli király kezeiből. Meghalt 1891. 
jan. 23. Esztergomban. — Az ő és Zalka 
János pártfogása mellett jelentek meg a 
«Győri tört. és rég. Füzetek« (1861—69); 
több rendbeli egyházjogi értekezést kö-
zölt a mainzi «Archiv» cz. egyházjogi 
szakközlönyben, így: De funeríbus et 
exequiis defunctorum ad normam s. s. 
canonum persolvendis (1865. XIV. k.); 
De sacris Congregationibus Romanis 
(1866. XV. k.). — Munkái": 1. Pásztori 
levelek a győrmegyei papsághoz és hi-
vekhez. Győr, 1857—67. Tíz kötetben. 
(Latinul és közben magyarul.) — 2. Cir-
culares Litterae ad Clerum Archi-Dioec. 
Strigoniensis dimissae a Principe Pri-
mate Regni Hungáriáé et Archi-Eppo 
Joanne Simor. Strigonii, 1867—85. 19 
évfolyam. — 3. Simor János esztergomi 
érsek körlevele, melyben a győri püspöki 
széktől megválva, eddigi híveitől főpász-
tori búcsút veszen. Győr, 1867. — 4. 
A főméit, herczegprímás három irata éd 
függelékül b. Eötvös József vallás- és 
közoktatási minister úr ő excellentiájá-
nak levele a herczeg-primáshoz. Pest, 
1867. — 5. Predigt Sr. fürstlichen Gna-
den des Reichsprimas und Erzbischofs 
von Gran Johann Simor, bei Gelegen-
heit der Consecration des Sanctuariums 
im Königsdome zu Pressburg am 11. 
November 1867. Pressburg, 1867. — 6. 

V. Clero Saeculari ac Regulari Archi-
Dioecesis Strigoniensis. Datum Strigonii 
festo S. Joann. Nep. 16. Maj i 1867. Pes-
tini, 1867. — 7. Sermo inauguralis ad 
Clerum Saec. ac Reg. A.-Dioec. Strigo-
niensis. Datum Strigonii festo S. Joann. 
Nepom. 16. Maji 1867. U. ott, 1867. — 
8. Simor J. föpásztori levele az eszt. 
érs. fő egy hm. minden híveihez. Kelt 
Esztergomban, Pünkösd hó 16-án 1867. 
Esztergom, 1867. — 9. Epistola pasto-
ralis De virtute castitatis praecipuo cleri 
ornamento. Strigonii (pro Seminario S. 
Stephani typis descripsit Ad. Holzhausen, 
Viennae), 1869. — 10. Simor János fö-
pásztori körlevele az eszt. é. fő egyhm. 
minden híveihez 1869. sz. András hó 
8-án. 1869. Pest. (Németül Lollok József-
től.) — 11. Simor János — az apostoli 
szentszék ellen elkövetett merénylet alkal-
mából. U. ott, 1870. (Melléklet a M. 
Állam 259. sz.-hoz.) — 12. Traditionis 
de infailibili Romani Pontilicis magi-
sterio apud nos testimonia. Strigonii, die 
8. Sept. 1871. U. ott. (Religio 1871. II. 
26. és köv. sz. Magyarul: Éivek a római 
pápa csalhatatlanságára vonatkozólag. 
Religio 1872. I. 12—23., 25—29. sz.) — 
13. A római pápa tanítói hivatalának 
csalatkozhatlansága. Főméit, és Főtiszt. 
Simor János . . . herczeg-primásnak e 
tárgyban kibocsátott föpásztori körlevele 

1871. évi karácsonhava 18-ról. U. ott, 
1872. (Melléklet a M. Államhoz.) — 14. 
Epistola Pastoralis Cels. ac Rev. Dni 
Principis Primati Joannis Simor . . . 
in qua monumenta traditionis Catholicae, 
de infailibili magisterio Romani Ponti-
ficis recensentur, illustrantur et vindi-
cantur. Strigonii, 1874. — 15. Epistola 
pastoralis Cels. ac Rev. Dni Archiepis-
copi Joannis Simor : de Constitutionibus 
Concilii Vatican i. U. ott, 1872. — 16. 
Observationes in ambas constitutiones 
dogmaticas S: Conc. Vaticani. Strigo-
nienses die 15. Aug. 1872. (Ugyanez 
magyarul i s : Megjegyzések a vatikáni 
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zsinat mindkét dogmatikus határozatára 
cz.) — 17. A vatikáni zsinat magyará-
zata. Főm. és Főt. Simor János körlevele 
1872. Kisasszony-hava 15-ről. U. ott, 
1873. (A zsinati körlevelek III. füzete.) 
— 18. Epistola pastorales et Institutiones 
selectae A. A. 1857. A. A. 1882. ad 
Clerum Dioecesis Jaurinensis. Strigonii. 
1882—83. Öt kötet. (I. De thesauro fidei 
catholicae, II. De sacra Hierarchiae, III. 
De ministerio sacro, IV. De Institutione 
et Disciplina Cleri atque- populi, 1882. 
V. 1883.) — 19. Főm. és Főt. Simor 
János bibornok, Herczegprimás és érsek, 
a Szent István-Társulat fővédnökének e 
társulat nagygyűlésein mondott megnyitó 
beszédei. Bpest, 1886. — 20. Simor 
János bibornok herczegprimás 0 Emi-
nentiája által Magyarország katholikusai 
nevében megírt és a szent Atyának át-
nyújtandó üdvözlő és hódoló felirat szö-
vege. U. ott, 1887. — 21. A pogány 
Humanismus és a keresztény szeretet, 
tekintettel a Páli sz. Vincze-egyesüle-
tekre. S. J. kétrendbeli főpásztori kör-
levele. Esztergom, 1888. — 22. Főm. 
és Főt. Simor János . . . elnöki meg-
nyitó beszéde a Szent István-Társulatnak 
1888. márcz. 22. XXXV. nagygyűlésén. 
Bpest. — 23. Főm. és Főt. Simor János 
. . . elnöki megnyitó beszéde a Szent 
Islván-Társulat 1889. márcz. 21. XXXVI, 
nagygyűlésén. U. ott, 1889. — 24. Simor 
János... az afrikai rabszolgakereskedésről 
szóló főpásztori levele. Esztergom, 1889. — 
25. Simor János... széni beszédei. Kiadta 
Dr. Csenjoch János apát-kanonok. U. ott, 
1892. (Ism. P. Napló 64. sz., Nemzet 
64. sz.) — Könyvtárának katalógusát 
kiadta Sujánszky Antal: Catalogus Bib-
liothecae Joannis Cardinalis Simor Prin-
cipis-Primatis Regni Hungáriáé Archi-
episcopi Strigoniensis secunda cognomina 
auctorum descriptus. Strigonii, 1887. nagy 
8rét 1590 félhasábos lap. (Ism. Religio 

1887. II. 14. szám; Budapesti Szemle 
1888. LIII. k.). 

Vasárnapi Újság 1862. 26. SZ. a r c z k . — M. 
Sión 1867. a r c z k . , 1891. 472. 1. — Országgyűlési 
Emlékkönyv 1866—67. — Hajnal-Album 1867. 5.,. 
17. 1., k ő n y . a r c z k . — Magyarország és a Nagy-
világ 1867. 21. s z . a r c z k . — Szinnyei R e p e r -
t ó r i u m a I . T ö r t é n e l e m . — Vereby Soma, H o n -
p o l g á r o k K ö n y v e . B p e s t , 1877. k ö n y . arczk . . 

— Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n X X X I V . 344. 1. 
— M. Korona 1879. 281. s z . ( S . m i n t g a z d a ) . 
— Vasárnapi Újság 1882. 27. s z . a r c z k . 1891. 4. SZ. 
— Esztergomi Közlöny 1882. j ú n . 20. ü n n e p i 
s z á m . — István bácsi Naptára 1883. a r c z k . 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — Pesti Napló 1886. 
66. s z . , 1891. 24. s z . — Nemzet 1887. 66., 24. , 
25. SZ. — Függetlenség 1886. 66. SZ. — Simor~ 
Album. B p e s t , 1886. — Hazánk 1886. 239., 240. 
SZ. — Kőhalmi-Klimslein József, S i m o r JánO& 
é l e t e é s m ű k ö d é s e . P o z s o n y , é v n . ( K o r t á r -
s a i n k 16—20.) . — 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 . B p e s t , 1888. 27. 1. — 
Pesti Hirlap 1889. 344. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 

— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Kath. Szemle 
1891. — Walter Gyula, S. J . é l e t r a j z a . E s z t e r -
g o m , 1891. — 1891: M. Állam 19., 20., 22. , Pester 
Lloyd 18. , Budapester Tageblatt 24., Esztergomi 
Közlöny 4. Sat . , Győri Közlöny 8. SZ., Egyetértés 
23. SZ., Nagszombati érseki főgymnasium Érte-
sítője. 76. 1. ( K ő h a l m i ) . — Zelliger Alajos, 
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. 
474. 1. — Némethy, Ludovicus, S e r i e s P a r o -
c h o r u m . S t r i g o n i i , 1894. 923. 1. — Pallas Nagy: 
Lexikona X I V . 1110. 1. — Petrik M. K ö n y v é -
s z e t 1886—1900. 

Simor József, róm. kath. lelkész, szül. 
1810. febr. 19. Vizkeleten (Pozsonym.); 
1827-től a bölcseletet és theologiát Nagy-
szombatban végezte. 1832. szept. 17. 
fölszenteltetett. Káplán volt Vajkán, 1834. 
Nagyszombatban, 1856. convikt. tanulni, 
felügyelő, 1857. lelkiigazgató, 1859. al-
igazgató, majd szentszéki ülnök lett Nagy-
szombatban. 1863-ban visszavonult. Meg-
halt 1892. máj. 29. Nagyszombatban. — 
Munkája: Gott allen Dank für die Er-
haltung unserer Stadt. Eine Predigt bei 
Gelegenheit als Tirnau das sechshundert-
jährige Jubelfest seiner Erhebung zur 
königlichen Freistadt feierte. Vorgetragen 
den 24. Juni 1838. in der Stadtpfarr-
kirche . . . Pressburg. 

Zelliger Alajos, 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. 477. 1. 

35. ív sajtó alá adatott 1907. decz. 31. 
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Simplicianus, Joannes Theodatus, jog-
tudós és városi tanácsos. — Munkája: 
Palladium Sanctae Religionis Catholicae, 
Apostolico Hungáriáé Regno, consecra-
tum. Das is t : Discurs, von der Heiligen, 
Catholischen Alleinseligmachenden Reli-
gion, dasz solche ausz beweglichen An-
trib desz Göttlichen Geist: und Welt-
lichen Allgemeinen Kayserlichen und 
hiesigen Königlichen Land-Rechts (Zur 
Vermehrung der Ehren Gottes, zu hertz-
lichen Wollgefallen Ihro Kayserlichen 
Majestät, zu Erhebung dieses Apostoli-
schen Königreichs lang gewünschten 
Glückseeligkeit, und Unterbrechung, ja 
gänzlichen Vertilgung, der diser Orthen 
herumb grassirender Türkischen Tyran-
ney) allein in bemelten Königreich Hun-
garn zuerhalten und fortzupflanzen sey. 
Denen Fide excepta. Edel, Ehrnvesten, 
Wohlweisen, als Achtbaren und Wohl-
gelehrten Herrn Michael Hinderskirchen, 
Johan Restiary, Johan Heintzel, Samuel 
Schmeidel, Martin Korroda, Erasmus 
Kraudi, Friderich Grübner, und Matthias 
Stürtzern, bey der Königlichen Freyen-
Berg-Statt Neusohl respective Raths-Ver-
wandten, und Burgern, ausz Christlichen, 
Frewhertzigen Gemüth eröffnet und für-
gestellet . . . Tyrnau, 1676. 

Siabo Károly, Régi M. K ö n y v t á r II. 380. 1. 

Simsa Kornél, r. kath. főgymnasiumi 
tanár, szül. 1847-ben O-Komoróczon 
(Ungm.); 1874-ben tett tanári vizsgát a 
mennyiségtanból és természettanból és 
1877. szeptemberétől a munkácsi állami 
kath. főgymnasiumban volt tanár, 1890-től 
pedig a szatmári kath. főgymnasiumban, 
honnét 1897. júl. 23. az ungvári állami 
alreáliskolához helyeztetett át. — Czikkei 
a munkácsi főgymnasium Értesítőjében 
(1880. A phisika tanulásának elhagyásá-
ról a gymnasiumok alsó osztályaiban, 
1882. A világrendszerek, 1884. Földünk 
alkata és annak főbb kiemelkedései, 
1887. A geologia tanulásának okszerű 
kezelése középiskoláinkban, 1890. Inté-

Id_ Szinnyei .T„ Magyar Ir6k XII. 

zetünk tengeri állattani kis gyú'jteményé-
nei ismertetése). 

A munkácsi áll. kath. főgymnasium Értesítője 
1880—90. — Rajner, Tanári N é v k ö n y v 117.1. 
— szatmári kath. főgymnasium Értemitője 1898. 
37. 1. 

Sim say Lajos, bölcseleti doktor, áll. 
főgymnasiumi tanár, született 1868-ban 
Lőcsén (Szepesm.); 1888-ban tett tanári 
vizsgát a latinból és görögből; tanár 
volt előbb Munkácson és jelenleg Gyön-
gyösön. — Munkái: 1. De tropis et figuris 
apud Terentium. Dissertatio inauguralis 
philologica, quam ad summos in philo-
sophia honores in alma litterarum uni-
versitate Claudiopolitana rite capessen-
dos scripsit. Claudiopoli 1889. (Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1890.) — 2. Ho-
gyan segítsünk középiskolai tanulóink 
és tanáraink kedvérzetbeli sorvadásán ? 
Milyen egységes középiskolában neveljük 
hazánk szellemi véderejét? Munkács, 
1891. (Ism. Egyet. Philologiai Közlöny 
1892.) 

Kalmár Elek, Középiskolai tanári Név-
k ö n y v . Lőcse , 1907. 69. 1. — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. és a m. n. m ú z e u m i 
k ö n y v t á r példányáról . 

Simu György, görög kath. esperes-
lelkész, szül. 1862. Erdélyben, 1888-ban 
pappá szentelték és Erzsébetvárosban lett 
lelkész, majd esperes és jelenleg is ott 
működik. — Munkái: 1. Cadrean craiulu 
codrului. Baladă. Szamosujvár, 1887., 
1894., 1896. — 2. Nopţi de Jarnă. No-
vele pentru popor. U. ott, 1892. (Téli 
éjszakák). — 3. Cartea illustrată pentru 
copii si copile. U. ott, 1893. (Képes könyv 
fiúk és leányok számára.) — 4. Felicitări 
in poesií şi prosa. U. ott, 1894. és 1901. 
(Köszöntők) — 5. Parintele Nicolae U. 
ott. 1897. (Miklós lelkész.) 

Schematismul Alba Jul i i 1906. 150., 350. 1. 
— Zászló János jegyzete i és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól . 

Simu Romulusz, görög kath. tanító, 
szül. 1857-ben Maros-Csügeden ; jelenleg 
Orlat községben (Szebenm.) tanít. 1902-ben 

36 
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a nagyszebeni rumén közművelődési 
egylet gazdasági osztályában tagnak vá-
lasztották. — Czikkeket írt a Foaia 
Scolastica, Foaiai Poporului, Bunul Eco-
nom és Revista Economica cz. folyó-
iratokba. — Munkái: 1. Monografia 
comunei Orlat. Nagyszeben. 1895. — 2. 
Cartea stupelirol săteni. U. ott, 1897. 
(A falusi méhészek könyve.) 

Encyclopedia Romana I II . 962. — Z á s z l ó 
János jegyzetei és a m. n. múzeumi könyv-
tár példányairól. 

Simunics K. János, theologiai doktor, 
Jézus-társasági áldozópap. utóbb kano-
nok, szül. 1723. jún. 7. Stridin (?) Ma-
gyarországon (mások horvátországi szár-
mazásúnak tartják); 1740. okt. 14. lépett 
a rendbe ; mint tanár Zágrábban és 
Kassán a grammatikát, a humaniórákat, 
rhetorikát, bölcseletet és theologiát taní-
totta. A rend feloszlatása (1773) után 
plébános, főapát és kanonok lett Zág-
rábban, hol meghalt. — Munkái: 1. 
Tractatus de Incertitudine Scientiarum 
ex anglico. gallice, italice, et exitalico 
latinitate donatus in academia Zagra-
biensi, cum ibidem ex universa philo-
sophia defenderet. Márcus Krajachich sub 
praesidio . . . Zagrabiae, 1759. (Baker 
Tamás munkája.) — 2. Brevis notitia 
Schismatis Graeci et Controversiarum 
Orientalium in quaestiones didacticas • 
chronologico-historicas, et dogmaticas di-
gesta. U. ott, 1764. — 3. De Orientalium 
et Occidentalium Consentione circa Pro-
cessionem Spiritus S. Diatriba in Ritu 
Graeco . . . U. ott. 1770. 

Katona, História Critica XLI. 634. 1. — 
Fejér, História Academiae 86. 1. — Stoeger, 
Scriptores 328. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque-Bibliogr. VII. 1225. 1. 

Simunich Mihály, zágrábi kanonok. 
— Munkái: 1. Sermo Funebris Aliti 
Mertvacsko Govorenje . . . Zágráb, 1695. 
— 2. Szlusba Marianska Tője to Őszem 
Prodekih [na Őszem Szvetkov B. D. 
M a r i e . . . U. ott, 1697. (Nyolcz prédi-
káczió szűz Mária tiszteletére). — 3. 

Prodeke Nedelyne k-zdenczu Pokore Va-
beche Po Postov Gozponu . . . U. ott, 
1697. (Vasárnapi prédikácziók.) — 4. 
Fénix pokore Pod Krelyutmi Miloszerd-
noga Pelikan Pochivajucha . . . U. ott., 
1697. (Vasárnapi prédikácziók). 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 495.. 
518., 520. 1. 

Sinay Dániel, bihar-debzeczeni növen-
dék-gyógyszerész. — Munkája: Gyógy-
szeres értekezés az arany szikany-zöld-
letről (chloridium auri et natrii) és a 
ketted kénsavas h'amagról (bisulfas cali). 
Pest, 1834. 

Szinnyei Könyvészete. 

Sinai György Ferencz, a korponai 
templomi zenekar felügyelője, 1674-től 
száműzött és a drezdai szász fejedelmi 
vár lakója. — Munkája; Christliche 
Gebetlein, So zu der Hochheiligen Drey-
faltigkeit In dem itzigen höchstbetrübten 
Zustande der armen Evangelischen Augs-
burgischen Confession Christen zugethan 
und gerichtet seyn, . . . Ein herzlich 
andächtig Gebetlein, Welches der heilige 
Vater Augustinus zu Gott gericht; als 
er von den barbarischen Kriegs-Volck 
in Africa zu Hieppen belagert gewesen. 
Im Jahr 1684. Drezda. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár III. 2. 
rész 205. 1. 

Sinai Miklós, ref. superintended, szül. 
Í730. Hajdú-Bagoson (Biharm.), hol atyja 
S. Sámuel curiális birtokos volt és 1744. 
és 1758. Mária Terézia alatt, mint föl-
kelő nemes a maga költségén vitézkedett, 
S. tanulmányait 1746-tól Debreczenben 
(1746. ápr. 28. Derecskéről jövet irat-
kozott be a felső osztályba) végezte; 
honnét 1755 őszén külföldre ment s a 
bécsi, oxfordi (1756. jún.—1757. márcz.) 
és gröningeni egyetemeket látogatta. Jeles 
képzettségének bizonyítványa, hogy 25 
éves korában a görög, latin, franczia és 
német nyelveket értette és beszélte. 
Angolországban tartózkodása alatt tete-
mes adományt eszközölt ki a debreczeni 
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főiskolának. Hazatérvén, 1759. márcz. 31. 
kúnmadarasi lelkész, 1760. ápr. 16. pedig 
debreczeni tanár lett a történelem és 
classica philologia tanszékén; ápr . 29. 
tartotta beköszöntő beszédét. Tudomá-
nyos téren különösen a magyar prot. 
egyház történelének buvárlására fordí-
totta erejét, a melyre vonatkozólag ren-
geteg anyagot gyűjtött. Kazinczy F. sze-
rint «szélesen tanította az egyháztörté-
nelmet» ; 1761. jún. 19. pedig S. ezt 
jegyzé f e l : «kezdettem az universalis 
históriát Offerhaus compendiumát. vévén 
fel, a kire praelegáljak, minek utána az 
ú j históriát elvégeztem volna, melyet 
senki sem tanított». (L. Sinai naptári 
jegyzeteit Figyelmező 1873. 223., 226 1.) 
E tanulmányai közben érlelődött meg 
benne az az elv, melyért később annyi 
üldözést és szenvedést kellett kiái lania; 
ugyanis lankadatlanul küzdött a vilá-
giaknak az egyházi kormányzatban való 
részvétele ellen, egyedül a lelkészek jogá-
nak nyilvánítván azt. Az 1781. márcz. 
13. tartott egyházmegyei gyűlésen sze-
mére vetették, hogy már 20 éve tanítja 
a történelmet, és a tanításban hosszú 
szétcsapongásai miatt, még sem végezte 
el. 1791. máj. 2. superintendensnek vá-
lasztották a lelkészek. Csakhogy ebbe a 
világiak végképen nem akartak bele-
nyugodni és Hunyadi Ferenczet válasz-
tották ellen-püspöknek; sőt június 28. 
nemcsak a püspökségtől, hanem tanári 
állásától is elmozdították. Ezen végzést 
okt. 18. ő felsége is megerősítette; egy-
szersmind meghagyta, hogy adják okát 
annak, miért mozdították el Sinait a 
tanárságból is ? Ebből aztán tíz évig 
tartó per keletkezett; végre 1800. aug. 
11. ítéletül kimondatott S.-nak tanárság-
ból elmozdítása. 1803. szept. 13. ő fel-
sége beleegyezésével vége szakadt a 
pörnek ; a helytartótanács ugyanis elren-
delte, hogy nyugdíjaztassék. Az 1790—91. 
budai országgyűlésre a kollégium némely 
régi szabadalmai és adományai (p. o. 

az Apafi adományozta 6000 mázsa kősó) 
kieszközlése végett küldetett. Meghalt 
1808. jún. 27. és Diószegi Sámuel deb-
reczeni pap tartott fölötte gyászbeszédet. 
— Levele a szabolcsi tractushoz 1791. 
(Prot. Egyh. és Isk. Lap 1880.) Három 
levele Bod Péterhez egyháztörténelmi 
ügyben 1763., 1766. és 1767. (M. Prot. 
Figyelmező III. 1872. 49. 1.) Naptárjegy-
zetei 1759—1803. (M. Prot. Figyelmező 
IV. 1873. 220. és köv. lapok). — Mun-
kái: 1. Iustini Históriáé Philippicae. Iuxta 
editionem Abrahami Gronovii Lugduno 
Batauam Anni MDCCXIX. recensitae. 
Accedunt Prologi Historiarum Philippi-
carum Trogi. I t e m : Editoris Notae ac 
Animadversiones Historico-Criticae in 
Loca quaedam Libri Primi Auctoris. 
Debrecini, M.DCCL.XIX. - 2. Sylloge 
actorum publicorum, quae Celebris suo 
merito pacificationis Viennensis anno 
1606. initae, históriám, articulorum ejus 
sensum, et denique universam ejus con-
stitutionem luculenter illustrant. Adjun-
guntur illis principis Stephani Botskay 
de Kis-Mária ultimae voluntatis seu tes-
tamenti t abu lae ; dictam etiam pacifica-
tionem Viennensem, & faciem illorurn 
temporum illustrantes. Omnia nunc pri-
mum edita opera ac studio Victorini de 
Chorebo philohistoris. Hely n., 1790. — 
Zoványi még néhány classicus kiadását 
említi, de azoknak könyvészeti czímét 
nem adja . — Nagybecsű «História ecclesi-
astica»-ját, mely a magyar Protestan-
tismus történetét saját koráig vezeti le 
(két kötetben: az eredeti legnagyobb 
részt sajátkezű példányt a szerzőtől gróf 
Teleki Sámuel vette meg. Az í. k. 1564-ig 
4rét 184 lap meg van a m. n. múzeum-
ban, a II. k. 4rét 536 lap 1773-ig csakis 
a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban 
van meg), Pank Oszkár német tudós 
készül kiadni. Számos kézirata közül 
különösen: a Vindiciae principorum regi-
minis ecclesiarum et scholarum ref. Hun-
gáriáé ez. nagy terjedelmű egyházjog-

36* 
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történeti munkája (576 lap 4rét, megvan 
a tiszántúli egyházkerület levéltárában) 
említendő. Nagybecsű kézirat-gyűjtemé-
nye, már ma csak töredék-maradványok-
ban, így is 17 nagy kötetben, Debre-
czenben az egyházkerületi levéltárban 
őriztetik. Erős gyanú szerint a Budai 
Ferencz Polgári Lexiconát is ő írta volna. 
— Festett arczképe a debreczeni ref. 
főiskola könyvtárában. 

Hadi történetek V. 1791. 67. SZ. — Ver. 
Ofner-Pester Zeitung 1808. 58. SZ. — Hazai és 
Külföldi Tudósítások 1808. I I . 5 . s z . ( N e k r . ) 
— Annalen der Literatur 1809. I. Intelligenz-
blatt 16. sz. — Tóth Ferencz, A helvetziai 
vallástételt követő túl a tiszai superinten-
dentziában élt református püspökök élete. 
G y ő r , 1812. 203. 1. — Sárospataki Füzetek 
1857. 689.. 1858. (Révész Imre). — Csokonai• 
Album. D e b r e c z e n , 18(il . 220. 1. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai. Pest, 1863. X. 210. 1. 
— Századok 1868. 217., 296. 1. — Keresztesi 
József, Krónika cz. egykorú naplója. Pest, 
1868. — Vasárnapi Újság 1869. 9. SZ. a r c z k . 
(Révész Imre), 1891. 50. sz. arczk., 1907. 29. 
sz. — Szűcs István, Debreczen város törté 
nelme. Debreczen. 1871. 943., 944., 95i., 1099. 
1. — Fővárosi Lapok 1871. 68. s z . ( H ö k e L . ) 

— Prot. Egyh. és lsk. Figyélmezö ( R é v é s z 
Imre) 1872. 53. (Levele Bodhoz az Athenas-
ról 1767. júl. 29.); 1873. 220., 277., 288—290., 
34«.. 417., 462., 528., 530., 555. 1., 1877. 118— 
123. 1. (Gyűjteményéről.) — Figyelő III. 1877. 
24. , 80. , 399. 1. — Balogh Ferencz, A M a g y a r 
Protestáns Egyháztörténet Irodalma. Deb-
reczen, 1879. — Szilády Áron, Regi M. Költök 
Tára 11. 1880. 375., III. 265., 274., IV. 265., 
274- V. 217., 218., 220.. VI. 144.. 178. 1. — 
Uj ,11. Athenás 357. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
Irodalomtörténeti Közlemények II. 1892. 148. 1. 
(Kéziratai), 1896. 144—147., 1897. 20, 249., 
1839. 118., 1903. 268 . , 1904. 198. 1. — Dóczy 
Imre. A debreczeni ref. gymnasium törté-
nete. Debreczen. 1895. 36., 177. 1. arczk. — 
Pallas Nagy Lexikona XV. 4. 1. — Zoványi 
Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 207. 1. 

— Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . , 111., V . , 
V I . , I X . ( K ö n y v t á r a . ) — Szabad Egyház 1901 
arczk. 

Sinapius Dániel, ág ev. lelkész, szül, 
1630-ban Szucsánban (Turóczm.), hol 
atyja S. Mihály (máskép Horcsicska 
Mihály) szintén lelkész volt; 1659. má j . 
18. iratkozott be a wittenbergi egyetemre. 

Hazájába visszatérve 1661-ben Jolsvába 
(Gömörm.) hívták meg rektornak; 1665. 
a kövii gyülekezet hívta meg lekésznek. 
Két évi hivataloskodása után Teplára és 
onnét Badványba (Zólyomm.) ment szin-
tén lelkésznek. A vallásüldözések alkal-
mával ő is megidéztetett a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék elé; itt aláírta 
1674. máj. 10. a kiköltözők számára ké-
szített térítvényt és a hazából kivándorolt. 
Bujdosásában egy ideig Brigában, azután 
Boroszlóban tartózkodott; végre Bajo-
nowában (Lengyelország) rektorságot 
nyert. Midőn 1683. a béke és nyugalom 
helyreállott az országban, a radványiak 
visszahívták, de a kiknél nem sokáig 
maradt, hanem elment Lőcsére a cseh 
gyülekezet lelkészének, mely hivatalában 
maradt 1706-ban történt haláláig. — 
Munkái: 1. Deo Secundante ! Sertum de-
cerptum ex horti Theologici Areolis IV. 
omnibus, quod veritatis studiosis odoran-
dum grata manu porrigunt ad Anni 

M. DC. LXIV in Palaestra Alnoviensi 
Praeses . . . Bespondens Johannes Mat-
thaesius . . . Cassoviae. — 2. Vivit post 
funera Virtus. Supremum Officium quod, 
svadente virtute, debito hoc Panegyrico.. . 
Domino Gabrieli Bakos de Osdgyán . . . 
Dum anno M.DC.LXVI. Die 17. Octobris... 
sepeliretur in Castro Csetnek solvebat. 
U. ott, 1666. — 3. Osgyáni Bakos Gábor 
úrnak. . . eltemetésekor rozsnyóbányai 
gyermekek által declamáltatott magyar 
versek. U. ott. 1666. (Nem önállóan, 
hanem Sinapius Dániel latin halotti 
beszédéhez mellékelve jelent meg). — 
4. Hortulus animae piae, Zahradka 
dišičky pobožné, Drezda 1676. — 5. Neo-
forurn Latino-Slavonicum. Nový trh 
latinsko-slovenský, na kterem se nekte-
rédo hospodárstvj slovenského potrebné 
továry nocházej. Hely n. 1678. — 6. 
Flagellum Irae Divinae Triplex, Seu : 
Triga Sororum Funesta, Belli, Famis, 
Pestis, Conjunctis manibus & viribus in 
genus humánum saeviens. Bepraesen-
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tabitur In Seena, Pro Loci Et Virium 
Ratione, per ScholaeBojanoviensis Juven-
tutem, Moderante Habenas Daniele Sina-
pio, ibd. Rect. Anno redonatae Salutis 
M. DC. LXXXI. 24. Febr. Dreyfache 
Peitsche und Ruthe Göttliches Zorns . . . 
Lesna. (Iskolai dráma programmja). — 
7. Examen apum cum autumnali mella-
tione. U. ott, 1681. — 8. Verám veris 
glóriám. U. ott, 1682. — 9. Coelum 
Bojanoviense . . . U. ott, 1682. (Majerus 
Jánossal együtt). — 10. Vota gamica 
secunda secunde vota reverendo Georgio 
Combero ministro Neosoliensi, in exilio 
Virgininem Trutianam in conjugem 
ducenti, ab amicis exulibus oblata. U. 
ott, 1682. — 11. Perlička Dijtek Božijch 
Aneb . . . Lőcse, 1681 és 1701. (Gyön-
gyök gyermekek számára.) — 12. Beatis 
Manibus Yiri Nob . . . Davidis Spielen-
bergeri . . . Qui placide in Christo obdor-
miendo XXVII. Maji . . . ex hae vita, in 
alteram coelestem, emigravit . . . Anno 
M. DC. LXXXIV. posuit. . . Leutschoviae. 

— 13. Domus Hain Moesta Nain Qua 
efferebatur Virgo virtutibus ornatiss. 
Juditha unica & ultima Filia Patris . . . 
Gasparis Hain . . . PVLLata LVgVbrlqVe 
DoMo FVnVs seqVente (1686). U. ott. 
— 14. Hortus Conjugii Medico-Botani-
cus, Quem Deo Supremo Hortulano 
annuente, Facultate Philogamica applau-
dente ingressus, inque illo publicam Pro-
fessionem aggressus est . . . David Spie-
lenbergerus . . . Sponsus . . . prudenter 
eligens . . . toro suo inserens & tholo 
cordis annectens . . . Virg. Susannam . . . 
Sponsam . . . Bartholomaei Schuberti. . . 
Senatoris . . . Filiam. An M. DC. LXXXVI. 
Quod ut felix faustumq. jubeat esse 
Deus, precatur, Cultor & Affinis . . . U. 
ott. — 15. Gadro wssech Modliteb M. 
Caspara Neumanna Do Sukne Slowenske 
oblecene a k vžitku podané od Daniele 
Sinapius-a. U. ott, 1686. (Az összes imád-
ságok foglalata. Neumann Gáspár után 
ford. 2. kiadás 1703., 3. k. 1707. U. ott.) 

— 16. Die angenehmen Liebes-Fessel 
Als Der Wohl-Ehrwürdige . . . Herr M. 
Paulus Bornagius, Wohlverordneter Pas-
tor der Erlösten des Herren in Bogschütz 
Mit der Viel Ehr und Tugendbe^tabten 
Jungfer Anna Rosina Des Wohl-Ehren-
westen . . . Herrn Christian Fessels Vor-
nehmen Bürgers und Handelsmanns in 
Breszlau der geliebten Jungfer Tochter, 
Den 13. Április 1706. in Bogschütz ehelich 
vertrauet wurde, wolte hiedurch bestens 
recommendiren. Oels, 1706. — Üdvözlő 
verseket írt:Hnilitzenus, Johannes,Colegii 
Theologici Disputatio XVII. De Sacra-
mentis . . . Wittebergae, 1659, Quentonius, 
Sámuel, Collegium . . . U. ott, 1660., 
Lauream . . . Wratislawiae, 1676., Inter 
Cineralia Exili i . . . Wratislawiae, 1677. 
Vota Gamica S e c u n d a . . . Lesnae, 1862. 
cz. munkákba. — Megbővítette Tra-
noscius (Tranowski) György, Cithara 
Sanctorum . . . Leutschoviae, 1864. cz. 
munkáját. — Kézirati munkái: Nucleus 
Neumanni slavice redditus 1703., Die 
Perle der Kinder Gottes oder Geistliche 
Seelenschatz 1701. (Cseh nyelven), Ovet 
suspirantes inter scrinia venerandi con-
dam loannis Glosii latintantes és Memoria 
fratris loannis Sinapii cz. 

Horányi, M e m o r i a I I I . 280. 1. — Bartholo-
maeides, Comitatus Gömör 431. 1., Memoriae 
Uugarorum 157. 1. — <»/. T. Értekező 1862. I. 
362' 1. — Rieger, Slovnik Nauöny. Prága, 
1863. I I I . 871. 1. — Haan Ludewit, C i t l i a r a 
Sanctorum. Peat, 1873. 73. I. — Racz Károly, 
A pozsonyi vértörvényszék áldozatai, Sá-
rospatak, 1874. 164. — Szabó-Hdlebrant, Régi 
M. Könyvtár I., II., III. 1. és 2. rész. — Uj 
.11. Athenás 593. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 
80. 1. — Vlček. Jaroslav, Dejiny Literatúry 
Slovenskej. Turócz-Szent Márton, 1890. 11— 
13., 19. 1. — Zoványi Jenő, Theologiai Isme-
retek Tára III. 207. 1. 

Sinapius János (idősb), ág. ev. lelkész, 
előbbinek testvérbátyja; szül. 1630 előtt; 
trencséni származású, tanult Königsberg -
ben ; innét Bannoviczra hivatott con-
rectornak, később Galgóczra ment iskola-
rektornak ; néhány év múlva Szakol-
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czára vitték lelkésznek, 1655-ben pedig 
Galgóczra léptették elő. Gróf Forgách 
Ádám gyakorta meg szokta hívni aszta-
lához a végből, hogy figyelmes hallgatója 
lehessen annak, midőn S. a szinte ven-
dégekül meghívott szerzetesekkel vallásos 
vitákat kezd. Midőn pedig tudományos 
vitatkozásaival mindig sarokba szorította 
és elhallgattatta a szerzeteseket: ezek a 
grófnét feltüzelték ellene, a ki elvégre 
annyira vitte a dolgot a grófnál, hogy 
az őt 1661-ben elűzte Galgóczról. Hall-
gatói sírva kísérték ki, maga pedig ki-
vonulása alkalmával könnyeket hullatva 
énekelte a XXIII, zsoltárt: «Az Ur én 
nékem őriző pásztorom». Végre midőn 
Szent-Péter faluhoz ért a Vág mellett, 
Galgócztól negyed mértföldnyire, intette 
és kérte hallgatóit, kik őt elkísérték, hogy 
az . evangéliomi tudomány tisztaságától 
semmikép el ne álljanak. Majd Szakol-
czán (Nyitram.) valami hivatalra alkal-
maztatott ; innét végre Trencsénbe ment 
lelkésznek. Az ő lelkészkedése alatt 1672-
ben vétetett el az ottani evangélikusok 
temploma és ő, mivel a pozsonyi rend-
kívüli törvényszék előtt a térítvényt alá-
írni nem akarta, kiutasíttatott az ország-
ból. (Lapsánszky János törvényszéki 
titoknok szerint pedig, azok között, kik 
az országból kiköltözésre kötelező térít-
vényt aláírták, harmadik helyen áll.) 
Elhagyván tehát a haza határait, kül-
földön vonta meg magát. Meghalt Hallé-
ban, az ott uralkodó cholerában nejével 
és két gyermekével együtt. (Halálozási 
éve 1678. egyedül Rácz Károlynál fordul 
elő, itt is hibásan.) — Munkái: 1. Sermo 
sacer in obitum supremi et perpetui 
Comitis comitatus thurociensis Pauli de 
Reva defuncţi 1644. — 2. Deo ductore 
et authore! Triga Thesium De Animabus 
Separatis, quarum prima earum cogní-
tionem, altera motum & tertia apetitum 
deciarat Fatis Divinae providentiae dis-
ponentibus, publico eruditorum examini 
propositae in Palladio Galgotzensi die 

8. Novembr. Anno 1649. a Joanne 
Sinapio ibidem Directore Respondentis 
vices subeunte Johanne Pastochio. Tren-
chinij. — 3. Nodus Gordius Dictorum 
Theandri Lutheri praecipuorum, & in 
controversiam non raro Venientium. 
Solutus per . . . Palestrae Galgotzsensis 
Rectorem & ad amicam disquisitionem 
omnibus quos Lutherj ejusq. scriptorum 
tenet amor, vel quos Ipsius occupavit 
odium propositus Respondente Andrea 
Johanide Anno A reparata per Christum 
Salute 1652. . . . (Trencsén.) — 4. Parva 
Scfrola in usum Discipulorum Christi 
accommodata et disposita studio & opera 
. . . Anno . . . M.DC.LVIII. U. ott. — 
5. Fama. Sepulcri Beato obitui Viri 
condam Natalium ingenuitate Nobilissimi 
rerum usu experientissimi, scientia Me 
dica exercitatiss. Virtutumq. laudibus 
Excell. Dni Friderici Ferber . . . Deo 
receptui canente . . . An. M.DC.LXXIV. 
Gorlicii. — 6. Henoch Cum Deo Am-
buláns Veris Christi Confessoribus ad 
imitandum productus per . . . U. ott, 
1676. (Ezen munka szerzőjének többen 
fiát tartják.)—7. Chúr Sächsisches Rauten 
Kräntzlein mit unverwelckten und schön-
sten Hertzblümlein gezieret u. gebunden. 
Hely n., 1677. — 8. Chur Sächsische 
Güldene Glaubens Kette. Daran das 
Rauten Kräntzlein Hanget Hinzugesetzet 
. . . 1677. Hely n. — 9. Sylvula Vena-
toria Fürstliches Lust-Wäldlein, Darinnen 
von der Jägerey gehandelt wird . . . . 
Anno MDDLX XVIII. (Halle.) — 10. 
Opffer Der schuldigsten Ehren-Bezeugung, 
Dem Hoch-Edelgebohrnen Herrn . . . . 
Moritz Tham, Marschalchn, von Bieber-
stein . . . Aus treu-ergebnesten Gemüthe 
demüthigst zugestellet Von Endes be-
nandten in Hall Anno 1679. den 26. 
Aug. Hall in Sachsen. — 11. Ovum 
Paschale, Viris Maxime Rev. . . . De 
Ecclesia & Bono Publico optime meritis. 
In Urbe Hala Affectui & honori testando, 
Sacris diebus Paschalibus oblatum . . . 
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Anno 1681. U. ott. — 12. Clava Herculis 
Potentissinio et Seren. Principi . . . Dn. 
Friderico Wilhelmo . . . In perennem 
memoriam & honorem Die felicissimi 
in Urbem Halam ingressus, quae fűit 
2. Jun. Anno 1681. humillima cum sub-
jectione exhibita . . . Jenae. — 13. Idea 
Boni Principis, Historicis Brennonum 
Symbolis, Brevissime concepta Et Adum-
bra ta . . . U. ott, 1682. — 14. Ornithica 
Sacra, Geistliche Vogel-Beitze, Zur Fürst-
lichen Lust, Wie auch allen Frommen 
Christlichen Hertzen zur nützlichen und 
seeligen Erbauung vorgestellet . . . Hall 
in Sachsen, 1682. — 15. Sacrum, Horo-
logium . . . Görlicz (XVII. száz.). — 16. 
Pupilla Principum, Fürstlicher Augapfel, 
Dessen 1. Nähme und Deutung beschrie-
ben, dabey 2. von Regiments- und Hoff-
wesen etlicher nützlichen Frag-Stücken, 
wie denn auch 3. Fürstlicher schönen An-
merckungen gedacht worden, abgebildet 
und vorgestellet. Wittenberg (XVII. száz.). 
— 17. Suscitabulum Theologicum . . . 
Hely n. (XVII. száz. 8 értekezés van 
benne.) / ' 

Bod, M. Athenas 240. 1. — Katona, História 
Critica XXXVI. 763. 1. — Klein, Nachrichten 
III. 122., 297., 398., 400. 1. (Halála évét nem 
említi.) — Ráa Károly, A pozsonyi vér-
törvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 
1874. 165. 1. (Halálozása evét 1678-ra teszi.) 
— Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II., 
I I I . 2. r é s z . — Uj V. Atkenus 593. 1. — Slovenské 
Poklady 1887. 82 1. 

Sinapius János (ifjabb), bölcseleti 
doktor, rektor és könyvtárnok Oelsben 
(Szilézia), előbbinek fia, szintén Magyar-
országon Trencsénben született és Bécs-
ben tanult az egyetemen ; ott is szerezte 
bölcseletdoktori oklevelét. — Munkái: 
1. Alexandri Austriaci Liberatum, Caroli 
V. Imp. Rom. Maximi, Drama Primum, 
E Curtij Lib. UI. & IV. exhibens bellum 
contra Franciscum I. Regem Galliae A. 
1525. d. 24. Febr. ad Paviam captum, 
eodemq. mense Anni Sequentis libera-
tum . . . a Juventute Olsnensi in Theat.ro 

Illustri publico d. 25. Maij A. 99. produ-
cendum, . . . intimat . . . Oelsnae. — 
2. Illustrissimis Principibus Et Dominis, 
. . . Carolo Friderico Et Christiano Ul-
rico, Ducibus Würtembergiae . . . Seriem 
Dominorum Ducumque Olsnensium Di-
stichis Historicis . . . A. M.DCCII. Ipso 
Galli Festo recitandam humillime d . . . 
Olsnae. — 3 Celsissimis Principibus... 
Carolo Friderico, Et, Christiano Ulrico, 
Fratribus Germanis, Ducibus Würtern-
bergae . . . Symbola aliquot Heroum . . . 
a quibus Cels. Principum nostrorum Par 
Sangvinem ducit, Distichis Gnomicis 
adumbrata, & ante /Certamen Alitum 
Cristatorum, Illustri/Olsneo usitatum, A. 
M DCC.III. U. o t t / — 4. Nachdem der 
Durchlauchtigste Fürst . . . Christian 
Ulrich, Hertzpg zu Würtemberg . . . Prin-
cessin Augusta Louisa, Herzogin zu 
Würtemberg . . . aus dem Carls-Bade 
In Dero Fürstl. Residentz Oelsze Den 
17./ÍUÍÍÍ 1703. höchsterfreulich wieder-
kommen, wurde zu unterthenigster Be-
zeugung allgemeiner Lust. Philippi Boni 
Hertzoges in Niederland Fürsten-Lust, in 
einem Schauspiele, Den 17. Augusti 
drauf, durch die studierende Jugend, Auf 
öffentlicher Fürstl. Schau-Bühne, unter-
thänigst vorgestellet, . . . Oels. — 5. De 
Celsissimorum Ducum Olsnensium Morte, 
Meditationes tempori luctuosissimo ac-
commodas, Beatissimis Manibus, Seren. 
Principis . . . . Christian! Ulrici . . . . 
V. April. Annis hujus MDCC1V. piisime 
demortui, XVIII. Jun. Exequiis Ducalibus 
splendidissime conditi, humillime con-
secratas, & in anniversaria Festivitate 
Scholastica Galli Abbatis, In Auditorio... 
Scholae Olsneae . . . recitandas, indicit. 
U. ott. — 6. Alsz Der Wohl-Ehrwürdige 
Vorachtbahre und Wohlgelehrte Herr 
M. Paulus Bornagius, Wohlverordneter 
Pfarrer der Gemeine Gottes in Bog-
schütz, Mit der Viel Ehr und Tugend-
belobten Jungfrau Anna Rosina Des . . . 
Herrn Christian Fessels.... Handelsmann 
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in Breszlau Hertzgeliebten Jungfrauen 
Tochter, Den 13. Április 1706. in Bog-
schütz Sein Hochzeitlich Ehren-Fest be-
ging, Solte Ihm als Seinem Wehrtesten 
Herren Schwager, zu der in Fesseln der 
Ehlichen Liebe gefundenen Freyheit 
Vergnügung Von Hertzen gratuliren . . . 
U. ott. — 7. De Hymnis Et Hymnopoeis 
Olsnensibus Exercitationes. Nonnullas, 
Orationa prosa & vorsa, In Olsnensi 
Bonarum Mentium Officina ante Certa-
men Alitum Cristatorum, d. XVIII. Octobr. 
Anno . . . M.DCC.VI. instituendas indi-
cit . . . U. ott. — 8. Olsnographia, oder 
Eigentliche Beschreibung Desz Oelsz-
nischen Fürstenthums, In Nieder-Schle-
sien, welche in zwey Haupt-Theilen, so 
wohl insgemein Dessen Nahmen, Situation, 
Regenten, Religions-Zustand, Regiments-
Wesen und andere notable Sachen, Als 
auch insonderheit Die Städte und Weich-
bilder des Oelsznischen Fürstenthums 
mit Ihren Deckwürdigkeiten vorstellet, 
ausgefertiget. . . Leipzig und Franck-
furt, 1707. — 9. De Tempestatibus, 
Occasione Tempestatis Nuperae Saevis-
simae, Quae Die XX. Jul. A. Huius 
M.DCC.VII. Olsnam Tractumque Olsnen-
sem Gravissime Afflixit, Exercitationes 
Nonnullas In Olsnensi Bonarum Men-
tium Officina Ante Certamen Alitum 
Cristatorum, die XVII. Octobris, insti-
tuendas ind ic i t . . . U. ott. — 10. Horo-
logium sacrum bene impensi temporis 
in usum studiosoruro Deum timentium. 
Bartphae, 1709. — Gyász- és üdvözlő-
verseket i r t : Exilium Mortuum . . . 
Gorlicii, 1674., Jakschi, Daniel, Disputa-
tio Isagogica . . . U. ott, 1676. és Offi-
cium supremum . . . U. ott, 1676. cz. 
munkákba. 

Czvitlinger, S p e c i m e n 360. l a p . — Katona 
História Critica XXXVI. 763. lap. — Klein, 
Nachrichten III. Pest, 1873. 401. 1. (Fal»ó, 
Monumenta IV.) — Szabó-Hellebrant, Régi M. 
Könyvtár III. 2. rész. 
Sinapius Mihály, ág. ev. lelkész, S. 

János lelkész és Stolarowy Borbála fia, 

beczkói (Trencsénm.) származású; ta-
nult Mosóczon Francisci Tamás alatt 
három évig, Bicsén Hodik János, Moli-
torisz Miklós és Lányi Izsák alat t ; 1619. 
a wittenbergi egyetemre iratkozott be és 
ott tanult Thurzó Imre gróf költségén. 
Hazájába visszatérve a bitsei egyház 
diakónusa lett, hová 1620. szept. 4. 
ordináltatott. 1637. Szucsányban (Turócz-
megye) volt lelkész és 1640-ben senior 
lett. Meghalt 1653. okt. 13. — Munkái: 
1. De lntelleetu Et Voluntate Intelligen-
tiarum Quam In . . . Academia Witte-
bergensi . . . Sub Praesidio M. Johannis 
Rotlöben . . . Publico examini sistit . . . 
Ad diem 21. August . . . Witebergae, 
M.DC.XIX. — 2. Disputationum Meta-
physicarum Prima De Definitione et 
Divisione Metaphysicae. Quam In . . . 
Academia Wittebergensi . . . Defenden-
dam suscipit. U. ott, 1619. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 126. 
lap. — Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár 
111. 1. rész 376. 1. 

Sinapius (Senfft) Mihály Alajos, böl-
cseleti és orvosdoktor, szakolczai (Nyitra-
megye) származású magyar nemes ; mint 
bölcselő híres volt nemcsak Magyar-
országon, hanem Német- és Lengyel-
országban, sőt Európa többi országai-
ban is ; 1693-ban mint Radzivil herczeg 
litvaniai főkanczellár udvari orvosa em-
líttetik. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medica De Mania . . . Praeside med. 
Rectore Gerardo Wynen. Harderouici. 
Év n. — 2. Absurda Vera Occasione 
potissimarum quarundam controversia-
rum quae Neotericis cum Galenicis inter-
cedunt. Orbi curioso Medicorum, in com-
pendio denuo exhibita . . . Varsaviae, 
1693. — 3. Absurda Vera Sive Paradoxa 
Medica Quorum Pars I. Theoremata & 
questiones controversias varias quae 
hodie Neotericis cum Galenicis inter-
cedunt proponit cum dissertatione nova 
Cap. V. De spirituum effluviis & animae 
communis transmigratione juxta Moder-
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nos Pythagoricos. Pars II. Occasione 
morborum certorum Septentrionalium 
easdem quaestiones controversas con-
tinuat cum dissertatione de falso titulo 
sive falsa existentia Morbi Gallici. Pars 
III. Continet tractatum de Vanitate, falsi-
tate, & incertitudine Aphoris. Hippo-
cratis. Opus Philiatris omnibus tam inci-
pientibus quam adultis, lectu jucundum 
utile & necessarium.Genevae,M.DC.XCVII. 
— 4. Tractaius De Remedio Doloris, 
Sivo Materia Anodynorum. Nec non Opii. 
Causa criminali in foro medico Accessit 
Visió Alethophili Advocaţi De Secta Et 
Religione Empyricorum Panacaeistarum. 
Amstelaedami, 1699. (Ism. Acta Erudit. 
Lipsiens. Suplement. Tom. IU. pag. 500.) 
— 2. Eine ohne Exempel und noch von 
keinem Historico angeführte Anmerckung, 
Den Kayser Leopoldum Glorwürdigsten 
Andenckens, Wie auch Carolum III. 
König in Spanien etc. Auf diszmal an 
den zu Franckfurt am Mayn im Monat 
Augusto angestellten Wahl - Tag Der 
Kayserl. Krohne Candidatum anbelan-
gend, Kurtz ausgeführt und zusammen-
gesetzt Breszlau, 1711. — Gyászverset 
írt a Lacrimae Praematuro . . Gorlicii, 
1674. cz. munkába. 

Wesiftrémi, Succincta Medicorum Biog-
graphia. Cent. I . Lipxiae. 1774 168. 1. — 
Irodalomtörténeti Közlemények I . 1891. 433. 1. 
(A harderwijki e g y e t e m a n y a k ö n y v é b e n 
1701. júl . 18. S inapius Mihály Alajos , sza-
kolczai fiú van bejegyezve mint orvos-jelölt , 
talán a föntebbinek fia.) — Szabó-llellebrant, 
Bégl M. Könyvtár III. S. rész 40., 444., 507.. 
532.. 730., 742. 1. 

Sincai. L. Sinkai. 

Sinczky Géza. áll. főgymnasiumi tanár, 
szül. Ib72-ben Kolozsvárt; 1897. tett 
tanári vizsgát Kolozsvárt a magyarból 
és latinból; jelenleg a nagyszebeni áll. 
főgymnasium tanára. — Munkája: Ta-
nulmányút Rómába, 1902. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1903.) 

Kalmár Elek, Tanári N é v k ö n y v . Lőcse , 
1907. 133. 1. 

Sinczky János. — Kolozsvárt az 
Erdélyi Hiradó munkatársa volt a 40-es 
években. 

Irodalomtört. Közlemények. B u d a p e s t , 1898. 
429. 1. 

Sindelár József\ bölcseleti doktor. — 
Munkája: Adatok a marturina történeti 
fejlődéséhez. Az oklevelek alapján. Böl-
csészetdoktori értekezés. Esztergom, 1900. 

<V m. n. múzeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Singer Á., rabbi. — Munkái: 1. Az 
izraelita anyakönyvvezetés magyar-német 
kézikönyve. Székesfehérvár, 1886. — 
2. Hálamondatok. U. ott, 1900. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Singer Adolf, népiskolai tanító. — 
Munkái: 1. Német nyelvgyakorló nyelv-
tani alapon, magyar tannyelvű népisko-
lák számára. Balassa-Gyarmat, 1889. 
(Brett Mórral együtt. 2. jav. és bővített 
kiadás. U. ott, 1894.) — 2. Magyar 
nyelvtan az elemi iskolák osztályai szá-
mára. I—III. rész. U. ott, 1892. (Brett 
Mórral együtt, II. oszt. 2. jav. kiadás. 
U. ott, 1904. és 1905.) — 3. Nógrád-
vármegye földrajza. A népiskolák III., 
IV. oszt. számára. U. ott. 1905. (Sámuel 
A.-val együtt.) 

Hí. Könyvészet 191)4., 1905. — Petrik, M. 
Könyvésze t 1886—1900. és a in. n. m ú z e u m i 
k ö n y v t á r példányáról . 

Singer Antal, m. kir. állami hivatal-
nok a kereskedelemügyi minisztériumban 
Budapesten, szül. 1859-ben Győrött. — 
Munkája: Állomási névjegyzék a magyar-
országi vasúti kilometertérképhez. A kilo-
metertérképpel és állomási névjegyzékkel 
együtt. Budapest, 1893. (Koch Henrikkel 
együtt.) — Szerkesztette és kiadta a 
Gabonaszállítás Magyarországból czímű 
díjszabási folyóiratot Koch Henrikkel és 
Gonda Józseffel együtt Budapesten ; szer-
kesztett vidéki lapot is. 

Az Athenaeum Kézi-lemi'tona. Szerk. Acsády 
Ignácz . Bpest, II. k. 1.63. 1. — Petrik, M. 
K ö n y v e s z e t 1886-1900. 

Singer Bálint, oki. bányamérnök, a 
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nagy - mányoki bányatársaság bánya-
főnöke. - Munkái: 1. Előadói javaslat. 
Bonyhád, 1897. — 2. Új kőszénbánya-
müvek telepítése és berendezése. U. ott, 
1897. — 3. Az esztergomvidéki barnaszén-
bányászat . . . Selmeczbánya, 1897. (Kü-
lönnyomat a Bányászati és Kohászati 
Lapokból.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Singer Bernát, orvosdoktor, gyakorló-
orvos Keszthelyen ; születelt 1840-ben ; 
Bécsben 1866-ban nyert orvosdoktori 
oklevelet. — Munkája: A keszthely-
hévízi fürdő vegy- és gyógytani tekintet-
ben. Nagy-Kanizsa, 1874. (Németül. U. 
ott, 2. kiadás 1875.) 

Oláh Gyula, Egészségügy i személyzet Ma-
gyarországban. Budapest, 1876. 381. 1. — 
Szinnyei Könyvészete és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Singer Bernát, bölcseleti doktor, fő-
rabbi, szül. 1870-ben Sátoralja-Ujhelyben, 
előbb tapolczai, jelenleg szabadkai fő-
rabbi. — Czikkeket írt a helyi és fővárosi 
lapokba, így az Egyenlőségbe stb. — 
Munkái: 1. Zephanja könyve. Ford. és 
magyarázta. Bölcsészetdoktori értekezés. 
Bpest, 1893. (Zofoniás próféta.) — 2. 
Két beszéd a tapolczai izr. imaházban. 
Tapolcza, 1896. — 3. A cionizmus a 
hazafiság szempontjából. Okai, czéljai, 
ellenségei és ezeknek ellenvetései. Bpest, 
1899. (Az «Ungarisches Wochenblatt» 
különlenyomata.) 

Zemplén Vármegye. B p e s t , 1906. 290. 1. ( M a -
gyarország Vármegyéi.) — Petrik, M. Köny-
vészet 1886—1900. 

Singer TJ. A., hírlapíró, a Sorsolási 
Tudósító szerkesztője. Meghalt 1903. jún. 
Budapesten. 

Budapesti Hirlap 1903. 166. SZ. 

Singer Ede, hírlapíró, született 1844. 
Magyarországon ; előbb a Pester Journal 
tulajdonosa vol t ; azután a bécsi Extra-
post kiadását vállalta e l ; később a Wiener 
Alig. Zeitung budapesli levelezője lett és 
1884 végén a nevezett lap szerkesztő-

ségébe hívták meg. E hírlapnak hosz-
szabb ideig társtulajdonosa is volt. S 
nagyobbrészt politikai és pénzügyi czik-
keket ír. 

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien. Wien, 
1893. 525. 1. 

Singer Ferencz Ignácz, hírlapíró, szül. 
1828. Győrben ; ifjúsága első éveiben az 
aranymíves mesterségre adta magát ; 
1848-ban azonban hírlapíró lett és Bécsbe 
költözött, hol különösen a szépirodalom-
nak szentelte idejét és csakhamar ügyes-
sége által nagy népszerűségre tett szert; 
miután a reactiós kormány az utczai Iap-
elárúsítást megakadályozta, életrehozta a 
dohánytőzsdékben egyes hirlapszámok 
elárúsítását. Kezdetben 1848-ban a Geiszel 
szerkesztőségébe lépett. 1850-ben a Frie-
denszeitungnak egyik alapítója volt. 1851-
ben a Morgenpost megalapításánál segéd-
kezett, melyet mint főkezelő 1858-ig 
20,000 példányszámra emelt. Ezután a 
Stadtpostot alapította, melyet 17,000 pél-
dányban terjesztett; a bélyeg behoza-
talakor azonban megvált a laptól és 
ismét a Morgenposthoz szegődött, a 
melyet 1872-ig vezetett. 1861-ben Berg 
színműíróval a Kikeriki-t alapította, 
1872-ben pedig az Illustrirtes Wiener 
Extrablattot. Ezeken kívül több alkalmi 
füzeteket adott ki, többnyire jótékony 
czélra, ú. m. Die Grundsteinlegung der 
Votivkirche, Erzherzog Karl Monument, 
Das neue Geld, Der Komet, Des Kaisers 
Jubiläum. Irodalmi működése mellett 
1853-tól fogva a társadalmi téren jóté-
kony czélra is közreműködött előadások 
rendezésével, s ez úton nevezetesen a 
bécsi szegényeknek tüzelőfával ellátására 
70,000 frt alaptőkét gyűjtött. Ezen tevé-
kenysége révén 1854. a bécsi városköz-
ségi választmányba jutott be, 1861. elől-
járó helyettes és 1870. városi tanácsos 
lett. Az arany érdemkeresztet a koroná-
val kapta és 1866-ban a párisi segély-
egylet bronz-emlékérmét. 

Wur XXXV. 6. l. 
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Singer Ignácz, jogi doktor, kir. tör-
vényszéki biró ; ha nem csalódom egy-
ugyanazon személy az 1882-ben London-
ban megjelent munka szerzőjével. — 
Munkái: 1. A házassági jog. Budapest, 
1874. (Különnyomat a Jogtudományi 
Közlönyből.) — 2. Simplified grammar 
of the Hungarian language. London, 
1882. (Trübner Collection II.) — A Jog-
tudományi Közlöny munkatársa volt a 
70-es évek elején. 

Petrik Könyvészete és a m. n. múzeumi 
könyvtár példányáról. 

Singer Izidor, bölcseleti doktor, egye-
temi magántanár Bécsben, szül. 1857. 
január 10. Budapesten. — Munkái: 1. 
Soziale Zustände in d. nördl. Böhmen. 
Wien, 1885. — 2. Soziale Verhältnisse 
in Ost-Asien. U. ott, 1888. — 3. Soziale 
Wanderungen der Gegenwart. U.ott, 1889. 

Kürschner, Deutscher Litteratur-Kalender 
1892. Stuttgart 1032. h. 

Singer Izrael, rabbi és nyug. tanító, 
szül. 1828. Pakson (Tolnám.); talmud-
tanulmányait szülőhelyén, Szentgyörgyön, 
Lackenbachban és Nikolsburgban foly-
tatta. 1850-ben Brünnbe ment, hol a 
műegyetemen a kereskedelmi szakot fe-
jezte be. 1851-ben a szegedi izr. tanítói 
állást fogadta el ; itt tanított 1860 febr.-ig, 
midőn a sátoraljaújhelyi cs. kir. minta-
iskolához neveztetett ki vallástanítónak, 
hol a hitközség iskolájában is osztály-
tanító volt; midőn itt 12 és félévig taní-
tott, nyugalomba vonult és ott él jelen-
leg is. — Czikkeiről, munkáiról és élete 
körülményeiről részletesen megemlékezik 
Emlék-könyv cz. munkájában. — Mun-
kái : 1. Lehrbuch der isr. Religion nebst 
Bibelkunde und Liturgie für Volks- und 
Hauptschulen, mit den zu Ende beigefüg-
ten Anmerkungen auch für Real-, Gym-
nasial-, Handels- und Wiederholungs-
schulen. Sátoralja-Ujhely, 1870. Két köt. 
-— 2. Vorwort und Anmerkungen zu 
meinem Lehrbuch der isr. Religion. U. 
ott, 1870. — 3. Vallástan az izraelita 

iíjúság számára. Budapest, 1876. — 4. 
Neveléstan izr. szülők részére.Erziehungs-
lehre für Israeliten. Sátoralja-Ujhely, 
1882. — 5. Rend- és illemszabályok. U. 
ott, 1886. (14 kiadásban. Németül is 
megjelent.) — 6. Pflichten isr. Schul-
männer nebst Erziehungs- und Unterrichts-
lehren. U. ott, 1899. Három füzet. (Ism. 
Gemeinde-Zeitung. Prag, 10. sz., Der 
Israelit. Lemberg, 11. sz., Die Neuzeit. 
Wien, 21. sz., Der Israelit. Mainz, 55. sz.) 
— 7. Az igazság és béke. U. ott, 1902. 
— 8. Emlék-könyv 50 éves néptanítói 
és hittanári működésemről. U. ott, 1904. 

Kisilingstein Könyvészete és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányairól. 

Singer Jakab, bölcseleti doktor, fő-
rabbi Temesvárt. — Munkái: 1. Avató-
beszéd a temesvári gyárvárosi izraelita 
templom avatásának ünnepén 1899. szept. 
3 Bonyhád, 1899. — 2. Jóna 
könyve. Ford. és magyarázta. Bölcsészet-
doctori értekezés. Budapest, 1894. — 3. 
Esketési beszéd Deutsch Andor és Pollák 
Malvina házassági egybekelése alkalmá-
val. Temesvár, 1902. — 4. Adatok a 
bánsági zsidók történetéhez a XIII. szá-
zadban. Bpest, 1905. (Különny. a Bloch 
Mózes-emlékműből.) 

Petrik, M. Könyvészet 1S86—1990. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Singer József\ orvosdoktor, szász-
tescheni származú. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica sistens morbum nig-
rum Hippocratis. Tyrnaviae, 1775. 

Szinnyei Könyveszete. 

Singer József. — Munkája: Egy 
peches ember. Monolog. Miskolcz, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Singer S. Leo., főrabbi, szül. Vár-
palotán, rabbi íia; tanulmányait atyja 
mellett kezdette, Trencsénben és Pozsony-
ban folytatta. Ez utóbbi városban meg-
választották hitszónoknak. Rimaszombat-
ban 1882-ben választották meg főrabbi-
nak, hol a magyarosítás terén üdvös 
tevékenységet fejt ki a zsidóság körében; 
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a város képviselő-testületének és több 
kulturális és jótékonysági egyletnek tagja. 
— Munkája : 1. Bibliai történet chrono-
logiai számításokkal. A nép- és közép-
iskolák alsó oszt. számára. Rimaszombat, 
1884. — 2. A vallás eredete és hitval-
lásunk tizenhárom alapelve a közép-
iskolák III. és IV. oszt. számára. U. ott, 
1885. — 3. Bibliai történet és a zsidók 
története. Két részben. A világ teremté-
sétől a jelenkorig chronologiai számítá-
sokkal. Középiskolák számára. U. ott, 
1901. (2. bőv. és jav. kiadás.) 

Kiszli ngstein K ö n y v é s z e t e . — Zichy Hermann 
gróf és Derestye Gy. Jr., Magyar zs idók a 
mi l l enn iumon. Bpest, 1896. 258. 1. arczk. — 
il. Könyvésiet 1901. 

Singer Manó, izr. néptanító, a modori 
rabbi fia, szül. 1862-ben; tanulmányait 
Modorban az állami tanító-képzőben vé-
gezte, hol 1880-ban képesítését nyerte. 
A képzőt végezve Pozsonyba ment nevelő-
nek ; itt négy évig tartózkodott ; ez idő 
alatt folytatván talmud-tanulmányait , a 
rabbi pályára készült. E végből a theo-
logia hallgatói közé iratkozott b e ; de 
nemsokára meghívták a békéscsabai orth. 
izr. hitközségnek akkor felállított iskolájá-
hoz, mely iskolánál azóta működik. A 
békésmegyei tanítóegyesületnek löbb évig 
aljegyzője volt és jelenleg főjegyzője. — 
Több paedagogiai és journalistikai czikk 
jelent meg tőle. Tankönyveit Győri S. 
Mihály álnév alatt írta. — Munkái: 1. 
Földrajz a népiskolák használatára. 3. 
kiadás. B.-Csaba, 1895. — 2. Magyar-
ország története népiskolák használatára. 
4. változatlan kiadás. U. ott, 1^95. — 
3. Természetrajz . . . — 4. A békés-
vármegyei általános tanítóegyesület év-
könyve. 1896—99. U. ott, 1900. 

Variay József, Magyar t&nférfiak és tanító-
nők ezredeves Albuma. Békés-Csaba, 1896. 
f é n y n y o m . arczk. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Singer Mátyás, orvos-sebészdoktor, 
kir. tanácsos, a Szeged-városi közkórház 

igazgató-főorvosa és az áll. t rachoma-
kórház igazgatója, tb. városi főorvos, a 
vöröskereszt-egylet szegedi választmányá-
nak orvosi tagja, a bécsi cs. kir. és a 
budapesti kir. orvosegylet t ag ja ; szül. 
1828 körül Szegeden, hol atyja S. Vil-
mos sebész vo l t ; S. szülővárosában vé-
gezte a gymnas iumot ; orvosi tanulását 
1845-ben Bécsben kezdte és 1852. nyert 
orvos-sebészi oklevelet; előbb Helm kór-
házi igazgató másodorvossá nevezte k i ; 
majd Schuh Operateur klinikáján segéd-
kezett; 1856—58. Sigmund tanár assi-
stense volt. Párisban, Londonban gyara-
pította tudományát . 1859-ben tért vissza 
Szegedre, hol 1862. kórházi igazgató, 
1870. a közegészségi tanács rendkívüli 
tagja és a Ferencz József-rend lovagja 
lett. — Czikkei a M. orvosok és termé-
szetvizsgálók Munkálataiban (IX. 1864. 
A húgyhólyag metszésről, XI. 1866. Ta-
pasztalatok roncsoló torok-gégelob-diph-
theria körül. Két gégemetszés); a Kórházi 
Szemlében (1865. Jelentés és észrevéte-
lek a sz. kir. Szeged városa közkórházá-
ban 1863. nov. 1-től 1864. decz. 3l-ig 
kezelt betegekről); az Orvosi Hetilapban 
(1861. Adalék a női hugycsőtakár kór-
tanához, A jobboldali mozgó vesének egy 
esete, 1863. Kórházi jelentés 1861—62. 
évről, 1865. Idegsömör a háromosztatu 
ideg harmadik ágabogainak megfelelőleg, 
1872. Kivonat a szegedi közkórház 1871. 
működésére vonatkozó jelentésből) stb. ; 
a Gyógyászatban (1867. Kimutatás a 
szegedi kórházról). — Munkája : A labor-
dad hályog két esete, némi észrevételek-
kel a szürke hályog e neme felett. Pest, 
1864. (Különny. az Orvosi Hetilapból.) 

Oláh Gyula, Az e g é s z s é g ü g y i s zemélyze t 
Magyarországban. Budapest . 1876. 108. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1888. 15. 
sz. arczk. — Pesti Alfréd, Orvosi É v k ö n y v . 
Bpest , 1899. 208. 1. 

Singer Mihály, Győrben élt és Bécs-
ben tanu l t : 1893 körül kivándorolt az 
északamerikai Egyesült-Államokba, ho 

/ 
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«Tamás bátya» cz. 8. felv. német szín-
művét 1893-ban Daly angol színház-
igazgató New-Yorkban angolra fordította 
s előadatta ; úgyszintén a «Zsidó» czíműt 
is. — Munkái: 1. Szerény észrevételek. 
Beszélyfüzér. Győr, 1884. — 2. Hétszer 
görbe. Elbeszélés. U. ott. 1889. — 3. 
Judit. Regény. U. ott, 1891. Két kötet. 
(Előszóval Ágai Adolftól.) — 4. Zsidó 
világ. Rajzok és vázlatok. Bpest, 1891. 
(Ism. Budapesti Szemle 68. kötet.) — 5. 
Emlékbeszéd Kossuth Lajos fölött tar-
totta . . . az egyesült hazafias egyletek 
által rendezett és 1894. április 4. New-
Yorkban Gooper-Union nagytermében le-
folyt gyászünnepélyen. New-York. (Ma-
gyar, angol és német szöveg; angolra 
ford. Loew Rosalie, németre a szerző.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pesti Hirlap 
1893. 105. szám. — Petrik, M. Könyvészet 
1886—1900. és a m. n. múzeumi könyvtár 
példányairól. 

Singer Szigfrid, a Société centrale de 
dynamit volt vezérigazgatója Párisban, 
magyarországi születésű, Singer Zsig-
mondnak, a Pester Lloyd főszerkesztőjé-
nek testvére; technikai tanulmányait 
Bécsben és Bpesten elvégezvén Párisba 
ment és ott ipari állásba került, élvezve 
különösen Nobel Alfréd bizalmát, a ki 
mellett hosszú ideig mint vegyész mű-
ködött. Több évvel ezelőtt a becsület-
renddel tüntették ki. Meghalt 1907. jún. 
29-én Párisban 46 éves korában. — Iro-
dalmi munkálatairól nincsen tudomásom. 

Budapesti Hirlap 1907. 155. s z . 

Singer Vilmos, izr. elemi iskolai tanító 
Pesten. — Munkája: Neue Lesemethode 
für den hebräischen Lehr- und Sprach-
unterricht in der ersten Klasse. Pesth, 
1867. (Nyom. Pozsonyban.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Singer Zsigmond, hírlapíró és szer-
kesztő, szül. 1851. Pápán (Veszprémm.); 
középiskoláit Pesten, a jogot a bécsi 
egyetemen végezte és ott tette le az 
államvizsgálatokat is. 1872-ben a hírlap-

írói pályára lépett mint a Neue Freie 
Presse belmunkatársa. 1876 őszétől mint 
a nevezett hirlap levelezője és képvise-
lője Budapesten tartózkodott. Ebben a 
minőségben sok jó szolgálatot tett Magyar-
ország gazdasági és társadalmi érdekei-
nek. Később a Pester Lloyd szerkesztő-
ségébe lépett és újabban annak főszer-
kesztője. 1903-ban megkapta a porosz 
vörös sasrend III. osztályú és a szerb 
Száva-rend középkeresztjét; a Kisfaludy-
Társaság alapító tagja. — Czikke a 
Neue Freie Presseben (189H. 1254. sz. 
Petőfi) stb. 

Pallas Nagy Lexikona X V . 5. 1., I I . P ó t l é k -
k ö t e t 1904. 595. 1. — Ország- Világ 1894. 17. 
sz. arczk. 

Singhoffer József, halkereskedő Buda-
pesten. — Munkája : Hazánk halászata. 
Bpest, 1892. (Pejcsik Imrével együtt.) 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sinka Sándor, ref. főgymnasiumi tanár 
1884. augusztus óta Debreczenben, szül. 
1854-ben Tégláson (Hajdúm.); 1881-ben 
tett tanári vizsgát a latinból és görögből. 
— Czikke a debreczeni ref. főiskola Érte-
sítőjében (1886. Az ó-klassikai iskola 
tollharcza, ism. Egyet. Philol. Közlöny 
X. 1886.); A tiszántúli ref. középiskolai 
tanáregylet Évkönyvében (1886. A római 
közéleti esküformák, 1902. Latin nyelv-
tanításunk a III. és IV. osztályban és 
Cornelius Nepos); a Debreczenben (1887. 
156. sz. Tompa Mihály emlékezete). — 
Munkái: 1. Latin olvasókönyv Cornelius 
Nepos után a gymnasium III. és IV. osz-
tálya számára. Készítette, praeparatióval 
és szótárral ellátta. Debreczen, 1892. 
(Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 48. sz., 
Egyetemes Közoktatási Szemle 801. 1., 
Tanáregylet Közlönye 1893. 2. kiadás. 
U. ott, 1899.) — 2. Debreczen rövid 
ismertetése 1898. Melléklet az Országos 
Középisk. Tanáregyesületi Közlönyhöz. 
A debreczeni közgyűlés alkalmából szer-
kesztette. U. ott, 1898. 

Dúczi Imre, Debreczeni ref. gymnasium 
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története. Debreczen, 1895. 320. 1. — Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. — Kalmár Elek 
Tanári Névkönyve 52. 1. 

Sinkai György Gábor (sinkai), böl-
cseleti és theologiai doktor, a rumén 
iskolák igazgatója, majd a rumén köny-
vek censora és korrektora a budai egye-
temi nyomdánál, S. János és Görög 
Anna nemes szülők (kik kis falusi nemesi 
birtokon éltek) fia, szül. 1754. febr. 28. 
Sámsondon (Maros - Tordam.); tanult 
Szabédon az unitáriusoknál, 1766. Maros-
vásárhelyt a reformátusoknál, 1768. Ko-
lozsvárt a jezsuiták semináriumában; 
ebből 1772. valami gyermekes okból ki-
lépvén, Beszterczére ment a piaristákhoz. 
1773-ban a balázsfalvi kolostorba jutott 
és ott egy évig a rhetorikát. és poesist 
tanította; ezután Major Gergely püspök 
Rómába küldte apropagandacollegiumba, 
hol 1779-ig tanult s jan. 28. bölcseleti 
és theologiai doktor lett. Római tartóz-
kodása alatt Borgia István cardinális 
barátságát annyira megnyerte, hogy min-
den római könyvtár nyitva állott előtte, 
sőt pápai engedelmet nyert minden tiltott 
könyv olvasására is. Hazájába vissza-
térése alkalmával 1779-ben Bécsbe érke-
zett, hol egy évet a szent Borbála semi-
náriumban töltött. Megismerkedett Klein 
Sámuellel, Cornides Dániellel, Benkő 
Józseffel, de különösen grót Hadik And-
rással, a hadi cancellária elnökével; 
utóbbi 1764—68-ig főkormányszéki elnök 
volt Erdélyben és egész gyűjteményét ren-
delkezésére bocsájtotta. 1780—82 közt 
Balázsfalvára tért vissza és 1782-ben 
átvette az ottani rumén iskolák igazga-
tását és hitoktató volt. Ez állásban József 
császár meghagyásából több iskolai köny-
vet adott ki. Tizenkét évig volt S. az 
erdélyi rumén iskolák igazgatója, illetőleg 
tanfelügyelője, mely hivatalától csak 1794-
ben vált meg. Mint, tanfelügyelő körül-
belül 300 rumén iskolát állított fel Er-
délyben. O egyúttal szent Balázs-rendi 
kaluger és kanonok is volt. 1784-ben ' 

meghasonlott püspökével és elhagyta a 
rendet. Bolyongásai közben mint. a fran-
czia forradalommal rokonszenvezőt 1794-
ben fogolylyá tették; azonban csakhamar 
szabadságba helyezték, de előbbeni hi-
vatalát nem nyerte vissza és így nevelői 
állást vállalt gróf Wass Dániel házában 
Gzegén (Szolnok-Dobokam.), hol hat évig 
maradt mint Wass Tamás, János és 
György fiatal grófok nevelője; egyúttal 
jószágfelügyelői teendőket is végzett. 
1803-ban bevégezvén nevelősködését a 
Wass-családnál, Nagyváradra került Da-
rabant püspökhöz. Itt kedves baráti 
körbe jutot t : Vulkán, Szilágyi S., Brán, 
Cornéli, Vitéz Farkas, Terţina kanonokok, 
tanárok a püspök környezetében. Engel 
ezen időben dolgozott a két román feje-
delemség történetén; érdekes adatokat 
e kör szolgáltatott a tudós történetíró 
számára. S. csak három hónapig tartóz-
kodott Nagyváradon. Itt írta Elegiáját, 
melyben élete viszontagságairól emléke-
zik meg. 1803 végén már Budán volt ; 
itt ismerkedett jmeg Kovachichchal és 
Katonával. 1807. jún. kinevezték Budára 
az egyetemi nyomdához az oláh könyvek 
javítójának. 1809-ben elhagyta Budát és 
megint a gróf Wass-családhoz költözött 
annak abaujmegyei birtokára; de 1811. 
febr. elhagyta a grófi családot és Nagy-
váradra ment. Vulcan püspöknél szívesen 
látott vendég volt. 1812-ben újra meg-
fordult Balázsfalván; egy bátyút hordván 
magával, t. i. készülő munkáját. Ennek 
kiadására gondolt; egyes részeit mái-
Budán adta ki (1807 és 1808) az oláh 
naptárban, s benyújtotta a censornak, 
a ki azonban azt írta r eá : «Opus igne, 
author patibulo dignus«. 1814 után nem 
látták többé Erdélyben; csak 1816-ban 
fedezték fel, úgymond Papiu Ilarianu, 
hogy elhagyva az övéitől Wass grófokhoz 
vonult vissza. Meghalt 1816. november 
2. Szinérváralján. A hazai ruménség 
nyelve szerinte valódi római, a milyet 
Cicero előtt beszélt már a n é p ; ez a 
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romlatlan római lingua rustica folytatása. 
Mint történetíró a leglelkesebb és első 
védelmezője a ruménség dáciai-római 
légionáriusoktól való származásának. 
— Munkái: 1. Elementa linguae daco-
romanae, sive valachicae. Composita ab 
Sam. Klein de Szád. Locupletata vero, 
et in hunc or dinem redacta a Georgio 
Gabriele Sinkai. Yindobonae, 1780. — 
2. Prima principia latinae grammatices 
quae ad usum scholarum valachico-na-
tionalium propter majorem incipientium 
puerorum facilitatem, adjecta valachica 
lingva, in hunc ordinem redegit ac typis 
ed. curavit. Balásfalvae, 1783. — 3. Epi-
stola . . . ad . . . Joannem de Lipszky . . . 
Mappae geographicae piovinciarum ad 
S. Coronam Regni Hungáriáé pertinen-
tium Elucubratorem. Budae, 1804. 
(Ajánlja, hogyan kell az oláh szókat latin 
betűkkel írni). — 4. Elementa linguae 
daco-romanae sive valachicae. Emendata, 
facilitata et in meliorem ordinem redacta. 
U. ott, 1804 és 1805. — 5. Chronika 
Rumânilor st amai multor niamuti. Tom. 
I. U. ott, 1844. — 6. Cronica Romanilor 
Jászvásár 1853. (2. kiadás. Bukarest, 1886.) 
Három kötet (86—1739-ig. A rumunok 
és több nemzetek krónikája, a mennyi-
ben úgy elvalának vegyülve a rumunok-
kal, hogy az egyikek dolgait, eseményeit 
és tetteit nem lehet a másikok nélkül 
értelmesen megírni. Sok ezer íróból har-
mincznégy év alatt összegyűjtve, a Jézus 
Krisztus születése utáni esztendők szerint 
megalkotva . . . Nyomatott azon kézirat 
szerint, a melyet Gica György moldvai 
fejedelem ő magassága szerzett volt.) — 
Néhány elemi könyvet és katekizmust 
is adott ki, de ezeket nem ismerem. — 
Rumén költeménye van az Onomasction 
. . . regni Hungáriáé palatini Josephi 
Pestini anno 1805... Budae cz. munkában. 

— Kézirati munkái, melyek a nagyváradi 
püspöki levéltárban és az erdélyimúzeumi 
könyvtárban vannak, a következők: 
Rerum spectantium ad universam gen-

tem Daco Romanorum collectio, 3 kötet; 
a ruménség történetére vonatkozó adat-
gyűjtemény, 41 kötet; egy latin elegia, 
melyben életét énekli meg. — Nevét 
Schinkaynak, Sincainak és Sinkaynak 
is írták. 

Annalen der L i t e r a t u r . W i e n , 1807. I n t e l -
l i g e n z b l a t t I. 10. s z . — Perec sén y i Nagy 
László, O r o d i a d i s . M a g i i o - V a r a d i n i , 1804. I I . 
189—221. 1. — Athenaeum 1873. 30. SZ. (Mol -
d o v á n . ) — Századok 1878. 347. 446. 1. ( H u n -
f a l v y P á l ) , 1881. 677. é s 756. 1. ( J a k a b E l e k . ) 
— Erdélyt Múzeum-Egylet Kiadványai 1890. 
518. 1. ( M o l d o v á n . ) — Petrik B i b l i o g r . — 
Pallas Nagy Lexikona X V . 5. 1. — Budapesti 
Hirlap 1896. 7. sz . , 1897. 232., 233. s z . 

Sinkovies József.\ kir. kath. főgymna-
siumi tanár, szül. 1853-ban Fogarason ; 
1876-ban tett tanári vizsgát a történelem-
ből és földrajzból; 1879-től a székely-
udvarhelyi főreáliskolában volt t anár ; 
az udvarhelyi ref. egyházközség jegy-
zője, az Udvarhelymegye és Székely-
udvarhely vöröskereszt. - egyesülete és 
Udvarhelymegye iparegyesületének vál. 
tagja is volt ; később a lugosi kath. fő-
gymnasiumban tanított; 1892—1895. áp-
rilisig a fehértemplomi állami főgymna-
sium tanára volt; 1896 végén nyugalomba 
vonult,. — Czikke a székely-udvarhelyi 
áll. főreáliskola Értesítőjében 1880. (Vizs-
gálódások Európa középkori intellectuális 
és társadalmi állapota felett.) 

Székelyudvarhelyi főreáliskola Értesítője 1893. 
— Fejértemplomi dllamí főgymnasium Értesí-
tője 1905. 22., 1907. 51. 1. — Vajda Emil, 
T a n á r i N é v k ö n y v . G y ö r , 1900. 135. 1. 

Sinonius Sámuel, brassói származású, 
az ottani iskolában tanult 1700-ban. — 
Munkája: Cantator cygnus funeris ipse 
sui. Coronae, 1700. 

Szabó Károly R é g i M. K ö n y v t á r II . 540. 1. 
— Gross Julius, K r o n s t ä d t e r D r u c k e . K r o n -
s tadt , 1886. 23., 24. 1. 

Sinowitz Mihály, ág. ev. superinten-
dens, beszterczebányai származású; 1754. 
okt. 10. iratkozott be a wittenbergi egye-
temre ; 1757. máj. tért vissza hazájába, 
hol Ratkón iskola-rector lett; innét Szent-
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Péterre hívták meg, hol 1759-ben lel-
készi hivatalát megkezdte; azután Szíigybe 
(Nógrádm.) ment, majd Ratkóra (Gömör-
megye) és ismét visszatért Szügybe, utóbb 
Garamszegre; végre Beszterczebányán 
Csernyánszky János utódául superinten-
densnek választották. — Munkái: 1. 
Dissertationem theologicam de animi 
implicabili damno spirituali ad locos 
Matth. XIX. 23—33, XXII. 15—22, 
illusl randos praeside Christ. Sigismundo 
Georgio . . . Januar M.DCC.LVII. Witte-
bergae. — 2. Reč pri pohŕebowánj R. 
Borbály Vattay de F. Yatta po. P. To-
mássowi Rotowi de Királyfalva pozustale 
wdowy r. 1784. dne 18. list, w I. Ned. 
Adwentnj w Syrákém chrámé držná. 
Beszterczebánya, 1786. (Halotti beszéd 
Vattay Borbála felett.) — 3. Poslednj-
poslussnosti a srdečného zármurku . . . 
ona památku smrti . . . Jozeffa druhého 
. . . U. ott, 1790. (Beszéd II. József 
császár halálára.) 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 263. 
1. — Prot. Jahrb. I]I. 1856. 397. 1. — Petrik 
Bibiiogr. III. 389., IV. 87. 1. és a >R. D. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Sintenis Keresztély Frigyes, bölcseleti 
doktor, ág. ev. főgymnasiumi t anár ; a 
gymnasiumot Zerbstben végezte; négy 
évig a göttingai, berlini és hallei egye-
temeken tanult bölcseletet és theologiát; 
utóbbi helyen egyszersmind a philologiai 
és pädagogiai seminarium tagja volt. 
1855 nyarán meghívták a beszterczei ág. 
ev. gymnasium tanárának, hol a III., V., 
VI. és VIII. osztályban a zsidó, görög, 
német és franczia nyelvet és történelmet 
tanította 1857-ig. A szeszes italoknak túl-
ságos élvezete miatt kénytelen volt más 
foglalkozást keresni, melyet Észak-Ame-
rikában megtalált, t. i. New-Yorkban a 
collegium német nyelv és irodalom taná-
rának alkalmazták három évre 2700 frt 
évi fizetéssel és szabad átutazással; 
előbb még Lipcsében doktori diplomát 
nyer t ; azonban kevéssel Amerikába meg-

érkezése után meghalt. — Czikke a besz-
terczei ág. ev. gymnasium Programmjá-
ban (1856. Etymologische Forschungen 
auf dem Gebiete des Lateinischen und 
Griechischen). — Munkája: Disquisitio-
num philologicarum Particula prima et 
altera, quas scripsit et Collegae dilectis-
simo suo Dr. K. G. Thon sacras esse 
voluit. . . Cibinii, 185ti. (Latin értekezés 
Horatius II. 7. satirájáról és a német 
Homerről.) 

Trausch-Schuiler, Schriftsteller-Lexikon III . 
316.. IV. 438. 1. 

Sipeck János, bölcseleti és theologiai 
doktor, Jézus-társasági- áldozópap és 
tanár, szül. 1727. júl, 15. Fehér-hegyen ? 
(Albus Möns, Nyitram.); 1744. nov. 4. 
lépett a rendbe Győrött. Tanított Budán 
és Győrött bölcseletet, Nagyszombatban 
egyházi világi történelmet és theologiát, 
majd Győrött egyházjogot, Budán szent-
írás magyarázatot és ismét Győrött dog-
matikát. A Jézus-társaságnak feloszlatása 
(1773) után Dadon (Komárommegye) a 
plébánia épülete közelében, sajátépítette 
viskóban remete életet élt és a szegények 
segítségére volt. Meghalt 1781-ben. — 
Munkája : Anis aucupandi liber unicus. 
Honori neo baccalaureorum, cum in , . . 
universitate Tyrnaviensi . . . Promotore 
. . . Andrea Jaszlinszky . . . anno 1753. 
Tyrnaviae. (Elegia.) 

Stoeger, Scriptores 328. lap. — De Backer-
Sommervoyel, Bibliothéque - Bibliogr. VII. 
1233. b. 

Sipeki Mihály. — Munkája: Panis 
quotidianus spirituális viatori ad coeles-
tem peregrinationem tendenti nunquam 
deficiens. Nunc primum editus. Tyrna-
viae, 1721. 

Petrik Bibliogr. 

Sipos András (dobfeneki), birtokos, 
Hevesvármegye táblabírája. — Költe-
ményei a M. Kurírban (1798. I. 12. sz. 
Páldi Margit k. a. halálára, Toldalék: 
I. Ferencz királyhoz, írta az Ararád az 
az a Mátra mellett) — Munkája: Néhai 

36. iv sajtó alá adatott 1907. febr. 13. 



1153 Sipos 1154 

Gedei Gedey Klára asszony sírhalmára, 
íratott versek. Hely n.. 1805. (Melléklet 
a Kolosváry István, A kegyes keresz-
tyénnek boldog meggyőződéssel való 
ki-mulása... 1805, Pest cz. munkájához.) 

Petrik Bibliogr. 

Sipos András, ipariskolai néptanító 
Temesvárt. — Czikkei a Gyakorlati 
Paedagogiában (1905 A népiskolai írás-
beli gyakorlatokról, Irodalomismertetés 
a népiskolában). — Munkája : Magya-
rázó jegyzetek az elemi rajzoktatás minta-
gyűjteményéhez. Az iparos-tanonczisko-
lák használatára. Temesvár, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Sipos Antal, másodéves bölcselet-
hallgató. — Munkája: Vota quae Dno 
Georgio Tokody pro die eiusdem no-
minis intesseram pietatis obtulit. Magno-
Varadini die 24. April. 1812. Magno-
Varadini. (Költemény.) 

Petrik Bibl iogr. 

Siposs Antal, zongoraművész és zene-
szerző, szül. 1839. jan. 17. Ipolyságon 
(Hontm.); első útmutatója a zenében és 
a zongorajátékban atyja volt, ki maga 
is sokat foglalkozott a zenével. A 40-es 
évek végén Pestre jött, hol Thern Károly 
vezetése alatt művelte magát a zongora-
játékban, de egyszersmind a tanítói ok-
levelet is megszerezte; ennek alapján a 
fővárosban nyert osztálytanítói állást. 
1854—58. a nemzeti zenede tanítványa 
volt. 1858. egy nyilvános hangverseny-
ben közreműködvén, melyen Liszt F. is 
jelen volt, ennek annyira megtetszett, 
hogy magához hívta Weimarba, hol két 
évig tanította. 1861. visszatért hazájába 
és a Doppler testvérpárral körutazást 
tett az országban s mindenütt feltűnt 
művészetével, különösen pedig azzal a 
sajátlagos játékmodorával, melylyel a ma-
gyar zenét kezelte s melynek manapság is 
egyik kiváló mestere. 1864. nov. Bécs-
ben Ehrbar salonjában lépett fel, bemu-
tatva Beethoven, Chopin, Liszt darabjait 
és «Czimbalmos» cz. saját művét, melyek 

ld Szinnyei J.. Magyar írók XII. 

nagy tetszészben részesültek. 1866. ismét 
Bécsben, Prágában és más külföldi nagy 
városokban hangversenyzett kiváló siker-
rel. A 60-as évek végén végleg Pesten 
telepedett le, egészen a zenetanárkodás-
nak szentelvén életét. 1874—75-ben ala-
pította magánzeneakadémiáját, mely az-
óta fennáll és hol a tanítványok a zon-
gora mellett az ének- és zeneszerzésben 
is oktatást nyernek. S. mint zeneszerző 
is a legkitűnőbbek közt foglal helyet, 
szélesen elterjedt eredeti és átiratoš 
zongoraműveit, dalait, indulóit, ábránd-
jait magyar zamat és hatásos kidolgozás 
jellemzik. A 80-as években magánzene-
akadémiáját miniszterileg megerősített 
segélyegylettel bővítette ki, alkalmat 
nyújtván abban a szegénysorsú tehetsé-
ges tanítványoknak is magukat a zenében 
kiművelhetni. Egyik megalkotója az orsz. 
magyar daláregyesületnek is, melynek 
több évig alelnöki tisztét is viselte. — 
Czikke a Harmóniában (1885. 13., 14. 
szám. A magyar dalműről.) — Mun-
kái: 1. Három magyar ábránd. Pest, 
1863. (Magyar ábránd, Repülj fecském, 
Világosi czimbalmos.) — 2. ínség-bazár 
emlék. U. ott, 1864. — 3. Magyar bar-
earolla. Zongorára szerzé. U. ott, 1865 

— 4. Mezei dalvirágok. U. ott, 1865. — 
5. 1Rákóczy-Induló. U. ott, 1865. — 6. 
Polka brillante. U. ott, 1865. — 7. Rhap-
sodia romana. (A czímlapon 28 magyar 
nemes nő arczképe.) U. ott, 1866. — 
8. 3 dal Egressi Bénitől zongorára. U. 
ott, év n. — 9. Koronázási magyar. U. 
ott, 1867. — 10. Pesti emlékek. U. ott, 
1869. — 11. Szegedi emlék. U. ott. 1870. 
— 12. Tisza partján. U. ott, 1870. — 
13. Türr induló. Budapest, év n. — 14. 
Az ujjak egyenlő kiművelése. Zongora-
gyakorlatok tanulók és zeneintézetek 
használatára. U. ott, (1898. Két füzet, 
magyar és német szöveggel. Előszó, 
hangjegyek magyarázattal.) — 15. Művé-
szet világa. Évtized Siposs Antal magán 
zeneakadémiájának életéből. Szerkesztő 
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Vajda Viktor. U. ott, 1885. (Magánzene-
akadémia története. Nyilvános vizsgála-
tok programmjai. Matinéek, estélyek 
programmja. A zene magyarabb szem-
pontból tekintve. A magyar dalmű eredete 
sat.) — Még több zeneműve van, így : 
Auguszta-keringő, Liszt-induló, Koroná-
zási induló, Kossuth-induló, sat. és levele 
Bayreuthból (Fővárosi Lapok 1876. 186. 
sz.) sat. 

Wurzbach, B i o g r . - L e x i k o n X X X V . 27. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XV. 9. J. — A ihenaeum Kézi Lexikona 
I I . 1563. 1. — Zeneirodalmi Szemle 1896. 5. SZ. 
a r c z k . — Fővárosi Lapok 1899. 15. s z . a r c z k . 
— Zenelap 1899. 11., 12. SZ. — Vasárnapi Újság 
1899. 15. s z . a r c z k . — Ország- Világ 1899. 254., 
242. 1. a r c z k . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886— 
1900. — Hont vármegye. B p e s t , 1907. ( M a g y a r -
o r s z á g V á r m e g y é i 273. 1.) 

Sipos Antal. — Munkája : Florencz és 
Lion, vagy két testvér története. Bpest, 
1898., 1900. (és több utánnyomás). 

Petrik. M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a. m . 
n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Sipos Antal, kath. lelkész, szül. 1870. 
márczius 6., felszenteltetett 1892. julius 
13., jelenleg hitoktató Esztergomban. 
— Munkája: Katholikus hitóktatástan. 
Papnövendékek, tanító- és tanítónő-jelöl-
tek, hitoktatók, hittanárok, lelkészek, 
tanítók és nevelők használatára. Esz-
tergom, 1906. 

Corvina., 1906. 33. SZ. — Status p e r s o n a l i s 
c l e r i S t r i g o n i e n s i s , 1907. 

Sipos Arpád, jogi doktor, jogakadé-
miai tanár, Sipos Ignácz kincstári bánya-
tiszt és Farkas Lujza fia, szül. 1843. 
nov. 1. Horgos-Patakon (Szrimbuly, Kő-
várvidék) ; a szülők a szabadságharcz 
Okozta pénzválság és egyéb veszteségek 
miatt, nagy anyagi gondok közt neveltek 
föl tíz gyermekük közül ötöt tisztességesen. 
ß>. algymnasiumi tanulmányait Nagy-
bányán, a felsőbbeket Szatmárt végezte ; 
1861-ben a nagyváradi jogakadémiára 
iratkozott be s magántanítással tartotta 
fenn magát ; a német és franczia nyelvet 
is elsajátította és terjedelmes történelmi 

studiumokat tett. 1863-ban végezte jögi 
tanulmányait és ismereteinek bővítése 
végett az 1864—65. tanévre a bécsi 
egyetemre ment, hol a Weisz-féle 300 
frtos ösztöndijat nyerte. Az 1866—67. 
tanév alatt a pesti egyetemen a három 
karban a három doktori szigorlatot 
letette s 1867. jogi doktorrá avatták; 
ugyanazon évben ügyvédi vizsgát is tett. 
Ezután Szij József alapítványi ügyvédnél 
és Olay István nagyváradi ügyvédnél 
gyakornokoskodott három évig. Ezalatt 
1868. alakult meg Biharmegyében a 
Deákpárt, melyhez csatlakozott és meg-
indította 1868. máj. 2. a Nagyváradi 
Lapok cz. pártközlönyt; két év múlva 
azonban visszalépett a lap szerkesztésé-
től. 1870. jan. a kassai kir. jogakadémiá-
hoz tanárrá neveztetett ki ; rövid idő 
alatt az osztrák polg. törvénykönyvből 
egyetemi magántanárrá képesílettette 
magát. 1872. Svájczba és Németországba 
utazott és a Frankfurtban tartott 10-dik 
német jogászgyűlésről leveleket küldött 
a jogi szaklapba. 1873. máj. 6. saját 
kérelmére a nagyváradi kir. jogakadé-
miához helyezték át, hol a magyar és 
ausztriai magánjog tanszékét választotta 
s azonfölül a bányajognak is jogosított 
tanára volt. 1874-ben Párisba utazott. 
A nagyváradi községi iskolaelnöki tisz-
tet is viselte. Meghalt 1901. febr. 9.. 
Nagyváradon. — Czikkei a Várad cz. 
albumban (1863. XVI. Lajos franczia 
király halála); a Jogtudományi Közlöny-
ben (1871. Bányajogesetek, Bányajog-
állapotok, 1872. Törvénymagyarázat az 
országbírói értekezlet VII. fej. 1. § d. 
pontja tárgyában, 1874. A görög bánya-
törvény és a Laurion-kérdés és könyv-
ismertetés, 1875—76. Az atyasági kere-
set, 1876. Adalékok a jogok birtokához. 
1877. Az újabb osztrák bányatörvény-
javaslat és indokolása); a M. Jogász-
gyűlés Évkönyvében (1873. Minő elvek 
állapíttassanak meg a váltókereseti jog 
érvényesítésére, ha e jog külföldről érvé-
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nyesíttetik belföldre, vélemény a nemzet-
közi váltójogból); a Községi jegyzők 
Naptárában (1874. Államjogunk újabb 
fejlődése); a nagyváradi akadémia Alma-
nachjában (1876—77. A cselekvő vég-
rendelkezési képesség, 1885—86. Szemle 
a bányajogi gyakorlat terén); a nagy-
váradi szépészeti egylet Felolvasása cz. 
munkában (1884. A gyarmatosítás kér-
dése Francziaországban). — Munkái: 
1. Magyar bányajog. Nagyvárad, 1872. 
16 kőmetszettel. — 2. A szénbányászat 
joga és a földbirtok. Bpest, 1893. (Külön-
nyomat a Nemzetgazdasági Szemléből.) 
— 3. A bányatörvényjavaslat. Birálat és 
ismertetés. U. ott, 1895. (Különnyomat 
a «Jog»-ból.) — Különnyomatban még 
megjelentek : 4. Házassági vagyonjogunk 
átalakulása . . . — 5. A törvénytelen 
gyermek és az öröklési jog . . . — 6. A 
viszkereseti jog a nemzetközi váltójog-
ban... (a M. Jogászgyűlés Évkönyvéből.) 

ľeirik K ö n y v é s z e t e . — tíozóky Alajos, A 
nagyváradi kir. akadémia százados múltja. 
B p e s t , 1889. 89. l a p . — Pallas Nagy Lexikona 
X V . 8. 1. — Budapesti Hirlap 1901. 40. , 41 . SZ. 
— Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. és ön-
életrajzi adatok. 

Sipos Bálint, Debreczenben. — A Deb-
reczennek főmunkatársa és a Debreczeni 
Ellenőrnek szintén munkatársa volt B. S. 
jegygyei a 70-es években. 

Debreczen — Nagyváradi Értesítő 1879. 42. SZ. 

Sipos Dezső, orvosdoktor, Budapesten 
klinikai és cs. kir. segédorvos; orvosi 
oklevelét 1898-ban nyerte a budapesti 
egyetemen. — Munkái: 1. Képek a mo-
dern sebészet teréről. Budapest, 1903. — 
2. A sebészet fejlődéséről a XVIII, szá-
zadban. U.' ott, 1904. — 3. Sebészet a 
tengeri ütközetben. U. ott, 1904. — 4. 
Az orvosképzésről. U. ott, 1904. (Mind a 
négy munka a Budapesti Orvosi Újság 
tudományos Közleménye k.-nyomatban.) 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k 
Évkönyve . Bpest, 1899. 163. 1. és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányairól. 

Sipos Elek, népiskolai igazgató-tanító, 
S. Imre városi töbiró és Nagy Johanna 
fia, szül. 1842. ápr. 20. Jász-Jákóhalmán ; 
középiskoláit Jászberényben, tanítóképzői 
tanulmányait az egri érseki képzőben 
végezte; tanítóképesítő oklevelét 1859. 
júl. nyerte el. Tanító volt 1860. október 
1-től Gödöllőn, 1862. aug. 1. pedig a 
helytartótanács által Komáromba a IV 
oszt. főelemi iskola tanítójának nevez-
tetett ki. 1878. aug. 9. Komárom város 
községi iskoláinak rendes igazgatójává, 
1884. okt. 8. ipariskolai igazgatóvá is 
megválasztatott. A tanítói országos és 
megyei testület gyűlésein tevékeny részt 
vett. 1885. nov. 18. a komáromi iskola-
szék a népkönyvtári bizottság elnökévé 
választotta meg. — Czikkei a Néptanítók 
Lapjában (1869. Tudósítás Komárom 
elemi iskolájáról, 1870. A magyarországi 
egyetemes tanítógyűlés ügyében sat); a 
M. Paedagogiai Szemlében (VII. 1886. 
Iparoktatásunk és a néptanító); több 
czikket írt a napi- és szaklapokba; a 
vezetése alatt álló intézetek Évkönyveit 
és Értesítőit pedig szerkesztette. — Mun-
kája : Kettős könyvvezetés gyakorlati 
módja. Komárom, . . . 

M. Paedagogiai Szemle 1886. 294. 1. f é n y -
n y o m . arczk . — Komárommegyei Közlöny 1887. 
40. S Z . 

Sipos Elek. L. Sólymosi Elek. 

Sipos A. Félix, szent Ferencz-rendi 
áldozópap Rozsnyón. — Munkája: «Tart-
sunk bűnbánatot /» Korszerű nagyböjti 
beszédsorozat. Irta s az 1895. év böjtjén 
a rozsnyói szent Ferencz-rendi templom-
ban elmondotta. Rozsnyó, 1898. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Sipos György, róm. kath. plébános, 
szül. 1791-ben, pappá szenteltetett 1815.; 
előbb Bezdánban (Bács-Bodrogm.) volt 
káplán (1822); 1851. Nagy-Berényben 
(Somogym.) plébános; 1852-től Székes-
fehérvárt élt, hol 1854-ben meghalt. — 
Munkája: Nagym. Klobusiezky Péter 
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érsek úrnak Szatmárból Kalocsába lett 
bejövetelére. 1822. Eszék. (Költemény.) 

Schematismus Uiiiversalispro Anno 1842—43. 
Budae, 1011. Ii. — Schematismus Cleri YVesz-
primiensis 1853. 158., 1862. 191. J. — Petrik 
Bibliogr. 

Sipos A. Gyula, kötő-szövőgyártulaj-
donos 1876 óta és az iparosok és mun-
kások nyugdíjegyletének elnöke Kassán. 
— Czikkeket írt a kassai Pannónia cz. 
német hetilapba. — Munkája : Üdvözlő 
beszéde a kassai iparosok és munkások 
rokkant- és nyugdíj-egylete 1899. évi 
márcz. hó 26-án megtartott első évi köz-
gyűlésén. Kassa, 1899. 

Abauj-Torna vármegye és Kassa. Budapest. 
1896. (Magyarország vármegyéi) és a m. n. 
múzeumi könyvtár példányáról. 

Sipos Ida (vállaji). — Költeményeket 
írt a Vasárnapi Újságba (1901) és a 
Pesti Naplóba (1908); czikke a Magyar 
Szóban (1904. 274. sz. Népies irodalom). 
— Munkája: Mesék és képek. Elbeszé-
lések. Kecskemét, 1905. 

.)/. Könyvészet 1905. 

Sipos Ignácz, hírlapíró, szül. 1856-ban 
Pesten, a Neues Pester Journalnak régi 
tagja. — A Politisches Volksblattnak 
szerkesztője volt Budapesten. 

Ország-Világ 1£94. 17 SZ. a r c z k . — Vasár-

napi Újság 1902. 29. SZ. a r c z k . 

Sipos Imre (vállaji), ref. főiskolai 
tanár, S. Gábor gazdálkodó és Baky 
Lídia fia, szül. 1805. jan. 25. Kecske-
méten, ugyanott végezte a gymnasium hat 
osztályát, 1821-től a többi tanulmányait, 
a jogiakat is Debreczenben hallgatta; 
1826. elején a tanári kar ajánlatára a 
katholikus Beőthy-családhoz ment neve-
lőnek Margitára (Biharm.). A később 
híressé lett államférfi Beöthy Ödön tőle 
tanulta a törvénytudományt; 1829-ben 
jurátus, 1830. hites ügyvéd, 1881. a kecs-
keméti ref. egyháztanács jegyzője, 1835. 
az ottani főiskolában a statisztika és 
politika segédtanára, 1836. pedig rendes 
jogtanár lett, t. i. a magyar köz-, magán-, 
büntető-, váltó-, kereskedelmi jogot adta 

elő. 1849-ben, midőn a joghallgatók mind 
honvédek lettek, a tanítás megszűnvén, 
S. a főgymnasiumban tanította a latin 
nyelvet és földrajzot 1855. jan. 16. be-
következett haláláig. — Munkája: Tör-
vénytudományi kis tükör. Kecskemét, 
1846. (A népiskolák felsőbb osztályaiban 
kézikönyvül használtatott.) — Kézirati 
munkái a kecskeméti ref. főiskola könyv-
tárában : Jus publicum Regni Hungáriáé. 
1839. 4rét 201 lap ; Jus metallicum seu 
montanisticum, 4rét 62 1.; Jus crimi-
nale, 4r. 60 1.; Jus civile privatum 
Begni Hung. 1840. 4r. 500 1.; Váltó- és 
kereskedelmi törvény 1845. 4rét 131. 1.; 
Magyar közpolgári törvénytudomány, 
tanítványai számára és közhasználatra 
1847. 4r. 682 1. 

Űj i)l. Athenás 358 1. — Petrik B i b l i o g r . 
— Kecskeméti Nagy Képes Naptár 1894-re 
127. 1. arczk. és Dékány István ref. tanár 
szives közlése 
Sipos Imre (vállaji). ref. lelkész, S. 

János ref. lelkész és Sófalvy Luiza fia, 
szül. 1849. aug. Belényes-Bemetén (Bi-
harm.) ; a gymnasium I. és II. osztályát 
1860-tól Nagy-Szalontán, a III—V. Hód-
mezővásárhelyt, a VI—VIII. Kecskeméten 
1868-ban végezte s ugyanott 1868—69. 
az I. évi theologiát hallgatta. 1869-ben 
a debreczeni főiskolába ment theologiai 
tanulmányainak folytatására 1872-ig; 
mindkét helyt főjegyzője volt. az irodalmi 
önképző-társulatnak és több czikket írt 
a társaság kőnyomatos lapjába. 1872. 
októbertől édes atyja mellett B.-üjiakon 
templomi szolgálatokat végzett és a téli 
hónapokban estvénként az iskola termé-
ben a felnőtteknek a magyar történelem-
ből és a prot. egyháztörténelemből elő-
adásokat tartott. 1873. ápr. a kápláni 
vizsga letétele után sarkadi segédlelkész 
lett. 1879. ápr. a belényesi ref. egyházba 
hivatott meg lelkésznek, hol hazafias 
küzdelmet fejtett ki a görög-kath. főgym-
nasium hazafiatlan érzelmű tanárai ellen 
és azt nyilvánosságra is hozta. 1886-ban 
egyházmegyei dékánná, 1892. pedig egy-
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házmegyei tanácsbiróvá választották. 
1892-ben a nagyváradi Szigligeti-társaság 
rendes tagja lett. Meghalt 1903. október 
végén Belényesen. — Czikkeket írt a 
prot. lapokba, így a Debreczeni Prot. 
Lapba stb. és a nagyváradi Szabadságba 
többnyire Bélavári álnévvel; ezen kívül 
a bihari Kárpát egyesület által kiadott 
Belényes és vidéke cz. füzetben a Belé-
nyesre vonatkozó közléseket S. B. jegy 
alatt írta. — Munkái: 1. A belényesi ev. 
ref. egyház története. Nagyvárad, 1883. 
— 2. Egyházi beszéd és énekek a belé-
nyesi ref. templom építésének 100-dik 
évfordulási ünnepére. Belényes . . . — 
3. Alkalmi ének az 1791. szabad vallás-
gyakorlatról szóló százados ünnep alkal-
mából. U. ott, 1891. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi 
Újság 1903. 44. SZ. ( N e k r . ) — Kecskeméti 
Nagy Képes Naptár 1894. 131. i. a r c z k . é s 
Dombi Lajos ref. lelkész szíves közlése (ön-
életrajz után). 

Sipos István, színész és súgó. — Mun-
kája : Játékszíni Emlékkönyv. Magyarhon 
lelkes íiai és leányainak tiszteleti hódo-
latul. Pozsony, 1848. (Pozsonyban Ko-
máromi Sámuel társasága által előadott 
darabok decz. 7. 1847. — jan. 14. 1848. 
és Férjhez mehet-e m á r ? Eredeti víg-
játék. 1 felv. Nagy Ignácz után színpadra 
alkalmazva Sipos István által.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sipos István, róm. kath. segédlelkész, 
szül. 1874. aug. 5. Pécskán ; 1897. júl. 
2-án felszenteltetett; káplán volt Zichy-
falván, Nagyőszön, Merczyfalván, Orczy-
falván, Gattáján, Arad-Szent-Mártonban, 
Kis-Iratoson. végre Makón. (A 90-es 
évek Schematismusaiban neve már nem 
fordul elő.) — Czikke a Pécsi Közlöny-
ben (1896. 46. sz. Egy középkori költő : 
Jacopone da Todi); költeménye a Vasár-
napi Újságban (1898). — Munkája: Szem-
léltető módszer a kath. hitoktatásban. 
Pécs, 1905. 

.)/. Könyvészet 1905. 

Sipos József, ref. lelkész, szül. 1775-
ben Kecskeméten; tanulmányait szülő-
földén kezdte és Debreczenben végezte, 
hol 1791. ápr. lépett a felső osztályba 
és a syntaxisták tanítója volt. VIII. éves 
deák korában Hódmezővásárhelyre ment 
rektornak. Göttingából hazajövetele után 
1799. Hódmezővásárhelyt tanár, 1802. 
Hajdú-Szoboszlón időközi lelkész, 1803. 
Kecskeméten tanár ; 1805-től Szentesen 
tanár volt. 1818. Békésre ment papnak, 
hol 1840. ápr. 8. meghalt. — Költeménye 
van a Szépliteraturai Ajándékban (1821); 
czikkei a Tudományos Gyűjteményben 
(1820. XII. Az oktalan állatok megevé-
séről, haszonra fordításáról és azokkal 
való bánásról, némely gondolatok, 1822. 
II. Rövid jegyzések az esküvésről, VII. 
Imre György, egy jeles magyar mester-
ember, 1823. VII. Az Ezópus módja sze-
rint való mesékről); levele Kazinczy Fe-
renczhez : Szentes, 1818. április 18. 
(Kazinczy Ferencz Levelezése XVI.) — 
Munkái: 1. O- és újj magyar, vagy rövid 
értekezés, miképpen kelljen az ó-magyar -
sággal az újat egyesíteni ? Az az : Mikép-
pen kelljen a régi magyar nyelvet, újj 
nevek, szóllások és formák által gazda-
gítani, tsinosítani úgy, hogy azt termé-
szeti állásából ki ne vegyük ? mint né-
meljek. Előadta egy a Régieket és heljes 
Újjításokat egyformán kedvellő de a nyel-
vet elrontani iszonyodó Magyar. Pest, 
1816. (Ism. Tudom. Gyűjtemény 1817. 
XII.) — 2. A magyarországi helvetziai 
vallástételt követő oskolai tanítók tárháza. 
Predikátziók, oratziók. U. ott, 1817. 

Sárospataki Füzetek 1861. 191. — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e XII I . X V I . — Kovács Géta 
S. nyelvészeti munkássága. (Ism. Egyet . 
Philologiai Közlöny 1906. Császár Ernő) .— 
Új M. Athenás 359. 1. — l'etrik B i b l i o g r . — 
Pallas Nagy Lexikona X V . 9. 1. 

Sipos József, theologiai doktor, prépost-
kanonok ; 1828—37-ig a nagyváradi kir. 
akadémia aligazgatója volt ; czímzetes, 
utóbb valóságos kanonok. 1837-ben kis-
préposttá és debreczeni plébánossá ne-
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veztetvén. aligazgatói tisztétől végkép 
megvált. Meghalt 1837. jún. 5. Debre-
czenben életének 43. évében. — Munkái: 
1. Ode, quam summis honoribus Dni. 
Josephi Vurum, dum cuncta moderantis 
Dei nutu, a gubernaculis ecclesiae Alba-
Regalensis ad regimen ecclesiae Magno-
Yaradinensis vocatus ; urbem laetis au-
spiciis ovans ingreditur viri pii, . . . . 
clerus Magno-Varadinensis dicat. Magno-
Varadini, 1822. — 2. Az egyháziak 
érdemei az emberiségről, és a mai hiva-
talosok hálátlansága azok eránt, egy 
egyházi beszédben megvilágosítva, melly 
mélt. tiszt. Hallerkői Gróf Halier Ferencz 
urnák . . . első szent áldozatja alkalmá-
val tartatott Nagy-Yáradon a B. Asszony 
székes templomában, pünkösd után a 
XIX-dik vasárnapon, az 1828-dik eszt. 
ü . ott. — 3. Számkönyv. U. ott, 1829. 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1837. I . 49. SZ. 
— Ho lúky Alajos. A n a g y v á r a d i kir. a k a d é m i a 
s z á z a d o s múltja. Bpes t . 1889. 56. 1.— Petrik 
Bib l iogr . — M. Sinn 1892 390. 1. 

Sipos József, ref. lelkész Milotán 
(Szatmárm.). — Munkája: Székfoglaló 
egyházi beszéd. Irta és elmondotta 1895. 
márcz. 17. Szatmár, 1895. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Sipos Károly, orvosdoktor, gyógy-
szerész Perlakon (Zalam.), szül. 1813. 
Aszalón (Somogyin.); meghalt 1877. jún. 
— Munkája: Orvostudori értekezés. A 
föld szine változásai. Buda, 1837. (Latin 
czímmel is.) 

Kupp, Beszéd 159. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Sipos Márton, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, zsadányi (Hevesm.) szárma-
zású ; 1739-ben Szécsényben szt. Ferencz 
rendjének tagjává avattatott. — Mun-
kája : Az igaz útnak megválasztása a 
külömböző vallású keresztyének Clericus 
János református ellen. Irta Gotti Vincze, 
ford. Eger, 1757. 

Sándor istcán, Magyar K ö n y v e s h á z . Györ. 
1803. 114., 275. 1. — Danielik, M. í rók II. 
282 1. 

Sipos Orbán, kir. tanácsos és tan-
felügyelő, S. Orbán biró, vagyonos polgár 
és Pasier Erzsébet fia, szül. 1836. máj. 
24. Jászberényben, hol a gymnasiumot, 
a bölcseletet Egerben, a jogot a pesti 
egyetemen végezte. 1857-ben nevelőnek 
ment a b. Wenkheim László családjá-
hoz ; 1859-től a jászberényi kath. főgym-
nasiumban a physika és mathematika 
tanára volt; 1860. szülővárosában fő-
jegyző, 1861. a Jászkún-kerület tiszt, fő-
jegyzője lett; 1862. letette az ügyvédi vizs-
gát és Jászberényben ügyvédkedett; azután 
1865-től három czikluson át Jászberény 
város országgyűlési képviselője volt. 1875-
ben Jász-Kún kerület alkapitánya, utóbb 
Jász Nagy-Kún-Szolnok vármegye al-
ispánja lett. 1882 óta Biharmegye tan-
felügyelője. 1879-ben lett kir. tanfel-
ügyelő ; a biharmegyei népnevelési egye-
sület titkára is volt. — Beszélyt írt a 
Kalauzba (1858); ajánlást a szolnoki 
Lehel-Kürtbe (1878. 5. sz.); a Bihar-
vármegye és Nagyvárad cz. monogra-
phiába (1901. a Közoktatás cz. czikket 
írta). — Munkái: 1. Jász-Nagykún-
Szolnok-megye Szabályrendelete. — 2. 
Biharvármegye és Nagyvárad város föld-
rajza az elemi iskola III. osztálya szá-
mára. Bpest (1901. Gramma Dömével 
együtt). — 3. Népiskolai földrajz az 
elemi IV. oszt. növendékei számára. U. 
ott, 1901. (Gramma Dömével együtt.) — 
4. Biharvármegye a népnevelési, vallási, 
nemzetiségi és közoktatási statisztika 
szempontjából. Nagyvárad, 1903. Színe-
zett térképpel. — Szerkesztette: Bihar-
vármegye képes nagy Naptárát 1888-ra 
Nagyváradon és a Biharvármegye és 
Nagyvárad népoktatási intézeteiben . . . 
tartott ünnepélyek Emlékalbumát. Nagy-
várad, 1896. (Máthé Gézával és Vaday 
Józseffel együtt.) — Arczképe: kőnyomat, 
nyomt. Horn és Beck Pesten 1871-ben 
(Hajnal-Albumban 1873.). 

Budapesti Közlöny 1869. 67., 78., 169. SZ. — 
Igazmondó 1871. 13. SZ. a r e z k . — Hajnal-
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Album. Bpest, 1873. 126. 1. kőnyom, arczk. 
. — y ad ay József, Magyar tanféríiak és tanító-

nők ezredéves Albuma. Bpest, 1906. fény-
nyom. arczk. — Biharvármegye és Nagyvárad. 
B p e s t , 1901. 386. 1. 

Sipos Pál, ref. lelkész és tanár, szül. 
1759. okt. 16. Nagyenyeden (Alsó-Fehér-
megye) polgári szülőktől; tanult a nagy-
enyedi ref. főiskolában, majd a göttingai 
és frankfurti egyetemen. Midőn Frank-
furtból visszatért, nevelő volt br. Naláczi 
Józsefnek József fiánál Bábolnán, majd 
gr. Teleki József koronaőr hasonnevű 
fiánál, végre gróf Teleki József erdélyi 
udvari kanczellár Ferencz fiánál Bécs-
ben ; 1783. okt. a szászvárosi collegium-
nak rectora, 1798. nov. 25. rector pro-
fessora lett; innét 1805-ben a sárospataki 
ref. főiskolához hivatott meg a termé-
szettan és mennyiségtan tanárának ; nov. 
12-én foglalta el tanári székét. Ismeretes 
volt mint költő, még inkább mint egy-
házi szónok; egyik mennyiségtani műve-
ért a berlini tudós társaság aranyérem-
mai tüntette ki. Sárospataki tanárkodása 
idején Kazinczy Ferenczczel szoros baráti 
viszonyban élt, ki őt hol személyesen, 
hol leveleivel sűrűn meglátogatta s vele 
később is egész haláláig sűrű levelezés-
ben állt. (Fizetése: 510 frt, 20 mérő rozs, 
5 mérő búza, 5 hordó bor, két szekér 
széna és szabad lakás.) Mint tanár gyenge 
sikerrel működött, ezért tanári állását 
1810. a Szászváros közelében fekvő Tor-
dos lelkészi állomásával cserélte fel ; 
aug. 6-án búcsút mondott az iskolától. 
Erdélyben Döbrenteivel, Buczy Emillel 
és Pataki Miklóssal egy irodalmi társa-
ság alapításán fáradozott. O találta fel 
az isometer mathematikai eszközt a 
mechanikusok számára a körívek köz-
vetlen összehasonlítása végett; melyről 
Berlinben a kir. tudom, akadémia meg-
jutalmazta. Meghalt 1816. szept. 15. nőt-
lenül Szászvároson, hova utazott volt. 
— Költeményei a M. Kurírban (1797.11. 
50. sz. Gróf iktári Bethlen Susánna gr. 
Teleki Sámuel élete párja hamvai tisz-

teletére, 1798. II. 42. sz. Gróf Teleki 
Domokos emlékezetére, 1810. V. Tolda-
lék : Pax et hymen, Kazinczy F. Leve-
lezése VII. k. 575. 1. is megjelent); az 
Erdélyi Múzeumban (Kolozsvár. 1815—16. 
II. és V-dik füzet: költemények); a 
Felsőmagyarországi Minervában (1826. 
9. füzet és a Hunyadban 1882. 45. sz. 
Nagy-barcsai Barcsai Ábrahám árnyéká-
hoz írt versek); még a «Nemzeti dal»-a 
is említve van, mely nyomtatásban is 
megjelent és széltében énekelték. Közölve 
vannak költeményei a Kazinczy Ferencz 
Levelezése (XI. kötetében Psyche.Ideálja, 
Metamorphosis. Álom, Moreau). — Mun-
kái : 1. Venustól Minervának önként 
által engedett arany alma. Az az Mélt. 
gróf Széki Teleki László úrfi mint vőle-
gény és Mélt. gróf Teleki Mária kis-
asszony mint meny-asszon y fényes me-
nyegzőjöknek alkalmatosságával készít-
tetett magyar versek, meljekben együgyű 
tiszteletét bé ajánlani kívánta Szirákon 
1778. eszt. Sz. Mihály havának 8. napján. 
Pest. — 2. Viro summe vener. Jo. Isaaco 
Ludov. Causse . . . praeceptori ad cineres 
usque colendo deploraţi herois memoriam 
pie colenti lungentique hoc carmen reci-
tatum in devotissimi gratissimique animi 
Signum. 27. April 1793. Francofurti ad 
Viadrum. — 3. Méltgs gróf Kis-Rhédei 
Rhédei Adám úrfi, Méltsgs. gróf Széki 
Teleki Mária kis-aszszony mint vő-
legény és menyasszony ő Nagyságok-
nak ajánlja 1795. sz. Mihály hav. 14. 
napján. Bécs. (Költ.) — 4. Beschreibung 
und Anwendung eines mathematischen 
Instruments für die Mechaniker, zur 
unmittelbaren Vergleichung der Circul-
bogen. Mit 7 Kupfertafeln. (Berlin. 1796. 
Akadémiai értekezések közt 4rét 30 old.) 
— 5. Halotti beszéd a keresztyén gazdai 
hivatalról, néhai . . . Kóji Komáromy 
György u rnák . . . végső tiszteletére. A 
Tiszán innen lévő . . . superintendentziá-
nak rendeléséhez képest magyar nyelven 

1 készítette és a s.-pataki ref. templomban 
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elmondotta . . . Szent Jakab havának 12. 
napján 1807. eszt. Kassa. — 6. Specimen 
novae tabulae trigonometricae ad com-
pendium systematicae constructionis re-
ductae. Posonii, 1807. Tábla rajzzal. — 
7. Halotti beszéd, a keresztyén vallás-
nak erejéről. Néh. Tiszt. Porkoláb István 
úrnak végső tisztességtételére készítette 
és elmondta, 1809. eszt. Sárospatakon 
1809. — 8. Az épségben megtar ta to t t . . . 
melyet n é h a i . . . gróf toroczkó-szt.-györgyi 
Toroczkay Terézia ur asszonynak, mélt. 
báró Naláczy József élete kedves párjá-
nak koporsóba tétele felett Böjtmás hava 
15. 1816. a bábolnai udvarház palotáján 
tartott. Kolozsvár, 1816. — Levelei Ka-
zinczy Ferenczhez összesen 38 (Kazinczy 
Ferencz Levelezése 1806. július 14-től 
1816-ig IV.—XIV. köteteiben). — Kéz-
iratban : Discursiones philosophicae e 
lucubrationibus hybernis 1813. ; Der 
Gang der Religion im Fortschritte der 
Zeit philosophisch betrachtet; Summa-
rische Deduction der menschlichen Be-
stimmung 1814. 

V. Annalen d e r L i t e r a t u r 1 8 0 9 . 1 . I n t e l l i g e n z -
blatt 158. 1., 1810. I II . 327. 1. — Philosophiai 
Pályamunkák I . 1835 . 121. 1. — Századunk 
1845. 19. sz . (Rumy.) — Szinnyei K ö n y v é -
sze te . — Kazinczy Ferenci L e v e l e i S ipos Pál-
h o z 1 8 0 6 — 1 8 1 6 . L i p c s e , 1846 . , E r d é l y i l e v e l e k 
és Magyar Pantheon. (Abafi, Nemzeti Könyv-
t á r X I I . , X X X V I . ) — Vasárnapi Ujsag 1875 . 
5 . s z . — Gyulai Lajos N a p l ó t ö r e d é k e i ( 1 8 1 5 — 3 4 ) . 
Kiadta Kuun Géza gr. Bpest, 1875. 59—61. 1. 
— Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i e v a n g . ref. 
kollégium története. Marosvásárhely, 1884. 
2 3 5 . , 2 5 3 . , 254. 1. — Sárospataki Lapok 1890. 
21 . SZ. — Erdélyi Múzeum 1891 . 3,'í7.. 3 4 5 . 1. 

— Prot. Eayh. és Isk. Lap 1892. 26 . SZ. — 
Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona X V . 
9. 1. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e IV—XIV. 
— Zemplén vármegye. Bpest , lí)06. 266. 1. 
(Magyarország vármegyéi .) 

Sipos Pál (vállaji), ref. lelkész és he-
lyettes püspök, vállaji Sipos Gábor és 
Baky Lidia fia, szül. 1823. márcz. 10. 
Kecskeméten; 1830—44-ig a kecskeméti 
ref. iskolában tanult ; a bölcseletet és 
jogot s 1844—46-ig a theologiát végezte; 

1846—47-ben a latin grammatika helyet-
tes tanáráva és seniorrá is választatott. 
A szabadságharcz kitörésekor szónok-
lataival lelkesítette az ifjúságot. Ekkor 
írta lelkesítő «Nemzeti dal»-át, melyet 
széltében énekeltek. 1848. júl. ő is ott 
volt a verbászi táborban mint a Zrínyi 
zászlóaljba sorozott honvéd ; ott volt a 
Perczel táborában; részt vett az isaszegi 
és turai csatában ; hol 17 sebtől borítva 
félholtan feküdt a csatatéren ; ekkor ne-
veztetett ki hadnagynak. 1850. letette a 
kápláni vizsgát. Előbb Ráczkeviben volt 
lelkész; innét két év múlva, miután 
II. lelkészi vizsgát is letette, Halasra 
ment, hol mint káplán és gymnasiumi 
tanár működött egy évig; 1855. sár-
bogárdi helyettes-lelkész volt és innét 
választották meg fóthi lelkészszé, hol 
sokat tett az egyház ügyében. 1862. al-
jegyzővé, 1866. tanácsbiróvá, 1868. fő-
jegyzővé s 1871. alesperessé választották. 
Az egyházkerület 1870. tanácsbiróvá, 
1872. számvevőszéki taggá, 1877. állam-
segély - pénztárnokká választotta. 1884. 
márcz. 25-től okt. 25-ig helyettes püspök 
volt. Konventi taggá választatott 1882. 
és 86-ban. Részt vett az 1881. debre-
czeni zsinaton, sőt az 1891. budapesti 
zsinat első ülésszakán is ott volt. Meg-
halt 1892. máj. 9. Fóthon (Pestm.). — 
Munkái: 1. Nemzeti dal. Kecskemét, 
1848. — 2. Évi jelentése a dunamelléki 
ref. egyházkerület jún. közgyűléséhez. 
Bpest, 1884. 

Domény 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. 223 . 1. — Prot. Egyh. és 
Isk. I.ap 1884. 25 . , 1892 . 23 . , 26. SZ. — Kecs-
keméti Nagy Képes Niptár 1 8 9 l - r e 12S. l a p , 
arczk. (a Nemzeti dal is közölve). 

Sipos Samu, néptanító. — Czikkei a 
Néptanítók Lapjában (1886. Minő okok 
folynak be a nagyméivű gyermekhalan-
dóságra s ennek csökkentésére mit tehet 
a tanító? 1889. Miért és hogyan legyen 
a kézimunka a nevelés és tanítás köz-
pontja? A gyermekjátékok paedagogiai 
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értékéről, 1891. Egy emlékezetes megyei 
tanítói közgyűlés). 

A m. n. múzeumi hirlap-könyvtár példá-
nyaiból. 

Sipos Samu, a háromszékmegyei árva-
fiú szeretetház igazgatója Sepsi-Szent-
Györgyön. — Czikkeket írt a Székely 
Nemzetbe és az Erdélyi Gazdába. — 
Munkái: 1. Káté a gazdaság, kertészet, 
állattenyésztés, háztartás elemi tanításá-
hoz. A népiskolák V., VI. osztályai és 
kisbirtokos gazdák használatára. A Há-
romszékvármegye gazdasági bizottságától 
pályadíjjal kitüntetett könyv. Sepsi-Szent-
György, 1898. — 2. A családtalan, el-
hagyatott gyermekek védelme. U. ott, 
1902. — 3. A székely gazdaság hanyat-
lásának okai. U. ott. 1906. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és a m. 
n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Sipos S. (rédei), mérnök. — Munkája: 
«Építőmester.» Az épületek tervezésének, 
méret, anyag és munkaszükséglet kiszá-
mításának és költségvetés szerkesztésé-
nek gyakorlati kézikönyve. Hajdú-Szo-
boszló, 1894. Számos kőny. ábrával. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Sipos Sándor, megyei alispán ; 1830-
tól Debreczenben tanult, hol 1839. szept. 
1-től 1840. márcz. l-ig főiskolai senior 
volt ; később békésmegyei közjegyző, 
majd alispán lett. Meghalt 1889-ben 
Szarvason. — Magyar költeményeket írt 
a Lant (Debreczen 1833., 1835. II., V.) 
és Carmina (Debreczen, 1835.) cz. mun-
kákba. — Czikke a Részvét-Albumban 
(Szarvas, 1879. Az örvény, rajz.) — 
Munkája: A puszta menekültjei.- Eredeti 
népszínmű 3. felv. Szarvas, 1881. 

Petrik B i b l i o g r . I , 393. , I V . 61. 1. — Kisz-
lingstein Könyvészete és a debreczeni ref. 
főiskola jegyzökönyvéből . 

Sipos Soma, kir. törvényszéki albiró, 
szül. 1852. jún. 11-én Szarvason, jogot 
végzett, előbb ügyvéd volt; 1890. a birói 
pályára lépett és kir. aljárásbiró lett 
Egerben. Mfeghalt 1896. decz. Poroszlón 

(Hevesm.). — Korán kezdett irodalommal 
foglalkozni, számos czikket, tárczát, el-
beszélést, főleg humorisztikus költeményt 
írt különböző lapokba, tőle származik a 
Borsszem Jankó «Prcsok György» alakja 
s e czímen írt versei élesen satirizálják 
a pánszláv eszméket; írt ősrégészeti 
tanulmányokat is. Czikkei és költeményei 
a Hazánk és a Külföldben (1867. Az 
istenítéletek különösen hazánkban, Babo-
nás hiedelmek a mi köznépünknél, Alla-
tok elítélése, Az óraművek fejlődése, 
1808. A czímerekről, A czéhek, különö-
sen hazánkban, 1869. Mentelli, egy ma-
gyar Diogenes Párisban, Házassági szo-
kások és családélet őseinknél, Mátyás 
király fekete seregéről, A jóslás törté-
nete, 1870. Betlehem-járók, Farsang tör-
ténete) ; a Tarka Világban (1869. 227. 1. 
Beethoven életéből); a Magyarország és 
a Nagyvilágban (1872. Javasok vagy 
kuruzslók népünk babonáiban); a Figyelő-
ben (1.873. Egy régi szatira a divatról); 
a Békésben (1873. 41. sz. Kossuth Lajos 
kiáltványa Békésmegye féktelenkedő la-
kosaihoz); a Vasárnapi Újságban (1875., 
1898. 13. sz. Petőfi öcscséről); a Békés-
megyei Közlönyben (1876. Melléklet 3., 
4., 7. szám. Az 1835. úrbéri lázongás 
Szarvason, az úrbériség kifejlődésének 
történeti rajzával); a Részvét-Albumban 
(1879. A repülő borbély, humorisztikus 
költemény); aBékésvármegye Évkönyvei-
ben (IV. 1879. Szarvasi néplázadás 1835-
ben,X. 1884. Egy békésmegyei karácsonyi 
mystérium, Egy régi szatira a divatról); 
az Egri Híradóban (1896. 94. sz. költ.). 
— Munkája: A vidéki politikusok. Satyra. 
B.-Gyula, 1872. (Ism. Figyelő II. 1872. 
251. 1.) — Szerkesztette nyolcz évig az 
általa alapított «Havasi Üjság»-ot és a 
«Forró Kása» cz. élczlapot; a «Részvét 
Album»-ot Szarvason 1879-ben. (A tiszta 
jövedelem a tűzvész által sújtott béké-
siek gyámolítására fordíttatott.) 

Petrik Könyvészete. — Kiszlingstein Köny-
vészete. — Az Athenaeum Kézi Lexikona. 
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B p e s t . 1893. I I . 1563. 1. — Vasárnapi Újság 
1896. 50. sz. (Nekr.) 

Sipotariu János, árvaszéki ülnök ; 
görög keleti vallású szülőktől származott 
és az erdélyi országgyűlésen követ volt. 
Meghalt 1865. jan. — Czikkei a Gazeta 
Transilvania hírlapban, országgyűlési be-
szédei a Naplókban vannak. 

Telegraful Román 1865. 17. 1 é s Z á s z l ó 
.János jegyzeteiből. 

Sipőcz Ferencz, növendék-gyógysze-
rész, rév-komáromi származású. — Mun-
kája : A gyantársavról (Acidum. succini-
cum) és kénsavas vasacsról (Sulfas fer-
rosi). Pest, 1830. (Schuster János, Gyógy-
szeres Értekezések XI. sz.) 

Szinnyei Könyvészete . 

Sipócz Ferencz, róm. kath. néptanító 
Csóthon (Veszprémmegye). — Czikkei a 
Néptanítók Lapjában (1868. Felhívás 
olvasóegyletek alakítására, Nyílt kérdés 
Ráth Károlyhoz a szalmafonás ügyében, 
1872. Méhészeti töredékek); írt a Vesz-
prémi Közlönybe, a pápai Tűzoltók 
Lapjába; munkatársa volt. a Szepesi 
Xaver által szerkesztett Népiskolának; 
levelezett a Hírmondóba, Veszprémbe és 
Függetlenségbe. — Munkája: Méter-
mértékek, tizedes törtszámok és az új 
mértékkel való számításmód alapvonalai. 
Eger, 1876. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1876. 2. javított kiadás.) — Álneve és 
jegyei: Veritas, v. x., v. és S. F. 

Kis Ernő pápai ref. tanár szíves közlése. 

Sipőcz László, jogi és államtudományi 
doktor, a fő- és székvárosi árvaszék 
elnöke, szül. 1841-ben Pesten; közép-
iskoláit Pécsett, jogi tanulmányait 1866. 
tói 1871-ig a pesti egyetemen végezte. 
1873-ban letette a jog- és államtudomá-
nyi doktorátust, valamint az ügyvédi 
vizsgát. Még jogi tanulmányainak befe-
jezése előtt, 1869. jan. 2. a pestvárosi 
törvényszéknél joggyakornok, 1871. pedig 
tollnok lett. A főváros szervezésekor a 
közigazgatási pályára lépett át és 1873. 
másodosztályú jegyzővé, 1874. decz. 31. 

az újonnan szervezett árvaszékhez ül-
nökké választották. 1878. elnökhelyettese, 
1886. febr. 10. pedig elnöke lett a fővá-
rosi árvaszéknek, mely állásában ma is 
működik. S. dolgozta ki a fővárosi árva-
szék szervezeti, eljárási szabályait, ügy-
rendjét s a gyámpénztári szabályrende-
letet. 1891-ben Szilágyi, az akkori igaz-
ságügyminiszter, a polgári törvényköny-
vet készítő szakbizottságba hívta meg és 
megbízta a gyámságot és gondnokságot 
tárgyaló rész kidolgozásával. Részt vett 
a házassági törvényt előkészítő igaz-
ságügyminiszteri szaktanácskozásokban. 
1890—94. Erdély igazságügyminiszter az 
általános polgári törvénykönyv tervezeté-
nek előkészítése czéljából az igazságügy-
minisztérium kebelében szervezett állandó 
bizottság szerkesztőtagjává nevezte ki. 
Az örökösödési eljárásról szóló törvény 
előkészítésében is részt vett és utóbb az 
igazságügyminiszter a budapesti egye-
temhez a jogtudományi államvizsgálati 
bizottság kültagjává nevezte ki. — Czikke 
a Jogtudományi Közlönyben (1901. A 
törvénytelen gyermekek jogviszonyai a 
Tervezetben). —Munká i : 1. A gyámsági 
törvény (1877. évi XX. törvényczikk) 
magyarázattal ellátva. Bpest, 1882. — 
2. Családjog. U. ott, 1899. (Magyar 
Magánjog IV.) — 3. A törvénytelen gyer-
mekek jogállásáról. U. ott, 1902. (Jogász-
egyleti értekezések XXIV. 1.) 

Kiszlingsiein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
l.exikona X V . 9 . 1. ( P á r t é n y i . ) — Petrik, M. 
Könyvészet 1886—90. és a m. n, múzeumi 
könyvtár példányairól. 

Sipulusz. L. Rákosi Viktor. 
Sír Nándor (ifjabb), magánhivatalnok 

Budapesten. — Czikkei az Iparügyekben 
(1894. A betegsegélyző központosítása, 
1896. Magyar ipart védő bank- és árú-
ház, A közös vámterület árústatisztikája 
hibás, Kereskedelmi szellem és a szövet-
kezetek, Az iparosok nyugdíjügyéhez). — 
Munkái: 1. Az anarchia vége. Pályázó 
munka a «Nobel»-féle díjra. U. ott, 1900. 
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— 2. A betegsegélyezés államosítása. U. 
ott, 1904. 

31. Könyvészet 1900. — Petrik, M. K ö n y v é -
szet 1880—1900. 

Siraki Ferencz. — Szerkesztette és 
kiadta: Rejtelmes jelenségek ismeret-
tára. Havi folyóirat. Bpest, 1900. jún. 
1. szám. 

A in. n. múzeumi könyvtár példányáról . 

Sirianu János, bölcseleti doktor és 
történetíró, született Budaria községben 
(Krassó-Szörénym.); görög keleti rumén 
vallású ; tanult Brassóban és Debreczen-
ben : a bölcseletet Bécsben és Lipcsében 
(hol bölcseleti doktor lett) végezte. A 
karánsebesi eparchialis synodus és nem-
zeti egyházi congressus világi képviselője. 
— Munkái: 1. Mateiü-Vodü Băsărabăs 
auswärtige Beziehungen 1632 — 1654. 
Leipzig, 1899. ( Z u r Geschichte des 
europäischen Orients.) — 2. Istoria lui 
Mihai- Vodă Viteazul domnul ţaris româ-
neşti. I. Bazmariţele si politica lui din 
afară (dinpreuna cu întâmplările atinga-
toare din ţările vecine 1593 —1598. 
Bukarest, 1904. (Vitéz Mihály Romania 
uralkodójának története. A romaniai aka-
démia által 12 ezer frankkal — leivel — 
jutalmazott munka.) 

Telegraful Unman 1905. 38. SZ. és Zászló 
J á n o s j egyze te i . 

Sirianu-ižwssíí János. Lásd Russu-
Sirianul. 

Sirisaka Andor, tanító, szül. 1859. 
aug. 23. Pécsett (Baranyamegye), hol a 
tanítóképzőt elvégezvén, tanító lett 1877-
b e n ; gyakorlati évét Tót-Keszin töltötte. 
1878-ban már a pécsi tanítótestületben 
működött mint helyettesítő. 1879-ben a 
bányatelepi községi iskolához rendelte-
tett ki ; 1881. behelyeztetett a pécsi felső-
vámházutczai iskolához; ezen évben 
tornatanítói oklevelet is nyert. 1891-ben 
választatott meg belvárosi tanítóvá. Sűrű 
levelezést folytatott még külföldiekkel is. 
1892. iparostanonczok tanításával is meg-
bízták. Sorvasztó betegsége erőt vett 

rajta és 1901. május 18-án Bogdásán 
(Baranyam.) meghalt. — Számos tanügyi 
és ismeretterjesztő stb. czikket írt a vi-
déki és fővárosi lapokba ; czikkei a Képes 
Családi Lapokban (1886. A javas asszo-
nyokról) ; a csurgói Iskolai Szemlében 
(1887. Állítsunk népkönyvtárakat); a 
Pécsi Hirlapban (1887. 24—26. szám. A 
népkönyvtárakról); a Pécsi Közlönynek 
állandó színházi referense volt; a Várady-
féle Baranyamegye monographiájában a 
népoktatásügyi részt írta. — Munkái: 1. 
A babonáról. Közhasznú erkölcsös olvas-
mány a magyar nép és a serdültebb 
ifjúság számára. Pécs, 1886. (ism. Beligio 
1887. I. 9—15. sz., 2. kiad. U. ott, 1900.) 
— 2. Anyósok könyve. Humorisztikus, 
szatirikus anyóstárgyú apróságok mulat-
ságos és tanulságos gyűjteménye. Temér-
dek képpel, százannyi élczczel. Irta, 
nyírta stb. U. ott, 1888. (2. kiadás. U. o., 
1900.) — 3. Magyar közmondások könyve. 
Válogatott magyar közmondások, példa-
beszédek, szólásmódok betűrendes gyűj-
teménye. Több forrás és számos munka-
társ gyűjtése után. U. ott, 1890. (Ism. 

«A sajtó ítélete» cz. külön kiadta 200 
* 

fővárosi és 300 vidéki lap ismertetését, 
nagy részben az ismertető lapok jegyzé-
két.) — 4. A közmondásokról. Tanulmány 
Szvorényi, Ballagi, Erdélyi s mások után. 
U. ott, 1891. (Különnyomat az előbbeni 
munkából.) — 5. Uj Junius. (Parodia 
és travestia-féle egyveleg.) A bécsi 
agglegény-egylet javára Bécsben, 1894. 
ápr. 1. rendezendő «Ökörfarkkóró-ünnep» 
emlékére, a rendező-bizottság meg nem 
bizásából. Bpest, 1893. 

Athenaeum Kézi Lexikona. II. 1564. lap. — 
Vaday József, Magyar tanférfiak és taní tónők 

ezredéves j Albuma. B.-Csaba, 1896. Fény-
n y o m . arczk. — Várady Ferencz, Baranya 
múltja és jelenje. Pécs , 1896. I. 425. 1. — Hl. 
Könyvészet 1900. — Vasárnapi Újság 1901. 21. 
SZ. (Nekr.) — Pécsi Napló 1901. máj. 19. — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Sirmiensis László (karomi és szulói), 
országgyűlési követ, Zemplén és több 
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más megyék táblabírája ; az országgyűlés 
alatt, mint Zemplén megye követe Po-
zsonyban 1765. febr. 19. meghalt 54-ik 
évében. — Munkája: Status publicus 
regni Hungáriáé et ejus regiminis forma. 
Yiennae, 1784. 

Pressburger Zeitung 1765. 15. SZ. ( N e k r . ) — 
y agg Iván, Magyarország Családai. Pest, 
1863. X. 229., 231. 1. — Petrik Bibliogr. 

Siró István, orvosdoktor, szül. 1808. 
Mogyoróson (Ungm.); 1840-ben megyei 
helyettes seborvos volt Eőr - Barmán 
(Ungm.); 1876-ban mint nyug. megyei 
főorvos élt Ungvárt. — Munkája: Orvos-
tudori értekezés az emlőkről. Buda, 1839. 
(Latin czímmel is. Ism. Honművész 1839. 
40. sz.) 

Bugat-Fh>r, A magyarországi orvosrend 
Névsora 1840-re. Pest, 105. lap. — Hupp, 
Beszéd 161. 1. — Oláh Gyula, Az egészség 
ügyi személyzet Magyarországban. Bpest, 
1876. 367. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Sirola Ferencz, bölcseleti doktor, volt 
liumei áll. főgymnasiumi tanár, szül. 1874. 
Fiúméban ; 1900. nyert tanári oklevelet. 
— Czikkei a M. Tengerpartban (1901. 
246. sz. Gabriele ď Annunzio); a fiumei 
állami főgy<nnasium Értesítőjében (1905. 
Az olasz irodalom hatása a magyar 
irodalomra). — Zrínyi Szigeti veszedel-
mének egyes részeit lefordította olaszra 
és kiadta Fiúméban 1907. (Ism. Vasár-
napi Újság 28. sz.) 

Kalmár EUk, Tanári Névkönyv 190/. 66. 1. 

Sisak Mihály, Jézustársasági áldozó-
pap, szül. 1724. szept. 17. Szalatnakon 
(Baranyam.); 1743. október 15. lépett a 
rendbe; 1755-ben Nagyszombatban a 
hittudományok II. évi hallgatója volt. 
Komáromban nyolcz évig mint hitszónok 
működött, azután a rend eltöröltetése 
(1773) után Pozsonyban mint Esztergom-
íőegyházmegyebeli pap és a korona őrei-
nek lelkiatyja 1796. okt. 9. meghalt. — 
Munkája: Rede, da eine wohlehrw. in 
Gott geistliche Frau Johanna von der H. 
Walburga, gebohrne von Zurawszky. aus 

der Gesellschaft der H. Ursula, nach 
überlebten 50 Jahren in ihrem heiligen 
Orden zum zweitenmal bey Öffentlich-
keit die geistlichen Gelübde abgelegt 
ha t ; welche in der Kirche eben dieser 
Gesellschaft im J. 1777. . . . gehalten 
wurde . . . in Pressburg. Pressburg. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 329. 1. — Zelliger Alajos, 
Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 
477. l a p . — Petrik B i b l i o g r . — De Backer-
Soinmervogel, Bibliothéque-Bibliogr. VII. 
1261. h. 

Siscianus Márk, Jézustársasági áldozó-
pap, szombathelyi (Vasm.) származású ; 
(Sommervogel szerint 1712. szept. 22. 
Mantuában született, 1729. jún. 15. novi-
tius lett és 1772-ben Ferrarában prédi-
kált.) Draskovics György győri püspök 
az 1778. aug. 2. szombathelyi zsinatra 
meghívta, hol az egybegyűlt lelkészekhez 
beszédet intézett, mely először a zsinat 
iratai (Acta Concilii) közt Prágában jelent 
meg; később: Oratio Marci Patris Je-
suitae Sabariensis habita Sabariae prae-
sente Episcopo et in frequenti consensu 
Pontiíiciorum. Basiliae, 1785. (Cum 
Controversis Beregsarianis.) 

Stoeger, S c r i p t o r e s 329. 1. — Ve Backer-
Sommervogel, Bibliothéque - Bibliogr. VII. 
1262. h. 

Siskovics József (gödri és almási), 
bölcseleti doktor, főispán és udvari taná-
csos, S. Pál cs. kir. tanácsos lia és 
Helmeczi (Bierbrauer, Serfőző) Mihály 
írónak tanítványa. Bács megyénél mint 
aljegyző kezdett hivatalos pályát, később 
főjegyző lett. 1839-ben Zemplén vár-
megye főispáni helyettese, 1841-ben pedig 
Verőcze vármegye főispánja és udvari 
tanácsos 1849-ig. — Munkái: 1. Elegia 
Dno Paulo Siskovich de Almás, occa-
sione statutionis in neoimpetrata pos-
sessione Gödri XVII. Kalendas Junii cele-
bratae oblata anno 1808. Quinque-
Ecclesiis. —; .2. Nagyságos Almási és 
Gödrei Siskovics Pál kir. udvarnok úrhoz, 
cs. és k. tanácsnokká lett neveztetése 
alkalmával. Pest, 1811. (Költ.) — 3. 
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Méltsgos almási és gödrei Siskovics 
József cs. kir. udv. tanácsosnak, T. N. 
Zemplén vármegye főispáni helytartói 
székébe 1839. máj. 13. lett innepélves 
beiktatásakor mondott beszédek. Sáros-
patak, 1839. (S. beszéde, mások beszé-
deivel együtt.) 

Mag y Iván, .Magyarország Családai IX. 
2b4. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy Ferenci 
Leve lezése IX—XIII. 

Sissovich János, róm. kath. plébános, 
szül. 1833. május 2. Gyula-Jovánczán 
(To lnám) ; 1855. nov. 8. misés pappá 
szenteltetett; segédlelkész volt négy évig 
Regölben ; 1859. deczember 8. jovánczai 
plébános lett; 1878-tól pedig ugyanaz 
Tamásiban (Tolnamegye). Meghalt 1890 
körül. — Munkája: Beszéd, melyet Szi-
gevárt Ignácz esperesplébános arany-
miséjére-mondott 1877. 

Brüsztle, Eecens io II. 758.. IV. 689. 1. — 
.)/. Sión 1892. 629. 1. — Schematismus Cler i 
Quinque-Eccles iens is 1889., 1891. 

Sissovics Károly, mezőgazdaságinté-
zeti tanár, szül. 1843. jan . 20. Dombovárt 
(Tolnám.); 1870. okt.-től gazdasági segéd-
tanár volt M.-Óvárt, 1874. ugyanazon 
minőségben áthelyeztetett Keszthelyre, 
1875. mint gazdasági intéző Debreczenbe, 
1876. mint rendes tanár Kassára, mely 
állásban 1887-ig volt, a mikor elbocsát-
tatott. — Czikkei a Gazdasági Lapokban 
{1867. Néhány szó a besavanyított czu-
korrépa levélről mint abrak-takarmány-
ról, 1870. Néhány szó a takarmányozás 
értékérői); a Gyakorlati Mezőgazdában 
{)1872. Ha gyümölcsfáink bizonyos évben 
igen sok gyümölcsöt hoztak, várható-e 
bő termés a következő évben? 1873. A 
gabonák megdőléséről, A rozsda, ábrák-
kal) ; a Szőlőszeti és Borászati Lapoknak 
is munkatársa volt. — Munkája: Mező-
gazdasági talajisme. Vezérfonal. Kassa, 
1878. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Bálás Árpád, 
Magyarország m e z ő g a z d a s á g i szakoktatás i 
intézményei . M.-Óvár, 1896. 234. 1. 

Sissovics Miklós, jogi doktor, polgár-
mester Kőszegen (Vasvárai.). — Mun-
kái : 1. Melyek a polgár kötelességei ? 
Hasznos útbaigazítások a törvények meg-
tartására. Bpest, 1905. (Népiratkák 225.) 
— 2. Az életbölcsesség könyve. Kőszeg, 
1907. (Ism. Vasárnapi Újság 22. sz.) 

.V. Könyvészet 1905. — Corvina 1907. 15. SZ. 

Sisvay Márton, egri egyházmegyei 
áldozópap és püspöki titkár, Heves és 
Külső-Szolnok, Borsod és Szabolcs me-
gyék táblabírája. Meghalt 1853-ban Eger-
ben. — Egyházi beszéde (a Szalay Imre 
által kiadott Egyházi beszédek. Uj folyam. 
Buda, 1840—45. III. k.) - Munkája: A 
megtért. Elbeszélés. Németből ford. Eger, 
1840. 

Universalis Schematismus Ecclesiasticus p r o 
Anno 1842—43. Budae, 127., 128. h. — Emlék-
könyv. E g e r , 1865. 286. 1. — M. Ston 1888. 
944 1. — h'onci Ákos, Egr i e g y h á z m e g y e i 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 220. 1. 

Sivampel József (álnéven AlmagyEwi), 
nyug. tanárképzőintézeti tanár, született 
1830. jan . 20. Egerben ; tanulmányait 
ugyanott végezte. 1856. a papnevelő-
intézetbe lépett. A theologiai tanfolyam 
bevégzése után egy ideig az érseki irodá-
ban actuarius volt, míg nem 1862-ben 
felszenteltetett és előbb Hevesen, azután 
Arióban káplánkodott. Itt működött 
1868-ig, a midőn káptalani karkáplánná 
és főegyházi gyóntatóvá nevezte ki fő-
pásztora. Később a tanítóképző-intézetnél 
tanári állást nyert és egyszersmind 
lyceumi gondnokká neveztetett • ki. A 
módszertan, számtan, természettan és 
természetrajz tanára, csillagvizsgáló őr 
és egri prépostsági káplán volt. E hiva-
talokat 1890-ig viselte, midőn gyöngél-
kedése folytán nyugdíjba vonult. Meghalt 
1902. okt. 21. Egerben. — Tanári pályá-
ján élénk munkásságot fejtett ki, főleg 
a természettudományok terén. Számos 
czikke jelent meg az egri hírlapokban, 
így az Elemi Tanügyben, Egri Népújság-
ban és az Irodalmi Szemlében, melyek 
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közül néhányat ide jegyzek: az Elemi 
Tanügyben (1873. Szabad élet, Hóvirág, 
Galanthus nivalis, A természetrajzi gyűj-
teményekről, A szemléltetésről); az egri 
képzőintézeti Értesítőben (Természetrajzi 
kirándulások, A mérges növények, Az egri 
tanítóképző története); írt még ezeken 
kívül számos czikket Krónikás név 
alatt is. 

,)/. Sión 1888. 943. 1. — Koncz Ákos, E g r i 
e g y h á z m e g y e i ] papok az irodalmi téren. 
Eger, 1892. 1219. lap. — Schematismus Cleri 
Agriens is 1903. 

Sivulszky József, kegyestanító-rendi 
áldozópap,. tanár és igazgató, szül. 1754. 
jan. 1. Kassán (Abaujm.); 1773. okt. 21. 
lépett a rendbe és a novitiusi évet Kecs-
keméten töltötte ki. A bölcseleti osz-
tályok befejezése után, tanított Kalo-
csán, Debreczen ben (1777—78), Tokaj-
ban a grammatikai osztályokban; 1780 
—82-ig Trencsénben a humaniórák-
ban. Midőn 1790-ben királyi rendeletre 
Tokajból Sátoralja-Ujhelybe költöztek a 
piaristák a volt paulinus rendházba, 
akkor házfőnök és igazgató lett 1813. 
jan. 20-ig bekövetkezett haláláig. A ház 
és a templom felszentelésére családi 
örökségét is ráfordította és a gymna-
sium ügyét is előmozdította. I. Ferencz 
király arany érdemkereszttel tüntette ki. 
— Munkája: Epicedion dum Seren, regii 
principis et archiducis Austriae Caroli 
Ambrosii archi-episcopi Strigoniensis etc. 
piis manibus per reg. gymnasium Sátor-
alja-Ujhelyiense die 13. Februári 1810. 
oblatum. Cassoviae. (Költemény.) 

Petrik B i b l i o g r . — Tuczy János, A S.-a.-
u.jhelyi róm. kath. f őgymnas ium története. 
Sátoralja-Ujhely. 1894. 11—21. 1. — Liber 
Sutfrag. Defunct. Bulla (Kézirat) és N é m e t 
Károly piarista-tanár sz ives köz lése . 

Sixtius Boldizsár, beszterczebányai 
származású. — Munkája: Aequissimo 
ac prudentissimo judici, caeterisque am-
plissimis multaque rerum experientia 
probatissimis, Regiae ac Liberae Civi-
tatis Neosoliensis Senatoribus, Maecena-

tibus ac Patronis suis colendissimis. In 
perpetuae gratitudinis monumentum et 
in optimae observantiae testimonium 
loco strennae in anni MDCIII. recens 
ineuntis felix auspicium dicatum . . . . 
Pragae. 

Szabó- Helle braut, R é g i M. K ö n y v t á r 111. 
1. rész 298. 1. 

Skalnik Ferencz (Xavér), róm. kath. 
plébános és tiszt, kanonok Svedléren 
(rozsnyói püspökmegyében). Meghalt 1841. 
szept. 11. Svedléren. — Munkái : 1. 
Veritas ecclesiae et. doctrinae catholicae, 
in praescripta sex hebdomadarum insti-
tutione. Strigonii, 1826. (Editio 2. tes-
timoniis SS. palrum et nonnullis contro-
versis fidei capitibus aucta. Leutschoviae, 
1838. Magyarul: A katholikus egyháznak 
és tanításának igazsága a katholika hittől 
elszakadni törekvők számára kirendelt 
hathéti oktatásban. Lőcse, 1838., 2. ki-
adás Kolozsvár, 1843.) — 2. Dar-
stellung der katholischen Glaubenslehre. 
Leutschau, 1831. — 3. De mixtis ma-
trimoniis Paraenesis ad catholícos. U. 
ott, 1835. — 4. Conscientia catholicorum 
non est laedenda . . . — Nevét Szkalnik-
nak is írták. 

Rozsnyói Egyházi Töredékek 1834. I . — Sehe-
matismue Cleri R o s n a v i e n s i s 1835—1812. 159. 
1. — Petrik B i b l i o g r . 

Skaricza András Kristóf(raikóczi), a tü-
bingeni ésjenai egyetem tanulója,S.Gábor 
városbíró és Sompeter Anna fia (anyja 
a pozsonyi ág. ev. egyháznak 1750-ben 
10,000 frtot hagyott, utódja S. Gábor 
pedig, ki 1816-ban utód nélkül halt el, 
minden vagyonát a pozsonyi ág. evang. 
lyceumnak hagyta, melyből alapították 
a Skaricza-convictust, melynek tőkéje 
ma 64,785 forint) pozsonyi szárma-
zású és modori lelkész volt. — Mun-
kája : Dogmata protestantium Ex Jure 
Canonico Comprobata . . . Praeside Joh. 
Christophoro Pfaffio . . . . M.DCC.XII. 
Tubingae. 

Haan, Ludovicus, Jena Hungarica Gyulae, 
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1758. 32. lap. — Szabó-Hellebrant. Regi M. 
K ö n y v t á r III. 2. rész <117. 1. 

Skaricza Gábor (ratkóczi), város birája, 
kőszegi (Vasm.) származású ; ősei 1567-
ben I. Ferdinándtól nemesi oklevelet 
kaptak ; 1683-ban iratkozott be a jenai 
egyetemre. Visszatérve hazájába, mint 
ügyvéd, Pozsonyban telepedett le, majd 
mint a város követe jelen volt az 
1714—15. országgyűlésen. 1822. Pozsony 
város birájává választották, de már a 
következő évben meghalt. — Munkái: 
1. Pia Gratulatio ad Inclytum Conven-
tum Nobilissimorum . . . Yirorum Ec-
clesiae Evangelicae Inspectorum in Regia 
Liberaque Civitate Posoniensi, cum Nobi-
lissimus & Consultissimus Vir Volfg. 
Andr. Roeslerus. Reipublicae patriae 
Fiscalis. Inspector Ecclesiae Primarius 
legitime constitueretur, scripta in Aca-
demia Jenensi . . . Jenae, 1684. — 2. 
Applausus Quem Viro Adm. Rev. . . . 
Dn. Rathgeb Sempronio-Hungaro Ecc-
lesiae Christi Evangelico-Germanicae in 
. . . Civitate Günzino . . . Pastori . . . 
Die 28. Septembr.. . . Anni M.DC.LXXXIV. 
In publico Ecclesiae coetu Jenae, initiato 
& ordinato . . . gratilatione deprompse-
runt . . . Jenae. (Többekkel együtt; latin 
költemény.) — 3. Oratio ad Caroluni Vi. 
aug. potent, et invict. Rom. imperatoria 
ac Germ. Hisp. Hungáriáé. Bohem, regia 
catolica Majestas . . . Posonii anno 1722. 
die 7. Juli declamata. — Alkalmi költe-
ménye van a Bona Verba! . . . Jenae, 
1684, cz. munkában. 

Míchnay Endre, Ratkóczi Skaricza Gábor 
életrajza. P o z s o n y . 1846. — Haan ludovicus, 
Jena Hungarica 32. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Szabó-Hellebrant, Rég i M. Könytár III. 2. 
rész 267., 268. 1. — Markusovszky, A pozsonyi 
ág. ev . l ýceum története. Pozsony , 1896. 
a r c z k . — Pallas Nagy i.exikona X V . 24. 1. 
és a nri. n. múzeumi k ö n y v t á r példányáról . 

Skaricza Máté, ref. lelkész, szül. 1544. 
Ráczkevén, ahol tanulni is kezdett, 1563. 
pesti rector, 1564. ráczkevei tanító lett; 
innét két év múlva Kolozsvárra ment 

tanulmányai folytatására. 1567. a jász-
berényi, 1568. elején pedig ismét a rácz-
kevei tanítóságot vállalta el. 1569. ápr. 
külföldre indult, hol különösen a paduai, 
genü és wittenbergi (1571. április 29-
tól) egyetemeken gyarapította ismereteit. 
1572-ben tért vissza szülőföldére, mely 
még azon évben lelkészévé választotta. 
Jelen volt a herczegszőlősi zsinaton, mely-
nek kánonai kiadásáról ő gondoskodott. 
1588. nagy vitát folytatott Pécsett az uni-
tárius Válaszuti Györgygyei. Meghalt 
1606 táján. — Nagy érdemeket szerzett 
Szegedi Kis István hátrahagyott művei-
nek sajtó alá rendezésével, kiadásával 
és a szerző életrajzával: »Vita Stephani 
Szegedini» (ennekTheologiae sincerae loci 
communes cz. munkájában. Basel, 1585. 
az életrajz újra'megjelent, a Gerndesius-
féle »Scrinium antiquarium« VI. köte-
tében 1761); magyarul: ford. Faragó 
Bálint (Mezőtúri főgymnasium története 
1906.); négy zsoltár fordításának egyike 
LutherLhires hymnusa: Erős várunk, szin-
tén tőle van. Ráczkeve város versben 
írt történetével (1581.) a hazai történet-
nek tett fontos szolgálatot. (Kiadta Mag-
dics István 1888.) Irt még sírverset Sze-
gedi Kis Istvánnak és szintén verset 
Szegedinek a Tabulae Analyticae (1592.) 
cz. munkája elé. 

Bod, M. Athenas 241. 1. — Ferenczy és Da-
nielik, M. í r o k 1. 414. 1. — Balogh Ferencz. A. 
in. prot. egyháztör ténet irodalma. Debreczen, 
1871. 6., 86. , 87. 1. — Figyelő IV. 1878. 22. 1: 
— Irodalomtörténeti Közlemények 11. 1892. 450.. 
1903. — Pallas Naqy Lexikona XV. 24.1. ( B a l o g h 
F e r e n c z ) . — Vasarnapi Vjsag 1897. 39. sz . — 
Zoványt Jenő, Theologia i Ismeretek Tára 
III. 209. 1. — Barla Jenő, Skaricza Miité élete. 

. Bpest , 1901. (Különnyomat a Prot. Szem-
léből ; i sm. Prot. E g y h . és Isk. Lap 19o2., 
M. Szó 37. sz., Debreczeni Prot . Lap 11., 12.sz.) 

Skarkay András, német szinész. — 
Munkája : Journal des königl. freistädt. 
Theaters zu Pressburg 1855. Pressburg. 

Petrik B i b l i o g r . 

Skauer Lipót, orvosdoktor, karloviczi 
(Szerémm.) származású. — Munkája: 
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Dissertatio inaug. medica de morbo 
scrophuloso. Viennae, 1820. 

Szinnyei KöDyvészete. 

Skenderlits Péter, Jézus-társasági ál-
dozópap és tanár, szül. 1721. márcz. 28. 
Pozsonyban ; 1738. okt, 19. Pozsegán 
lépett a rendbe és Zágrábban a felsőbb 
osztályokban tanított; majd a varasdi 
collegium és seminarium kormányzója 
volt. A rend eltöröltetése (1773) után 
Varasdon élt és ott 1780-ban meghalt, 
-— Munkái: 1. Panegyricus Virgineae 
Matri Mariae adornatus. Tyrnaviae, 1750. 
— 2. Panegyricus D. Ignatio dictus. U. 
ott, 1751. 

Stoeger, S r i p t o r e s 329. l a p . — I)e Backer-
Sommervogel, B i b l i o t h é q u e - B i b l i o g r a p h i q u e 
VII. 1237. h. 

Skerlecz Miklós (lomniczai), főispán, 
val. belső titkos tanácsos, S. János Zágráb 
város tanácsosának fia, 1760-ban már 
báni törv. táblai ülnök volt, 1763. ítélő-
mester lett, 1770. a báni kormányszék 
tanácsosa és irodai igazgatója, 1787. a 
Szent István-rend lovagja, val. belső tit-
kos tanácsos, zágrábi főispán, a horvát-, 
tót- és dalmátországi összes iskolák fő-
igazgatója s az 1790—92-ben ország-
gyűlés követe volt. Meghalt 1799-ben. — 
Munkái: 1. Sermo Dni N. S. de Lomnicza, 
comit. Zagrabiensis supremi comitis, 
occasione installationis suae dictus die 
29. Septembris 1782. Viennae. — 2. 
Allocutio supremi comitis comitatus 
Zagrabiensis, dum revecto legali syste-
mate magistratum ad legalem pedem 
reponeret, universitatemque ad obfir-
mandam regni Hungaricae constitutio-
nem cohortaretur. Hely nélkül, 1790. 

— 3. Descriptio physico-politicae situa-
t ions regni Hungáriáé relata ad com-
mercium . . . pro deputatione commer-
ciali elaborata. (Posonii 1802). — 4. Pró-
jectum legum motivatum in objecto 
eoconomiae publicae et commercii per-
ferendarum per N. S. elaboratum, et ex-
celsae regnicolari deputationi in commer-

cialibus anno 1791. exhibitum. Posonii, 
1826. — 5. Fundamenta quibus osten-
ditur tres inferiores Sclavoniae comitatus 
semper ad jurisdictionem regni & bani 
Sclavoniae pertinuisse. Hely és év n. 
(Névtelenül. 2. kiadás. Zagrabiae, 1832). 
— Arczképe: rézmetszet a Merkur von 
Ungarn 1787. 521. 1. melléktete. 

Courier aus Ungarn. ( S . ) 1799. 21. , 24. Sz . 
(Nekr. ) . — .17. Hírmondó 1781. 12., 89. 1., 1782 
78., 79. s z . , 1792. II . 252. 1. — Nagy ivón. Ma-
g y a r o r s z á g Családai X. 242. 1. ,— Petrik Bib-
liogr. 

Skicsák Ferencz. L. Szkicsák. 
Sklenár Ferencz. róm. kath. plébános, 

szül. 1799. okt. 9. Bazinban (Pozsonym.); 
a bölcseletet Nagyszombatban, a theolo-
giát a IV. évvel 1823-ban a bécsi Páz-
mán-intézetben végezte. 1824-ben az 
esztergomi theologiai intézetben működött 
és azon év febr. 22. pappá szenteltetett. 
1824. júl. 22. Selmeczbányára küldték 
segédlelkésznek. 1837. jún. 12. bélabányai 
plébánosnak nevezték ki, hol 1861. okt. 
25. meghalt. — Munkái: 1. Die Stadt 
Gottes nach den Zeugnissen der heil. 
Schrift und der heiligen Kirchenlehrer 
zum Schluss der Glaubenslehren für 
diejenigen, die in denselben Unterricht 
erhielten. Schemnitz, 1830. — 2. Die 
Schöpfungswerke der sechs Tage sammt 
der Heiligung des Sabbats, nach dem 
Sinn der heiligen Kirchenlehrer zur 
Belehrung' der katholischen Christen 
erklärt. Pressburg, 1831. 

Petrik B i b l i o g r . — Némethy l.udvicus, S e r i e s 
Parocharum. Strigonii, 1894. 964. 1. (Neve 
Szklenárnak írva). 
Sklenár György L. Szklenar. 
Skoda György, bölcseleti és theologiai 

doktor, Jézus-társasági áldozó pap és 
tanár, szül. 1679. márcz. 26. Kremsierben 
(Morvaország); 1696. okt. 27. lépett a 
rendbe Ausztriában. Nagyszombatban 
bölcseletet, Linzben casuistikát, Kassán 
theologiát., Graczban szentírásmagyará-
zatot, Nagyszombatban egyházjogot és 
Budán több tárgyat tanított, összesen 

37. ie sajtó ala. adatott 1908. február 22. 



1185 Škody—Skolka 1186 

27 évig ; végre még a casuistikát kivo-
natilag magyarázta Sopronban. Meghalt 
1756. ápr. 29. Pozsonyban. — Munkái: 
1. Satyrae Menippeae de quibusdam,quae 
faciunt in laudem Sophiae et veri stoici 
Philosophi. Cassoviae, 1702. — 2. Duo 
fulmina belli, i. e. S Stephani et Mathias 
Corvinus, victorioşi de hostibus trium-
phatores, laudibus insigniti. U. ott, 1703. 
(Szabó K. szerint Lőcsén nyomatott). 
— 3. Philosophia morum in usum privaţi 
hominis accommodata. Partes II. Tyr-
naviae, 1715., 1717. 

Sloeger, S c r i p t o r e s 329 . 1. — Szabó-Helle-
brant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész, 572., 
590. — De Backer-Sommervogel, Bibliotbéque-
Bibliograptîie VII. 1289. h. 

Skody József, róm. kath. plébános, 
szül. 1830. márcz. 15. Sárospatakon; a 
gymnasiumot Sátoralja-Ujhelyben, fel-
sőbb iskoláit Egerben végezte. Felszen-
teltetése után káplánkodott Saáron, Sa-
rudon, J.-Dósán, Mezőkövesden és Eger-
ben; 1867-ben vámos-györkilelkészszé ne-
veztetett ki, 1879-ben esperes lett. 1887-
ben plébániáját Recskkel, ezt pedig 1889-
ben Tardossal (Hevesm.) cserélte fel. 
Meghalt 1902-ben Nagy-Ivánban hol utóbb 
administrator volt. — Dolgozott a Reli-
gioba, Egerbe, a Mindszenty által szer-
kesztett Egri Népkönyvtárba, megirta Hol-
ping életrajzát; több czikke jelent meg 
az Egri Egyházmegyei Közlönyben is, 
főleg a papi nyugdíj-intézet ügyében; írt 
azonkívül a párbér-ügyben egy felhívást, 
mely nyomtatásban is megjelent. A Katho-
likus Lelkipásztorban vannak szent be-
szédei; a Luga Irodalmi Szemléjében 
néhány új könyvet ismertetett. Az Eger-
ben (1863. 33—39. sz. Egy jó öreg úr, 
elbeszélés). 

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, Í892. 220. 1. — Sche-
matismus Cleri Agriensis 1903. 

Skolka András, ág. evang. lelkész; 
szül. 1778-ban Liptó-Szent-Miklóson ; 
atyját korán elvesztvén Pozsonyba került 
az evang. gymnasiumba, majd a debre-

Id_ S z i n n y e i .T., Magyar í r ók XII. 

czeni ref. kollégiumba; onnét külföldre 
ment és Schnepfenthalban a Salzmann 
nevelőintézetében nyert alkalmazást, hol 
1799-ig tartózkodott; onnét Göttingába 
ment; ekkor Teschedik hívta meg a 
szorobsi gazdasági intézethez a termé-
szetrajz és technologia tanárának; hova 
1800. nov. érkezett meg, hol 1803-ig 
maradt; ekkor rektor-professor lett Mező-
berényben (Békésm.); míg végre 1809-ben 
uj-verbászi evang. lelkész lett, hol 1816-
ban meghalt és jul. 22. temették el. -— 
Czikkei a Zeitschrift von und für Ungern-
ben (I. 3. 1802. Über das königl. Gestüt 
zu Mezőhegyes in der Csanader Gespann-
schaft, III. 1803. Production eines ungri-
schen Privat-Ökonomen, IV. Beiträge zur 
Geographie des Békéser Comitats, Die 
herzogliche Bibliothek in Gotha, Nach-
lese zur ungar. Literatur, Etwas zur 
Physiographie der untern Theissge-
gend, Über die Entstehung der so 
häufigen Hügel in der südöstl. Gegend 
von Ungarn, Nachlese zur ungarischen 
Literatur, V. 1804. Nachtrag zur ungri-
schen historischen Literatur, VI. 3. Bei-
träge zur Geographie des Békéser Comi-
tates, Nachtrag aus ausländischen Schrif-
ten gezogen); a Topographisches Archiv 
des Königreichs Ungarnban (Wien, 1821. 

1. Physiographie der unteren Theiss-
gegend). — Munkái: 1. Einige Worte 
dem Andenken der verewigten Freyfrau 
Maria v. Wenkheim, geb. Freyin von 
Orczy gewidmet, und gesprochen vor 
der evang.-deutschen Gemeinde zu Mező-
Berény, den 4. Sept. 1803. Pesth. — 
2. Sonderbare Naturerscheinungen zur 
Untarhaltung und Belehrung für die Ju-
gend. Nebst einem naturhistorischen 
Bäthselbuche. Gotha, 1803. (Előszó Mező-
Berénybenkelt). — 3. DerBlumenstrauss. 
Ein Hochzeitsgeschenk dem . . . Herrn 
Johann Friedrich Mayer und Christine 
Strausz dargebracht im Januar 1805. 
Hely n. — 4. Allegorische Erklärung des 
Hoch- Freyherrlich - Wenkheimischen Fa -
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milien-Wappens dem Hohen, Trauten 
Paare, Herrn Herrn Joseph Freyherrn 
v. Wenkheim u. Therese Freyin v. Orczy an 
Hoch-Dero-Vermählungstage im Namen 
der Frohen Mező-Berényer Verehrer Ehr-
furchtsvoll gewidmet. Eperies, 1807. 

Annalen der Literatur, W i e n , 1805. Intel-
l i g e n z b l a t t 14. 1. — Gemeinnützige Blätter 
1816. 59. sz . — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 
Petrih Bibliogr. III . , IV. k. 

Skollanics József Ferencz, orvos-
doktor, kir. tanácsos, pozsonymegyei 
főorvos, szül. 1720. jan. 26. Oszlopon; 
meghalt 1785. nov. 22. — A Wienerische 
Anzeigenben több czikke jelent meg. — 
Munkái: 1. Perdemissa reflexió super 
benigno mandato regio, die 20. Maii an. 
1767. emanato, in puncto averruncandae 
luis per Hungáriáé regnum in annos 
fere singulos grassantis. Posonii, 1767. 
— 2. Benignum Normativum regi um in 
re sanitatis an. 1770. emanatum. U. ott, 
1770. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Bio-
graphia Cent. III. 258. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete . 

Skoták Adolf, orvosdoktor és szülész-
mester, brünni (Morvaország) szárma-
zású. 1840-ben a pesti járás rendes seb-
orvosa volt Alsó-Némediben. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medico-politica 
de officiis circa gravidas. Pestini, 1836. 

Bugát-Fliir, Magyarországi orvosrend N é v -
sora 1840-re. Pest , 60. Î. — Bupp, Beszéd 
159. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Skrbics Tivadar. — Munkája: Egy 
káplár emlékeiből. (Képek és rajzok a 
szerb-bolgár háborúból.) Irta Nusics 
Braniszlav, ford. . . . Bpest, 1902. (Olcsó 
Könyvtár 1269—1270.) 

A m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r példányáról . 

Skreinka Lázár, rabbi, szül. Holle-
schauban (Morvaország); eleinte simándi 
rabbi volt, később Aradra jött mint 
senior és hitelemző, 1830—1850. — 
Czikke az Orient. Literaturban (1846. 
Ueber das gnostische Princip in der 
Kabbala); a Monatschriftben (1855. Ver-

such einer Erläuterung mehrerer dun-
keler Stellen im Buche Daniel, mit Be-
sonderer Beziehung auf das 11 Kap.); 
a Ben Chananjában (III. 1860. Kasuis-
tischkritische Ideen.) — Munkái: 1. Rede 
bei Gelegenheit der feierlichen Ertheilung 
der von Sr. Apostolischen Majestät dem 
Arader Israel. Grosshändler . . . Moyses 
Hirschel für dessen Verdienste um die 
daselbst creirte Israelitische Hauptschule 
allergnädigst verliehenen goldenen Civil-
Ehrenmedaillen am 30. Mai 1838. Arad. 
— 2. Analytische Elementarlehre der 
Rabbinisch - Mosaischen Religion, der 
Biblischen Geschichte und der Sitten-
lehre. Als zweite verbesserte Aullage 
seiner «Vorübungen für die minderreife 
Jugend.» U. ott, 1846. — 3. Trauungs-
Rede, gehalten bei der Vermählung 
seiner Tochter Rosalia mit Adalbert 
Bodanszky. U. ott, 1860. — 4. Beiträge 
zur Entwicklungsgeschichte der jüdischen 
Dogmen und des jüdischen Kultus. Wien,. 
1861. 

Lakatos Ottó, Arad története . Arad, 1881. 
84. 1. — Petrik B i b l i o g r . — The Jewisch En-
cyclopedia. N e w - Y o r k , 1905. XI. 400. 1. 

Skryniarich Bálás. — Munkája: De 
Agno Paschali, Explicationes Mysticae. 
in XII. Caput Exodi, Autore Blasio Litte-
rato Skryniarich, Iudice Regiae ciuitatis 
Varasdiensis, nunc recens editae. loan. I. 
Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. 
Varasdini M. D. LXXXVII. 

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r II. 54. 1. 

Skublics Alajos (besenyői és velikai). 
bölcseleti és jogi doktor, S. Zsigmond és 
alapi Salamon Rozália f ia; 1826. Zala-
vármegye alszolgabirája, újonnan meg-
választva 1828-ban is, majd főszolgabíró, 
végre 1830-tól főjegyző volt. — Munkája : 
Positiones ex universo jure Ungarico 
quas in Regia Scientiarum Universitate 
Ungarica publice propugnandas suscepitr 

1809. Pestini. 
Nagy Iván, Magyarország Családai X. 254. 

1. és a m. n. múzeumi könyvtár pé ldányáró l . 
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Skublics Imre, (besenyői és velikai), 
ki 1812-ben a Ludovicára 300 frt adott. — 
Levelét Kisfaludy Sándorhoz, Pest 1795. 
decz. 19. (Közli a Magyarország és a 
Nagyvilág 1880. 33. sz.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 254. 

Skultety Ádám, ág. ev. kántor-tanító, 
szül. 1748. decz. 20. Závadon (Trencsén-
megye); tanult Trencsénben, Modorban 
és Pozsonyban ; előbb Trencsénben volt 
tanító és kántor, azután Ozoron, végre 
Szakolczán, hol 1803. jún. 14. meghalt. 
— Munkája: Melodyatura aneb Party-
tura t. j. Kniha blasozpewu, obsahugjci 
w sobé noty wssech pjsni duchownjch, 
které se welkem Kancionáli a ewange-
lickém funebráli nalezagj, gakowezto z 
mnohých chorálnich knéhhedliwépŕepisal 
a w gedno uwedl. Brünn, 1798. (Énekes-
könyv, minden egyházi énekek hang 
jegye, melyek a nagy Cancionaleban és a 
halotti énekeskönyvben stb. foglaltatnak.) 

Tablič, Památka . . . 1803. (Gyászbeszéd S. 
halálára). Rieger, Slovnik náučný XI. 612.1. 
— Petrik, Bibliogr. IV. 87. 1. 

Skultety Ágost Horislaw, ág. ev. lel-
kész, előbb helyettes tanár volt Pozsony-
ban. majd segédlelkész Tiszolczon, végre 
főgymnasiumi igazgató-tanár Nagy-
Rőczén, szül. 1819-ben Nagy Kürtösön 
(Nógrádm.); 1862-ben tett tanári vizsgát; 
1863-tól tanár és 1869-től igazgató volt 
a nagyrőczei ág. ev. főgymnasiumban 
és a hittant tanította; 1873-ban mint 
tanár a szláv nyelveket adta elő tót 
nyelven, míg kevéssel azután az intézet 
feloszlattatott . — Munkái: 1. Basné ... 
Prága, 1840. (Költemények). — 2. Beda 
a rata. Lőcse, 1846—47. Három füzet. 
(Nyomorúság és mentés). — 3. Rečňo-
vanka pro slovenskej skoli. Besztercze-
bánya. (Szavaló-könyv. 2 kiadás. Rózsa-
hegy, 1894.). — 4. Povesti prastarých 
báječných časňv. Rozsnyó, 1858—1861. 
Több füzet. (Fonóka mesék. Dobsinkyval 
együtt). — 5. Povesti slovenské. Pest, 
185 . . 4 füzet. (Szláv történetek). — 6. 

Reč . . . Beszterczebánya 1863. (Beszéd 
a nagyrőczei gymnasium megnyitásakor). 

Wurzbach, Biog. Lexikon XXXV. 119. 1. — 
Petrik Bibliogr. — Vlček, Debissy Literatúry 
Slovenskej. Turócz-Szent-Márton. 1890. 

Skultety György, orvosdoktor, kör-
möczbányai (Barsm.) származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medico-
practica de cephalalgia. Pestini, 1839. 

Rupp, Beszéd 161.1. — Szinnyei Könyvészete. 

Skultety János, ág. ev. lelkész. — 
Munkája: Trauer-Rede am Sarge des 
früh vollendeten Jobann Edlen von 
Veöreös, am 17. Oct. 1826. in Neu-
Becse. Baab. 

Petrik Bibliogr. 

Skultety József, hírlapíró és szer-
kesztő Turócz-Szent-Mártonban. — Szer-
keszti a Slovenské Pohlady (Tót Szemle) 
cz. heti tót lapot Turócz-Szent-Márton-
ban 1894 óta ; ezen hírlapba keletkezé-
sétől fogva czikkeket írt. — Munkái: 1. 
Pomiatka Dr. Jozefa M. Húrban. Turócz-
Szent-Márton, 1888. (2. kiadás. Húrban 
M. emlékezete.) — 2. Rozprávky Tolsteho. 
U. ott, 1889. (Tolstoi beszélyei.) — 3. 
Cudzie slová v slovenčine. U. ott, 1892. 
(Idegen szavak a tótban. Különny. a 
Sl. Pohladyból.) — 4. Puskin o Slovákov» 
U. ott, 1899. (Puskin a tótoknál. Külön-
nyom. a Sl. Pohladyból.) — Szerkesz-
tette a Slovenska Knižnica (Tót Könyv-
tár) cz. vállalatot 1882-ben Turócz-Szt.-
Mártonban, melyből azonban csak az 
I. füzet van meg a múzeumi könyv-
tárban. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Skutyil Ferencz, kapuczinus szerzetes 
a bazini (Pozsonym.) rendházban. — 
Munkája : Führer durch den Beichtstuhl 
mit besonderer Berücksichtigung der Erst-
beichtenden. Pressburg, 1898. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Skutyil Kelemen János, szt. Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1790. 
jan. 3. Szakolczán (Nyitram.); 1808. okt. 
30. lépett a rendbe ; gymnasiumi tanár 
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volt 1811—14. Nagyszombatban, 1814—15. 
Komáromban visszatérvén Pannon-
halmára, theologiát tanult és 1819. aug. 
30. miséspappá szenteltetett; ismét gym-
nasiumi tanár volt 1819—24. Nagy-
szombatban, 1824—26. Győrött, 1826—39. 
ismét Nagyszombatban ; 1839—50. u. ott 
házfőnök és gymnasiumi igazgató, 1850 
—52. egyedül házfőnök; 1852-től lelki-
atya Győrött, hol 1864. nov. 6. meghalt. 
— Munkája : Öde honoribus rev. ac mag-
nifici domini Michaelis Adamkovits, ab-
batis s. Michaelis in insula B. M. 
V. juxta Budam, dum per districtum 
litterarium Posoniensem superioris regii 
studiorum et scholarum directoris munus 
solenniter auspicaretur. Pie oblata per 
. . . anno 1831. Tyrnaviae. 

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 
1881. 447. 1. — Petrik Bibliogr. 

Slaby Ferencz, orvosdoktor, légrádi 
(Zalam.) származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de haemorrhoidi-
bus. Viennae, 1767. 

Szinnyei Könyvészete . 

Sláby Ferencz, vál. d ulmi püspök, 
pécs-székesegyházi nagyprépost, szül. 
1814. ápr. 28. Nagy-Kanizsán, hol atyja 
gyakorló orvos volt; mint a piaristák 
növendéke végezte ott a gymnasiumot, 
míg a bölcseleti és theologiai tanfolyamot 
1830-tól mint pécsi papnövendék fejezte, 
be. 1836. nov. 1. pappá szenteltetett és mint 
kővágó-szőlősi káplán kezdte papi műkö-
dését. 1844. Pakson püspöki irattárnok, 
1846. theologiai tanár, 1850. szentszéki 
ülnök lett Pécsett; tanári működését 
1859-ben kanonokká és papnevelői kor-
mányzóvá történt kineveztetése után is 
folytatta. 1868. apát és káptalani, 1869. 
pedig püspöki helynökké neveztetett k i ; 
később káptalani nagy-prépost és 1875. 
vál. püspök lett. Mint latin szónok clas-
sikus nyelvezetű volt. Végrendeletileg 
25 ezer frtot hagyott az egyházmegyei 
pénztárnak, 2000 frtot a papi nyugdíj-
alapnak és 2000 frtot a beteg papok 

alapjának. Meghalt 1893. júl. 19. Pécsett. 
— Munkája: Sermo quo ill. ac rev. 
dnum Sigismundum Kovács episcopum 
Quinque-Ecelesiensem SS. theol. docto-
rem collegiatum, dum sedem suam epis-
copalem die 25. Aug. 1869. capesseret, 
in pervetusta ac percelebri basilica 
Quinque-Ecclesiensi nomine capituli et 
cleri salutavit, Quinque-Ecclesii, 1869. 

nr. Állam 1886. 308. sz. (Rézbányai János). 
— Remény 1886. 9. Sz . a r c z k . — Zalai Tanügy 
18P6. 42 . SZ. — Pallas Nagy Lexikona X V . 38. 1. 

Sláby József, kegyes tanító rendi áldozó-
pap és gymnasiumi igazgató, szül. 1797. 
nov. 19. Zala-Egerszegen; a philosophiai 
osztályok elvégzése után lépett a rendbe 
Kecskeméten 1815. okt. 8. Mint klerikus 
tanított Kolozsvárt (1816), Veszprémben 
(1816—19). 1821-ben szenteltetett fe l ; 
azután Nyitrán és Szent-Györgyön elvé-
gezte a theologiát. Tanított Nagy-Kani-
zsán (1820—21), Váczon (1822—23), 
ismét Nagy-Kanizsán (1823—28); ekkor 
Kolozsvárra helyezték tanárnak és mint 
a szent József convictus regense is 22 
évig működött. Egy ideig nyugalomban 
élt, mikor Kolozsvárt újra a szónoklat 
tanára és a főgymnasium igazgatója 
1849—55) volt. Meghalt 1855. aug. 20. — 
Munkája: Ode honoribus Adm. Rev. Exim. 
Clariss. Víri loannis Bapt. Grosser S. P. 
Praep. Provinciális . . . dum Collegium 
S. P. Claudiopolitanum canonice visitaret 
a regio Convictu Lyceali ad S. Joseph um 
devota mente dicata. Anno 1841. (A 
szegedi rendházban). 

Schematismus Universalis pro A. 1842—43. 
Budae 968. 1. és Német Károly piarista tanár 
sz ives közlése. 

Slachta Ferencz, (zadjeli). — Kézirati 
munkája a m. n. múzeumban : De nexu 
inter Dominos et Colonos in Hungaria. 
Pestini, 1803. 4rét 135. — Nevét Schlach-
tának is írták. 

A m. n. múzeum kézirati osztályában levő 
példányról. 

Slachta János, (zadjeli) joghallgató 
volt az első évben 1800-ban a pesti 
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egyetemen. — Munkája: Positiones ex 
jure publico universali et gentium, quas 
in universitate Pestiensi 1800 mense 
augusto publice propugnandas suscepit. 
Pestini. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Slachta Kálmán, a kassai takarék-
pénztár igazgatója. — Munkája: A 
cheque és clearing lényege és alkalma-
zása. Kassa, 1897. (Kézirat gyanánt, 
800 példánya kelt el. 2 kiadás. U. ott, 
1898). 

— Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. és 
a m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Sládkovics András, L. Braxatoris. 
Sláma Ferencz, — Munkái: 1. 

Wojna franzúzov s nemcami roku 
Páne 1870.* Pest. 1871. (Franczia 
háború a németekkel.) — 2. Nowa 
knižka o wojne francúsow s nemcami 
roku Pane 1870 a 1871. U. ott, 1871. 
(Új könyv a franczia háborúról. Ludowa 
Bibliotéka.) — 3. Košuth o české otázce 
a o politice rakouvka vűci slovanum. U. 
ott, 1871. (Kossuth és a cseh kérdés.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Slany József. — Munkája: Zalmy 
Nessponij' k. Panné-Maryi, na hrubé 
slawnosti k odpolednjm službám Božjm 
Szakolcza, 1844. (Szűz Máriához intézett 
zsolozsmák.) 

Petrik Bibliogr. IV. 87. 1. 

Slavici János, a bukaresti történeti 
bizottság titkára, szül. 1848. január 6. 
Világoson (Aradm.); középiskoláit Ara-
don, Temesvárt és Szatmárt, az egyete-
met Pesten és Bécsben végezte. 1872-ben 
a nagyváradi consistoriumnál titkári állo-
mást nyer t ; 1884-ig több iskolában ta-
nított, azután Nagyszebenben a Tribuna 
hirlap vezetését vette át és egyévi állam-
fogházat is szenvedett. 1890-ben Romá-
niába ment és a bukaresti történeti bi-
zottság titkára lett és a Hurmuzaki által 
gyűjtött jelentékeny oklevélkincsnek ki-
adásával foglalkozott. — Neve először 
1870-ben tűnt föl, midőn a bukaresti 

«Convorbirile Literale»-ben a magyar-
országi rumén népéletből «^fata de birau» 
(A bíró leánya) czímmel színművet köz-
lött ; gyorsan követte ezt más két víg-
játéka, több meséje és elbeszélése; 
legjelesebb művének a magyarokról írt 
tanulmányát (Studiul a supra Maghialior) 
tartják. — Munkái: 1. Chestimenea ov-
reilor in Bomânia . . . 1878. (A zsidó-
ügy Romániában.) — 2. Dare de samá 
despre Archiepiscopul şi metropolixul 
Andreiu baron de Saguna de Nicolau 
Popu. Nagyszeben, 1880. (Saguna András 
életrajza.) — 3. Die Rumänen in Ungarn, 
Siebenbürgen und der Bukowina. Wien, 
und Teschen, 1881. (Die Völker Oester-
reich-Ungarns VI.) — 4. Asilul Elena 
Doamna. Nagy-Szeben, 1884. (Heléna 
királyné menedéke.) — 5. Padureanca. 
Novelă. U. ott, 1884. (Biblioteca poporala 
a «Tribunei» A pásztorleány.) — 6. O 
sută de ani. U. ott, 1885. (Különny. a 
Tribunából. Biblioteca. . .) (Száz év.) — 
7. Păcală în satul lui. Poveste. U. ott, 
1886. (Biblioteca, 28. Mesék.) — 8. Tri-
buna d-lui dr. J. Ratiu explicări docu-
mentare. Szászváros, 1890. (Ratiu vé-
delme.) — 9. Scoalele noastre satesci. U. 
ott, 1890. (A mi falusi iskoláink.) — 10. 
Istoria universală. U. ott, 1891. Két 
kötet. — 11. Romanii din regatul Ungar 
si politica maghiară. U. ott, 1892. (Ma-
gyar királysági ruménok és a magyar 
politika.) — 12. Novele. U. ott, 1892 és 
1896. (Beszélyeinek gyűjteménye.) ~— 13. 
Ardealul, studiei istorii. U. ott, 1893. 
(Erdély, tört. tanulmány.) — 14. Tribuna 
si tribuniisti. U. ott. 1896. (Tribuna és 
a tribunisták.) 

Márki Sándor, Bihari román irók. Nagy-
várad, 1880. 151. 1. — A m. n. múzeumi 
könyvtár példányairól és Zászló János jegy-
zetei. 

Slawik György, ág. ev. lelkész. — 
Munkája : Zprátva o III. evanj. wnutorno 
missiowej a pastorálnej konferencii . . . 
kázeň ktoni mal pri tejto príležitosti. 
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Liptó-Szent-Miklós, 1901. (Egyházi beszéd 
a belső evang. missio ülésekor.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Slávik János, ág. evang. lelkész. — 
Munkái: 1. Hospodárske prednášky, 
ktoré behom zimy roku 1898-99 . pred-
niesol v. Dobronivej. Turócz-Szt.-Márton, 
1900. (Gazdasági előadás.) — 2. Príprava 
ku koníirmacii . . . Liptó-Szent-Miklós, 
1903. (Előkészítés a koníirmáczióra.) 

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól. 

Slosziarik János, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1849. ápr. 22. Beszterczebányán. 
1871-ben nevelő volt és csongrádi m.ţkir. 
tanítóképzőintézeti zenetanár ; 1872—73. 
Modoron (Pozsonym.) polgár-iskolai tanár 
volt és 1873-tól Szabadkán főgymnasinmi 
rendes tanár. — Munkái: 1. Az ivartalan 
szaporodási módok, s azok elterjedése 
az állatországban. Szabadka, 1876. — 2. 
Az ásványország könnyű fémsói különös 
tekintettel azoknak (kivirágzás . . . sal. 
általi) képződésére. U. ott, 1876. — 3. 
Útmutatás az összesített mikroskopok 
(górcsövek) használatáról. Szentes. 1884. 

Önéletrajzi adatok. 

Slotta György, r. kath. esperes-plébá-
nos, szül. 1819. márcz. 24. Rajeczen 
(Trencsénm.) földmívelő szülőktől; a 
gymnasiumot Zsolnán és Pozsonyban 
járta ; ennek elvégzése után a brünni 
egyházmegyében vétetett fel növendék 
papnak és Brünnben elvégezvén a hit-
tudom. tanfolyamot, 18i2-ben pappá szen-
teltetett ; segédlelkész volt Montenieca és 
Zaratica morva községekben. 1852-ben 
Prágában a cseh- tótnyelv és irodalomból 
letette az állami vizsgát és Besztercze-
bányára gymnasiumi tanárnak nevezték 
ki. Itt volt 1861-ig ; ekkor lett plébános 
Tuzsinán, majd alesperes. 1870-től a sz. 
Adalbert-társulat igazgatója volt Nagy-
szombatban. 1878-ban fölvétetett az esz-
tergomi főegyházmegyébe és elnyerte a 
puszta-vedrődi plébániát, (majd a nagy-
kosztolányi kerület esperese is lett), hol 

1882. okt. 3. meghalt. — Számos czikket 
és költeményt írt a tót lapokba és az 
általa szerkesztett tót folyóiratokba és 
naptárba. — Munkái: 1. Zrcadlo mali-
čkých. Brünn, 1847. (A kicsinyek tükre.) 
— 2. Historie Gymnasia Bánško-Bys-
tŕickeho. Beszterczebánya, 1848. — 3. 
Výlevy vdečnosti. U. ott, 1853. (Hála-
szózat.) — 4. Veliké poselstvi küeze ka-
toličkého. U. ott, 1856. (A kath. pap 
követsége.) — 5. Predigt bei der Primiz-
Feier des Hochw. H. Adolf Borsiczky. 
U. ott, 1859. — 6. Památka vysneceni 
nové budovy . . . U. ott, 1860. (Az új 
épület emléke.) — 7. Duchovná reč 
složená na pamiatku vysvätenia kapluky 
koritnickej. Buda, 1860. (Egyházi beszéd.) 
— 7. Abschieds-Rede gehalten in der 
Neusohler Domkirche am Pfingstsonn-
tage 1861. Trencsén, 1864. — 9. Jubi-
leum Festis Honoribus Illustr. ac Rev. 
Dni. Sigismundi Szuppan . . . Episcopi 
Neosoliensis . . . dum anno MDCCCLXX. 
dulci Cleri fidelisque populi gaudio So-
lium Episcopa'e Dioecesis Neosoliensis 
adipisceretur, intimae pietatis venera-
tionis et observantiae ergo dicatum a 
Clero Populoque Fideli Labii Slavici et 
Teutonici ejusdem Dioecesis, Authore . . . 
Budae, 1870. — 10. Oslava jeho Osvie-
cenosti Najdôstojnejšieho Pána Ipolyiho 
. . . dna 2, mája 1872. Buda, 1872. 
(Ipolyi püspök ünneplése). — 11. Ver-
mächtniss des alten Jahres 1874. Predigt, 
gehalten am Sylvester-Abende in der jetzt 
Militär-Invaliden- einst Jesuitenkirche zu 
Tyrnau. Tyrnau, 1875. — 12. Kdzen v 
Ríme v chráme sv. Klementa 1881. júl. 
4. (Egyházi beszéd szent Kelemen tisz-
teletére.) — 14. Kázen na den narodzenia 
Panny Marie. Szakolcza, 1881. (Egyházi 
beszéd.) — Szerkesztette a Cyrill a 
Methodot 1854—55., a Slovenský Narodni 
Ucitelt (Szlovén népoktató) 1860—64., 
a Katol. Novinyt 1870-től 1882-ig és a 
Szent Adalbert-társulat Naptárát 1874— 
79-ig. — Nevét Slotanak is írták. 
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Sembera Alajos, Déjiny reči a literatúry 
Űesko-slovenské Bécs, 1868. 288. 1. — Vléek 
Jaroslav, Dejiiy Literatúry Slovenskej. Tu-
rócz-Szent-Márton, 1890. 223., 272. 1.— Petrik 
Bibliogr. — Zelliger Alajos, Egyházi írók 
Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 478. 1. 

Slotterbeck Pál. L. Réthy Pál. 
Smalkovics Mihály, orvosdoktor, Vas-

vármegye második rendes orvosa. — 
Munkája: Sebészség, melyet előadási 
kézikönyvül kiadott Dr. Chelius M. J. 
Ford. Buda, 1839. (A III. kötetet for-
dította.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Smaukler Sámuel, beszterczebányai 
származású. — Kidolgozta és kéziratban 
hagyta a XVI. század történelmét, a 
melyben jobbadán egyházi ügyeket írt le ; 
de hol van most a kézirat, melyet 1710-
ben Zelenka Sámuel Zólyomban bírt, 
nincs tudva. 

Figyelő XVI11. 226. 1. 

Smetatschek Antal, orvosdoktor. — 
Munkája : Dissertatio inauguralis medica 
de morbis mammarum. Viennae, 1781. 

Szinnyei Könyvészete. 
Smetaczek Ferencz, a magyarországi 

erdész-egyesület titkára, a pozsonyi cs. 
kir. kerületi törvényszék erdőbecsüse, 
1862-től pedig a gróf Pálffy senioratus-
uradalom (Wolfsrieszel) erdőmestere és 
több tudós társaság tagja volt. Meghalt 
a 80-as évek végén Püspökiben (Pozsony-
megye) 55. évében. — Munkái: 1. A 
Magyar Erdész-Egyesület 1852. szept. 9. 
10 és 11-én tartott harmadik közgyűlése 
jegyzőkönyvének kivonata. Pest, 1852. — 
2. A magyar Erdész-Egyesület 4-ik köz-
gyűlése Selmeczen. Selmecz, 1854. — 
Szerkesztette a Mittheilungen des unga-
rischen Forstvereines cz. folyóiratot 1856-
tól 1862. márcziusig Pozsonyban. 

Szinnyei Könyvészete. - A m . n. múzeumi 
könyvtár példányaiból és gyászjelentés (év 
nélkül). 

Smialovszky Valér, jogi doktor, ügy-
véd és volt országgyűlési képviselő, 
szül. 1853. márcz. 28. Bicsiczán (Tren-

csénm.); fia a magyar szabadságharcz-
ban és a török emigrációban részt vett 
S. Sándornak; gymnasiumi tanulmányait 
Nyitrán végezte, a jogot Bécsben és Buda-
pesten hallgatta. 1877-ben jogi doktorrá 
avatták. 1878-ban részt vett a boszniai 
hadjáratban mint tartalékos hadnagy. 
1879-ben ügyvédi diplomát nyert és 
kezdetben Pozsonyban, majd szülőföldén 
Trencsénmegyében ügyvédeskedett. Itt a 
Motcsiczky-féle kassza-lideczi nagy ura-
dalmat kezelte mint zárgondnok; később 
a vágvölgyi osztrák-magyar állami vona-
lak kisajátításával volt megbízva. Rajecz-
fürdőt ő alakította újjá s az ő buzgól-
kodásának köszönheti mostani szép 
felvirágozását. Mint Trencsénmegye vi-
rilistája élénk részt vett a megyei élet-
ben. 1887 óta a felvidék összes kérdé-
seiről : a kivándorlásról, az iparról, a 
hegyvidéki erdő- és mezőgazdaságról, 
majd a valutáról, az egyház-politikáról 
és a vasúti kérdésről, a kvótáról, a 
gyermekhalandóságról, a fürdőügy és az 
idegen-forgalom emeléséről elmondott 14 
beszéde nagy hatást tett. Az egyház-
politikai vita alkalmával a congrua kér-
désében határozati javaslatát egyhangúlag 
fogadta el a képviselőház. Közgazdasági 
kérdésekről írt tanulmányai úgy az idő-
szaki, mint a napi sajtóban jelentek meg. 
A szabadelvű-pártnak politikai pályájának 
kezdetétől fogva híve s megbizólevelét 
szülőmegyéje zsolna-rajeczi kerületében 
1887. és 1893. években egyhangú vá-
lasztás útján, 1896. és 1901. években 
a néppárttal való erős küzdelemben 
nyerte el. — Czikkei a Természettudo-
mányi Közlönyben (1897. A fürdőválla-
latok pénzügyi alapja); a Vasárnapi 
Újságban (1903. Felvidéki iparkiállítás 
Zsolnán). — Munkái: 1. Felvidékünk 
kérdése. Bpest, 1892. — 2. S. V. ország-
gyűlési képviselő 1900. febr. 19-én az 
országházban tartott beszéde. Trencsén. 
— 3. Trust, kartell, olcsó hitel, elsőbb-
ségi kötvény. Irta és felolvasta az Or-
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szágos Iparegyesület összes szakosztá-
lyainak márczius 17-én tartott ülésén. 
Bpest, 1900. — 4. S. V. országgyűlési 
képviselő 1900. márcz. 27-én az ország-
házban elmondott beszéde. Trencsén. — 
5. Államhitelünk és conversióink. Buda-
pest, 1902. (Különnyomat a M. Szemlé-
ből.) — 6. Az önálló vámterület mérlege. 
(Vitás kérdéseink 1. füzete.) U. ott, 1902. 
— 7. Idegenforgalom és fürdőügy hazánk-
ban és a külföldön. A XI. magyar bal-
neologiai congressuson előadta. U. ott, 
év n. (Fürdőirodalmi könyvtár, szerk. 
Preysz Kornél.) 

Pallas Nagy Lexikona X V . 42. 1. — Sturm 
Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . B p e s t , 1901. 
360. 1. — Vasárnapi Újság 1902. 12. SZ. a r c z k . 
— Ország- Világ 1902. 17. Sz. a r c z k . — M. 
Könyvészet 1902. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886—190O. 

Smith György. L. Schmidt. 
Smitsek József, Eperjes város fő-

bírája. — Munkája: Ordo judiciari us pro 
omnibus tribunalibus et foris judiciariis 
regni Hungáriáé praescriptus, memoriae 
juvandae causa carminibus inclusus. 
Posonii, 1788. (466 vers.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Smittely József. L. Schmittely. 
Smotzer Ignácz, bácsi vál. püspök, 

nagyprépost és kanonok, szül. 1812-ben 
Nagy-Károlyban (Szatmárm.); előbb pap-
nevelőintézeti igazgató, majd nagybányai 
plébános lett; innét 1867-ben Szatmárra 
ment kanonoknak, hol 1888. szept. 1. 
meghalt. — Munkája: Biró László püspök 
fölött mondott beszéde. Pest, 1872. — 
Többi beszédei kéziratban maradtak. 

Vasárnapi Újság 1885. 36. sz . — iL. Sión 
1893. 456. 1. 

Smrtnik Benignus, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, ladomeri (Barsm.) származású ; 
1670. húsz éves korában lépett a rendbe 
és 1674-ben misés pappá szenteltetett; 
Több helyt volt hitszónok és 1689-től a 
malaczkai convent főnöke három évig; 
azután ismét hitszónoki működését foly-
tatta. 1701. definitor és a novitiusok 

mestere volt Szent-Katalinban (Vasm.) 
hol 1710. szept. 9. meghalt. — Munkái: 
1 .Poklad Serafinsky. Arieb Arcy Bratrslwa 
Pasku Prowaznjho Swatého Otce Fran-
cisska Wywýssenost . . . Zsolna, 1691. 
(Szerafini kincs vagy szent Ferencz di-
csérete.) — 2. Kunsst Dobre Umriti . . . 
Nagyszombat, 1697. (A jó meghalás 
mestersége.) 

Horányi, M e m o r i a I I I . 285. 1. — Farkas, 
Seraphinus, S c r i p t c r e s . P o s o n i i , 1879. 36. 1. 
— Szabó Károly, B é g i M. K ö n y v t á r II . 463. , 
518. 1. — Slovenské ľohlady 1887. 71. 1. 

Sneider József, birtokrendező mérnök; 
mint mérnök 1881 óta működik. — Mun-
kái : 1. Másodhatványok és négyzet-
gyökök. I—VIII. füzet. Zilah, 1899. — 
2. 600—9600 négyszögöles becsterületek 
átszámítása. U. ott, 1899. 18 füzet. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a m . n . 
m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Sóbányi Gyula, tanító Rozávlyán 
(Máramarosm.). — Czikkei a Máramarosi 
Tanügyben (V. 1889—90., VII. 1892—93. 
A vissói kör gyűlése); a Természettud. 
Közlönyben (XXIV. 1892. A hegyek ter-
mészetes lejtőinek keletkezése, 1896. A 
Kanopta medencze környékének fejlődés-
történetéről, 1897. Hydrographiai tanul-
mányútja, A Nagy-Tátra és Kis-Tátra 
hegységek tektonikai viszonyairól); a 
Magyarország vármegyéi: Abauj-Torna-
vármegye és Kassa cz. munkában (1896. 
Abauj-Tornavármegye geologiai viszo-
nyai). — Munkája: A Duna balparti 
mellékfolyóinak hydrographiája, különös 
tekintettel a Terasse-képződményekre. 
A m. t. Akadémia által gróf Széchényi 
Béla adományából 200 arany nyal jutal-
mazott pályamű. 44 ábra-lappal. Bpest, 
1905. (Mathem. és Természettudományi 
Közlemények XXVIII. 3.). 

M. Könyvészet 1905. 

Sober János. L. Schober. 

Sobó Jenő, m. kir. főbányatanácsos, 
akadémiai tanár, szül. 1853-ban Hodrus-
bányán; tanulmányainak végezte után 
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vasgyári mérnök lett és tevékeny részt 
vett a kincstári vasgyárak rekonstruálá-
sában és kiépítésében. 1892 óta a m. 
kir. bányászati és erdőszeti főiskola ren-
des t aná ra ; az erdészeti és bányászati 
egyesület ügyvivő-alelnöke. — Irodalmi 
munkásságát 1878-ban a Bányászati és 
Kohászati Lapokban kezdte meg, a hol 
azóta számos szakbeli czikke jelent meg. 
1894-ben az országos erdészeti egyesület 
megbízta az Erdészeti Építéstan megírá-
sával. Czikke a Hontvármegye mono-
graphiájában (Magyarország vármegyéi. 
Bpest, 1907. M. kir. bányászati és erdé-
szeti főiskola). — Munkái: \. Középítés-
tan. Az erdészeti építéstan első része. 
Az országos erdészeti egyesület által 100 
arany pályadíjjal jutalmazott munka. 
Szöveg közé nyomott 2494 ábrával. 
Selmeczbánya, 1898—99. Két kötet. — 
1. A drótkötél-pályákról. U. ott, 1898. 
(Németül. U. ott, 1900.) — 3. Út-, vasut-
és hid-építéstan. Az erdészeti építéstan 
második része. Az országos erdészeti 
egyesület által 50 arany pályadíjjal jutal-
mazott munka. Szöveg közé nyomott 
1083 ábrával U. ott, 1900. — 4. Emlé-
kezés Soltz Vilmos fölött. Tartotta Buda-
pesten 1902. szept. 21. U. ott, 1902. 

Hont vármegye. B p e s t , 1907. 273. 1. - Petrik, 
M. Könyvészet 1886—1900. és a m. n. mú-
zeumi könyvtár példányáról. 

S o b o l a János, állami róm. kath. gym-
nasiumi igazgató Nagy-Szebenben 1855 
—58-ig; 1858. szept. 30. a pesti állami 
gymnasiumhoz helyeztetett át és azon 
év nov. 27. az arany érdemkereszttel 
tüntettetett ki. — Czikkei a nagy-szebeni 
állam-gymnasium Bericht-jében (1855. 
Kurze historische Skizze über das röm.-
kath. Gymnasium zu Hermannstadt.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 316. 1. 

Socaciu János (Mândru de Mandra), 
kereskedelmi iskolai igazgató, szül. 1846. 
okt. Mandrán (Fogarasm.); görög keleti 
rumén vallású; a főgymnasiumot 1871-
ben Brassóban végezte; a theologiát u. 

ott és Bécsben, a bölcseletet is ugyanott 
hallgatta. 1880 óta a brassói érseki gym-
nasium, reál- és kereskedelmi iskolák 
tanára. 1882-ben nyert tanári képesítést 
a nemzeti gazdaságtan, kereskedelmi 
és váltójog, kereskedelmi levelezés és 
földrajzból. 1893—97-ig vezető tanár, 
majd igazgató lett. — Czikkei a brassói 
gymnasium, reál- és kereskedelmi iskola 
Programmjában (1883. Estinderea geo-
grafică a comerciului levantin, A keleti 
kereskedelem földrajzi kiterjedése); a 
Compas Romanesc cz. lapban (1898. 
Causale rentei, A rente okai). — Mun-
kái : 1. Manual de dreptul cambial. 
Brassó, 1894. (A váltójog kézikönyve.) 
— 2. Idei fundamentale in economia 
političa şi o noua teorie sociologică. U. 
ott, 1889. (A politikai gazdaságtan alap-
elvei és egy új sociologiai theoria.) — 
— Kéziratban: Manual economia naţio-
nală. (Nemzetgazdasági kézikönyv.) 

Harseanu, Istoria scoalelor 596.1. és Zászló 
János jegyzetei. 

Socher Ferencz, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1706. október 17-én 
Ausztriában ; 1722. október 15. lépett a 
rendbe s Belgrádban a költészetet és 
ékesszólástant tanította; azután Nagy-
Szebenben, Esztergomban, Kremsierben 
és Laibachban hitszónok és a szerzet 
növendékpapjainak mestere volt ; majd 
Péterváradon a temetéseknél mint német 
gyászszertartásos pap működött, hol egy-
szersmind öt évig a plébánia dolgait 
végezte. A rend feloszlatása (1773) után 
visszatért Ausztriába és a magyar szer-
vita-rend lorettomi kolostorában 1781. 
aug. 30. meghalt. — Stöcklein, Neue 
Welt v. Mercuriusát (a Jezsuiták missiói 
tudósításait) németül folytatta. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 331. 1. — De Backer-
Sommervogel, Bibliothéque-Bibliographie VII. 
1342. h. 

Sóialvi Elek (sófalvi), az erdélyi kir. 
bányatörvényszék ülnöke. — Munkája: 
Institutiones juris metallici, in usum m. 
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principatus Transilvaniae. Claudiopoli, 
1834—48. Három rész. 

Petrik Bibliogr. 

Sófalvi György, igazgató-tanító Ara-
don. — Munkái: 1. Kis ABC. Segéd-
könyv az olvasásnak fonomimika útján 
való tanításához. Arad, 1903. (Pataky 
Sándorral.) — 2. TJtmutatás a kis ABC-
hez. U. ott, 1903. 

31. Könyvészet 1908. 

Sófalvi József, ref. tanár, szül. 1745. 
nov. 18. Máramaros-Szigeten, hol atyja 
ref. pap volt; ugyanott kezdett tanulni, 
míg 176 4-től Kolozsvárt felsőbb tudomá-
nyokat hallgatott. Itt 1768. a kollégium 
könyvtárnoka volt. 1771. külföldre ment 
és előbb Göttingában, 1773-tól Leidenben 
gyarapította ismereteit. 1776. tért vissza 
hazájába, hol előbb a főconsistorium 
papja volt Nagyszebenben, mire 1779. 
kendilónai pap lett. Innét 1783. a kolozs-
vári kollégiumba hívták helyettes tanár-
nak, a mely állásban 1794. szept. 11. 
történt haláláig működött. — Munkái: 
1. A természet munkáiból vétetett erkölcsi 
elmélkedések. Kolozsvár, 1776. (Sulzer 
János György után németből ford.) — 
2. Oeeonomia vitae humanae, azaz az 
ember életét igazgató bölcs regulák, 
melyek egy régi Bramina vagy indiai 
Filosofus által Írattak, és ez előtt nem 
sokkal ugyan azon eredeti nyelven lévő 
kézírásból elsőben chinai, azután anglus, 
német, franczia és más nyelvekre, most 
pedig ujabban ez utolsóból magyarra 
fordíttattak. A munka eleibe tétetett egy 
Chinába sok ideig lakott suglus embernek 
gróf *** úr O Nagyságához küldött levele, 
melyben ezen kézírás feltalálásának módja 
előadatik. U. ott, 1777. (Francziából ford.) 
— 3. A természet szépségéről való beszél-
getések. U. ott, 1778. (Sulzer J. Gy. után 
németből ford.) — Kiadta a Bod Péter 
«História unitariorum in Transsylvania» 
(1776.) cz. munkáját és gyászverseket, írt 
Csomos János, gr. Teleki Ádám sat. 
halálára. 

A'ánási Stephanus, Pharus Hungáriáé. Lugd. 
Bataviae, 1878. 39. 1. — Szinnyei könyvészete. 
— Figyelő VIII. 163. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Erdélyi Muzeum l s 9 6 . (Gál K e l e m e n ) . — Zoványi 
Jenő Theologiai Ismeretek Tára III. 213. 1. 

Sofer Leó, cs. és kir. százados a 97. 
gyalog-ezredben és tanár a kismartoni 
katonai alreáliskolában. — Munkája: 
Franz Josef I. Patriotisches Fest-Lieder-
spiel. Musik von Moritz Steffel. Eisen-
stadt, 1899. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sógor György. — Munkája: Nagy 
Rozáliának borzasztó története, miszerint 
egy anya önnön magát, és saját gyer-
mekeit, kegyetlenül meggyilkolja Váczon, 
Junius 29-dikén 1839-ben. Buda, 1846. 

Petrik Bibliogr. 

Sohajda Ignáez, róm. kath. plébános 
Nagysúron (Pozsonym.). szül. 1858. ápr. 
21 ; felszenteltetett 1882. márcz. 19. — 
Munkája: Katholikus énekkönyv. Sajtó 
alá rendezte és kiadta. Esztergom, 1900. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. — Status 
Personalis Cleri Strigoniensis 1907. 66., 147. 1. 

Sohlya Antal, polg. iskolai ének-tanár, 
szül. 1821. júl. 20. Kis-Kun-Majsán 
(Pestm.); a gymnasium két osztályát 
magán szorgalomból végezte ; azután kéz-
műiparosságra adta magát; azonban 
kora árvaságra jutván, 1836-ban az 
éneklést és orgonakezelést tanulta. 1838-
tól Szegeden, majd Csányon, Szeghváron, 
Hód-Mező-Vásárhelyt és Makón segéd-
kezett ; innét 1842. Békes-Gyulán mint 
altanító működött egy évig. 1843. Sar-
kadra (Biharm.) választották rendes taní-
tónak, hol két évig volt és a hangoztatás 
alapján tanította növendékeit. 1845 nyá-
rán Nagyváradra ment kántor-tanítónak 
1855-ben, midőn a kath. kir. tanítóképző 
felállíttatott Nagyváradon, S. mint rendes 
tanár és igazgató tanár az éneket és 
az egyházi szertartástant tanította az 
intézetben. 1860. aug. 25. Csongrád város 
választotta meg énektanítónak. — ' Első 
czikke a Táncsics által szerkesztett Mun-
kások Újságában (1848) jelent meg; írt 
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még aTanodai Lapokba, Kath. Néplapba j 
M. Hírlapba, Zenészeti Lapokba sat. 
Czikkei a Szegedi Híradóban (1859. 23. 
24., 27. sz. Szegeden tervezett vízvezetés); 
az Idők Tanujában 1860. 16. sz. A nagy-
váradvidéki kőszéntelepek, 33. Dolgozó 
házak a vidéken, 101. Pusztaszer és 
Árpád-emlék, 134. sz. Yasutaink) ; a Nép-
nevelők Lapjába írta a képezdék mikénti 
alkotásáról pályaművét, melyért ezüst 
serleggel jutalmaztatott; leveleket írt a 
Vezér, Baloldal, Vasárnapi Újság, Bihar, 
Egyetértés, Nagyvárad, Jászkunság, Füg-
getlen Polgár, a Néptanító sat. politikai 
és szaklapokba. — Munkái: 1. Temetési 
gyászénékek a szokásos egyházimák és 
sz. szertartásokkal, szerk. és kiadták 
Garay Alajos, S. és Engeszer Mátyás. 
Pest, 1860 — 2. Útmutató Kántorkönyv. 
A róm. kath. anyaszentegyház szertartásai 
szerint működő magyar énekészek szá-
mára a missale, rituálék és breviárium 
rubrikái szerint szerkesztette és bővítette 
FekeLe Ferencz, újra átdolgozta, bőví-
tette és hangjegyezte Sohlya Antal. 4. bőv. 
kiadás. Szeged, 1876. — 3. Egyházi és 
hazafias énekek az elemi iskolák szá-
mára. Összeszedte S. A. gyűjteménye 
után Szentkereszty Tivadar. 4. bőv. ki-
adás. Csongrád, 1898. — Kéziratban: 
Egyházi szertartástan és Népénekeskönyv. 
— Álnevei: Kunfi, Csongrádi, Anonymus, 
Várháti sat. 

,)/. Paedagogiai Szemle 1883. f é n y n y o m . 
arczk. — Kiszlingstein Könyvészete . — Szen-
tesi Lap 1893. 90. s z . — Petrik, M . K ö n y v é s z e t 
1886—1900 és Farkas Béla szíves közlése. 

Sohlya Gyula, Csongrád város első 
jegyzője. — Munkája: Emlékirat. Kossuth 
Lajos halála évfordulója alkalmából írta 
és felolvasta . . . 1895. márcz. 20. tartott 
képviselőtestületi díszközgyűlésen. Cson-
grád, 1895. 

Petrik, M. Könyvészet 1886—1900. 

Soiterua Menyhért (a Vinda, Juris con 
sultus), külföldi. — Munkája : De bello 
Pannonico per principem ac dd. Fride-

I ricum, comitem palatinum, contra Soly-
mannum turcarum tyrannum gesto libri 
II. ad editionem Schardianum novam re-
cogniti. Vindobonae, 1746 (Schwandtner, 
Georgius, Scriptores rerum Hungaricarum 
veteres ac genuini . . . I. 569—602. 1.) 

Petrik Bibliogr. 

Sokolovic Péter. — Munkája: Nekoliko 
stichova wozbuždeniu srbskog viteza 
Miloša Obrenoviea protiw skopliak So-
leimana paše godine 1816. Buda, 1827 
(Néhány vers Obrenovics Milos szerb 
hősről). 

Solarski Miczi. — Munkája: Elbeszé-
lések. Bpest, 1905. (Pekár Gyula elő-
szavával). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 
Solcz L. Scholtz 
Solder Hugó, hírlapíró; 17 éves korá-

ban állt be elsőbben is korrektornak, 
majd dolgozótársnak a Magyar Föld cz. 
laphoz és a Függetlenség, a Pesti Hirlap, 
a Budapest, a Nemzeti Újság, a Pesti 
Napló és a Budapesti Hirlap szerkesztő-
ségében működött, a hova 1887. lépett 
be; a Pesti Napló képviseletében 1885-ben 
lenn volt Bulgáriában és Kelet-Rumeliá-
b a n ; a Budapesti Hírlapot a tirnovai 
nemzeti gyűlésen képviselte. Egy ideig 
helyettes szerkesztője volt Csukássy 
Józsefnek. Betegeskedni kezdett; tüdeje 
volt megtámadva, úgy hogy enyhe 
égalj alá kellett mennie, honnét meg-
erősödve, friss kedvvel tért vissza 
a munkához. 1891-ben az «Otthon» 
alapításában tevékeny részt vett, melynek 
titkára volt. Az országgyűlési tudósítás 
volt utóbb a rovata, midőn idegesség 
lepte meg és ismét enyhe égalj alá vonult. 
Az utolsó telet Brixenben töltötte, honnét 
édes anyja hozta haza reménytelen álla-
potban. Meghalt 1892. ápr. 21. Buda-
pesten, 29 éves korában. — Czikkei a 
M. Földben (1880. 247. sz. Idősb Dumas 
Sándor és a júliusi forradalom); a Buda-
pestben (1884. 27., 179. sz. színműism.) 
a Pesti Hírlapban (1882. 82. sz. Farsang 
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a böjtben); a Függetlenségben (18; 

187. színműism.); a Pesti Naplói ,n 
(1886. 265. sz. A pozsonyi szinház ün-
nepélye). — Munkája: Parlamenti zűr-
zavar. írta Verus. Bpest, 1890. 

Budapesti Hirlap 1892. 112. SZ. — Győri 
Közlöny 1892. 35. (Lasz Samu. ) — Vasárnapi 
Vjság 1892. 17. sz . (Nekr . ) 

Sollenghi Károly, Magyar-, Horvát-
és Slavonországokban a selyemtenyésztés 
első cs. kir. gondviselője. — Munkája : 
Uj-módi magyar selyem-ruha, az az 
Magyar és a hozzá-tartozandó országok-
nak a selyem-eresztő bogarakból követ-
kezendő különös hasznok és gyarapítások. 
Nyomt. Alsó-Slavoniában, 1769. (Debre-
czen, 1770.; Pozsony, 1770.; Veszprém, 
1798. Tótul: Pozsony, 1772.) 

Katona, His tór ia Critica XLI. 634, 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B ib l iogr . 

Solomon Péter, képző-intézeti tanár, 
görög kath. vallású, szül. 1842-ben Cur-
ticapon(?) Erdélyben; tanult Nagyszeben-
ben és Prágában; 1867-ben balázsfalvi 
elemi iskolai tanító lett; 1880-tól pedig 
u. ott tanítóképző-intézeti rendes tanár 
volt, holl891.jun.8. meghalt. — Munteanu 
György közreműködésével több iskolai 
könyvet írt: — 1. Abecedor. Balázsfalva 
(12 kiadás). — 2. Educatiunea si instruc-
ţiunea generală pentru institute prepa-
randeale şi părinţi. U. ott, 1874. (Álta-
lános nevelés- és oktatástan tanítóképző 
intézetek számára és szülőknek.) — 3. Com-
potul mentale şi cu citre pentru şcoalele 
poporale. U. ott, 1888. (A fejszámítás és 
számokkal való számítás a népiskolák 
számára.) 

Enciclopedia Romana I I I . 986. I. é s Z á s z l ó 
János jegyzeteiből. 
Soltész Alajos, róm. kath. hittanár 

és hitszónok, szül. 1816. február 26-án 
Beszterczebányán ; a bölcseletet 1835-től 
Nagyszombatban, a theologiát Pesten 
végezte. 1842. július 23. fölszenteltetett. 
Káplán volt Selmeczbányán. 1850-ben 
pozsonyi főgymnasiumi hittanár és hit-
szónok lett, 1859—60. ugyanaz volt Pesten. 

1863. hrussói administrátorrá nevezte-
tett. 1864. decz. 19. nyugalmaztatott. 
1865—67. mégis Szereden, 1867-től Búr-
Szent-Györgyön mint segédlelkész mű-
ködött ; utóbb a megtért anabaptisták 
curatusa volt Szent-Jánoson, hol 1876. 
febr. 18. meghalt. — Munkái: 1. Metho-
dus Uniones Christianae Temperantiae 
adunandi, adunatas moderandi ac pro-
movendi, post obtentam approbationem 
venerabilis Officii Vicarialis Strigoniensis, 
sumptibus primi eximiis curis magnifici 
Domini Budolphi Kutsény C. B. Com-
missarii erecţi Arvensis Nosocomii, per 
. . . Viennae, 1850. — 2. Manuale in 
usum moderatorum unionum Christianae 
temperantiae, juxta opus: Methodus 
unionis christianae temperantiae adu-
nandi, adunatas moderandi, ac promo-
vendi adornati per . . U. ott, 1850. — 
3. Schlussrede an die Schüler des Kathol. 
kk. Staats-gymnasiums, gehalten zu 
Preszburg . . . am 7. Sonntage nach 
Pfingsten, vor dem Schlüsse des Schul-
jahrs 1851. Pressburg, 1851. — 4. Gebet-, 
Gesang- und Litaneienbuch zum Ge-
brauche der Beligionslehrer und Schüler 
katholischer Gymnasien. U. ott, 1857. 
— 5. Soll die weltliche Begierung des 
römischen Papstes beschränkt werden 
oder nicht ? Zur Beachtung für Jeden 
welcher immer Beligion oder Nation 
er sei. PesLh, 1860. — 6. Zeitgemäsze 
Beleuchtung und Einschärfung kindlicher 
Pflichten in Worten, Beispiden und Ge-
beten. U. ott, 1862. (Magyarul: Ájtatos-
ság a Szentlélek Istenhez a tanuló ifjúság 
isteni világosítója, bátorítója, vezetője és 
védelmezőjéhez. Mindennemű katholikus 
iskolák használatára . . . német erede-
tije után fordította H. L. esztergom-
megyei áldozár. U. ott, 1862.) — 7. A 
ggermeki kegyelet szövétneke, vagyis a 
gyermeki kötelmek korszerű megvilágí-
tása és szívbevésése, szavak, példák és 
imákban. U. ott, 1863. (Tótúl. U. ott, 
1863.) 
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Petrik Könyvészete és Bibliogr. IV. 88. 1. 
— Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka 
480. 1. 

Soltész Bálint (Gilbert), bölcseleti dok-
tor, prémontrei-rendi kanonok és tanár, 
sepsii(Abaujm.) származású; 1831. gym-
nasiumi tanár volt Nagyváradon, 1836. 
Rozsnyón, 1838. Kassán, 1841-től Leleszen 
jószágkormányzó, 1846. a humaniórák 
I. oszt. tanára Kassán, 1847. szentmártoni 
jószágkormányzó, 1851. a magyar és 
latin nyelv tanára a nagyváradi gymna-
siumban, 1853. decz. 10-től plébános 
Felső-Novajon, hol 1861. jan. 20. meg-
halt. — Több czikket közölt a Századunk-
ban. — Munkája: Illustr. ac Rev. Dno 
Aloysio Richter Praelato . . . dum e 
comitiis regni ad suos feliciter redux, 
sacram nominis diem recoleret, ab alum-
nis Reg. Nobilium Convictus Cassov. 
dicatum. Cassoviae, 1840. 

Szöllössy Károly, Szerzetes rendek. Arad, 
1878. 47. 1. — Petrik, B i b l i o g r . — Schematismus 
Canonicorum Regularium . . . Ord. Prae-
monstratens i s . . . de Castro Jászó. Cassoviae, 
1891. 151., 190. 1. 

Soltész Dániel, ügyvéd és szegedi kir. 
képzőintézeti tanár ; mező-csáti (Bor-
sodm.) származású. — Költeményei van-
nak a Parthenonban (1837), az Athe-
naeumban (1831), a Honművészben (1838), 
czikke a Tudom. Gyűjteményben (1841), 
X. Az orosz hadsereg). — Munkái: 1. 
Örvendező versek .. . Vay Ábrahámnak 
a miskolczi helv. v. t. követő egyház 
Fő Gondnokának Bereg Megye főispáni 
helytartói hivatalába beigtatására. Mis-
kolcz, 1860. — 2. Rövid népszerű kézmű-
tan, melyet Barentin Frigyes Vilmos után 
magyarított és némi módosítással és 
bővítéssel kiadott. Pest, 1845. — 3. Ter-
mészetrajz és természettan. Bajor forrás 
után. Szeged, 1847. (Két kiadás). — 4. 
Legújabb földrajz. U. ott, 1847. — 5. 
Útmutatás a magyar helyesírásra. U. ott, 
1848. 

Pesti Divatlap 1845. I I . 27. s z . —Szinnyei K ö n y -
vészete. — Petrik Bibliogr. 

Soltész Elemér, ref. lelkész Nagybá-
nyán (Szatmárm.). — Munkái: 1. Jézus 
feltámadása. A történelmi (egyházi) tan 
s az ellene irányuló hypothesisek. Szeniori 
székfoglaló. Debreczen, 1898. — 2. Beik-
tatása alkalmával, a nagybányai ref. 
egyházba 1899. decz. 17. mondott beszéde. 
Nagybánya, 1900. — 3. Beteg hívek lelki 
gondozása. Debreczen, 1903. 

ül. Könyvészet 1904. , 1905. — Petrik, M . 
Könyvészet 1886—1900. 

Soltész Ferencz, ref. lelkész és tanár, 
szül. 1821. decz. 1. Mező-Csáton (Bor-
sódm.); alsóbb iskoláit Miskolczon, a 
felsőbbeket Sárospatakon végezte; 1847— 
1848-ban a görög nyelv, neveléstan s a 
statisztika tanításával bízta meg a sáros-
pataki főiskola elöljárósága. 1848. papi 
vizsgálatot tett. Ugyanez évben káplán 
és nevelő lett Kereszturon, 1849. pedig 
sárospataki gymnasiumi tanár. Ebben a 
minőségben 25 évig működött, a mikor 
gyengélkedése miatt visszavonulván a 
tanári pályáról, a sárospataki főiskola 
pénztárnoki tisztét viselte. Meghalt a 
90-es években. — Munkái: 1. Görög 
nyelvtan Krüger K. W. és mások után 
készítették Finkey József, Soltész F. és 
Somossi. Sárospatak, 1853. és 1861. — 2. 
Világ és földismeret. Népiskolák számára. 

1. r. U. ott, 1854. (Népiskolai Könyvtár III. 
2. kiadás. U. ott, 1855.) — 3. Görög-
magyar szótár. U. ott, 1857. (Zsarnay 
Lajos és mások közreműködésével. 2. ki-
adás. U. ott, 1875. Szinyei Endrével.) — 4. 
Latin nyelvtan gymn. használatra. I. rész 
Alaktan. Putsche után. 4. kiadás. U. ott, 
1874. (Finkey Józseffel.) — 5. Magyar-
latin zsebszótár. U. ott, 1868. (Másokkal 
együtt. 2 kiadás. 1880., 3. jav. kiadás 
1898. U. ott. Szívós Mihály és Szinyei 
Gerzson által. (Gymnasiumi Könyvtár 23.) 

Uj V. Athenás 359.1. Petrik Könyvészete és 
Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvészete . — 
Pallas Nagy Lexikona X V . 66. 1. 

Soltész Gyula bölcseleti doktor. — 
Munkája: Az 1494. és 1495. évi királyi 
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számadások művelődéstörténeti vonatko-
zásai. Bpest, 1905. (Művelődéstörténeti 
Értekezések 18.)' 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Soltész Imre Bálint, akadémiai tör-
ténettanár. — Munkája: Lycurgus és 
Solon törvényhozása. Bevezetéssel és fel-
világosító függelékkel. Német kútfők után. 
Kassa, 1851. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Soltész János, orvosdoktor, ref. fő-
iskolai tanár, Zemplén megye táblabírája, 
szül. 1809. nov. 2. Mező-Csáthon (Bor-
sodm.), hol hasonnevű atyja sebész volt; 
a gymnasiumot Miskolczon végezte. 1828-
ban Almásy Mihály cs. kir. kamarás és 
birtokos pártfogása mellett a pesti egye-
temen az orvosi tudományokat hallgatta, 
hol 1834. jún. 3. orvosi oklevelet nyert. 
Még azon évben rendes tanárnak válasz-
tatott a tiszántúli egyházkerület által 
Sárospatakra a népszerű orvostanra és 
természettudományi szakra, mely előbbi 
tantárgynak Sárospatak állított legelső-
ben tanszéket, melyet S. «A pap és orvos 
közti viszony»-ról tartott értekezésével 
foglaltéi. Ily minőségben szolgált 1853-ig, 
midőn az iskolai új szervezkedés folytán 
gymnasiumi tanári állást nyert és iskola-
orvosi állásától fölmentetett. Attól fogva 
a gymnasiumban német nyelvet és ter-
mészetrajzot, majd egyedül természet-
rajzot tanított 1872-ig; mialatt a főiskolai 
természetrajzi gyűjteményt rendezte. A 
mondott évben saját kérelmére nyuga-
lomba helyeztetett, 39 évi szolgálatát évi 
700 frt nyugdíjjal jutalmazták. Meghalt 
1879. márcz. 6. Vissen. (Szabolcsm.) — 
Czikkei az Athenaeumban (1837.1. Tapintó 
érzék, II. A mivelődés befolyása az emberi 
boldogságra, 1838. I. Az ember termé-
szeti rendeltetése és életmódja, II. Serveto 
Mihály nézetei a lélek valójáról, helyéről 
s az agy egyes életműveinek működései-
ről, 1839. I. Erkölcsi műveltség); a 
Tudománytárban (Uj F. IV. 1838. Az 

emberi nem kifejlődése, Burdach után, 
VII. 1840. A föld korairól); a Vasárnapi 
Újságban (1857. Halottaink körül, Állati 
delejesség, Mesmerismus, A drágakövek-
ről, Csodaszörnyek, 1859. A növényélet 
külső tényezői, 1860. A légsúlymérő mint 
időjósló); a Sárospataki Naptárban (1857. 
A. tanodák és a vallás állapota az éjszak-
amerikai Egyesült-Államokban, Naprend-
szerünk és a hold befolyása a földi tes-
tekre) ; a Pesti Naplóban (1853. 948. sz. 
Az asztalmozgás mechanikai erő eredmé-
nye). — M unkái: 1. Orvosi értekezés a hideg 
vízről. Buda, 1834. — 2. A természet 
három országának általányos megtekin-
tése. Hallgatói számára készíté. Sáros-
patak, 1839. (2. átdolg. és bőv. kiadás : 
Általános természetrajz. U. ott, 1848.) — 
3. Egészségtudomány. Nemzeti oskolák 
számára. U. ott, 1839. (Ujabb kiadása: 
Egészségtan elemi iskolák számára cz. 
1846., 3. k. 1861. U. ott.) — 4. Alkal-
mazott természetrajz. Népiskolák szá-
mára. U. ott, 1840. Két kötet. (I. Alkal-
mazott, II. Műtudományi természetrajz.) 

— 5. Gazdálkodási természethistória. U. 
ott, 1840. — 6. Műtudományi természet-
história. U. ott, 1840. — 7. Természet-
rajz íelsőbb gymnasialis iskolák számára. 
U. ott, 1841. (Schniz rendszerén dol-
gozta. U. ott, 1842.) — 8. Természetrajz 
az alsó gymnasiumok számára. U. ott, 
1842. — 9. Rövid természsttan algym-
nasiumi iskolák számára. U. ott, 1841., 
1842. Két rész. (I. Testek tudománya. II. 
Erők tudománya.) — 10. Latin-magyar 
szótár. Több tiszttársak közreműködésé-
vel szerkesztik S. és Bakó Dániel. 
U. ott, 1845. — 11. Az emier szelleme 
viszonyaiban a testi élethez, vagy a 
gondolkodás élettudományának alapvona-
lai. Orvosoknak, philosophusoknak és a 
szó magasbb értelmében embereknek, 
Hartmann K. után. U. ott, 1847. (Az aka-
démia által 50 aranynyal jutalmazva) 

— 12. Népszerű orvostan. (Medicina 
popularis). Míveltebb nem orvosok hasz-
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nálatára. U. ott, 1851. — 13. Természet-
rajz elemei alsóbb gymnasialis osztályok 
számára. U. ott, 1853. — 14. Természet-
rajz felgymnasiumok számára. U. ott, 
1853. — 15. Természetrajz népiskolák 
számára. U. ott, 1854. (A sárospataki 
Népiskolai Könyvtár egyik füzete, 1873-ig 
10 kiadásban jelent meg.). — 16. Az 
állatanalapvonalai. Felgymnasiumok szá-
mára Schmarda K. Lajos után saját 
nézetei szerint átdolgozta. 76 ábrával. 
U. ott, 1854. és 1858. — 17. A növény -
ország természetrajza Pokorný Alajos 
után. U. ott, 1856. — 18. Szemléleti 
ásványtan. Stocker után. U. ott, 18561 

— 19. Az állattan vázlata algymn. szá-
mára. U. ott, 1859. és 1860. — 20. Az 
ásványtan alaprajza felgymn. számára. 
U. ott, 1861. és 1868. — 21. Növénytan 
alapvonalai felgymn. számára. U. ott. 
1862. és 1869. — 22. Növénytan algym-
nasiumok számára. U. ott, 1864. és 1874. 
— 23. Rövid utasítás a rovarok fogása 
és eltartása körül. U. ott, 1864. — 24. 
Ásvángtan algymn. számára. U. ott, 1864. 
— 25. Német olvasókönyv. U. ott. 1867. 
— 26. Magyar-latin szótár. U. ott. 1867. 
(Testvére S. Ferencz által, többek közre-
működésével szerkesztett ezen munkában 
ő is részt vett.) — 27. A füvészet alapvona-
lai. Bpest, 1873. (A m. tud. Akadémia 
által a hölgyek díjával jutalmazott pálya-
mű.) — Kéziratban maradt: Az orvos-
tanbani tapasztalat, az Akadémia által 
40 aranynyal díjazott munka.) 

Ferenczy és Danielik, M. írók I. 414—16. 1. 
— Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete és Bibliogr. — Kíszlingstein Könyvészete. 
— Prot. Egy h. és Isk. Lap 1876. 23. s z . , 1879. 
11. sz. — Vj V. Athenás 360. 1. és gyászje-
lentés. 
Soltész János, ref. lelkész Ombodon 

(Szatmárm.) — Munkái: 1. A nagybányai 
ref. egyház története. Nagybánya, 1902. 
— 2. Konfirmációi Káté ev. ref. növen-
dékek számára. Szatmár, 1902. (3. kiadás. 
U. ott, 1904.) 

A m. n. muzeumi könyvtár példányairól. 

Soltész József, ref. lelkész Derecskén 
(Biharm).— Munkája: Gyászbeszéd Budai 
Ézsaiás felett, Debreczen, 1841. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Soltész József, növendék gyógyszerész, 
lörénczi (Nógrádm.) származású. — Mun-
kája : Gyógyszeres értekezés a jalapadék-
ról (Jalapina) és a hamany vasany kék-
letről (Cyanuretum Kalii ferratum). Pest, 
1833. 

Szinnyei Könyvészete. 

Soltész Kapisztrán. — «Rákos a jelen-
korban» cz. költeménye jelent meg 1837-
ben egy kalendáriomban, mely Kisfaludy 
Károly «A rákosi szántó» cz. költeményé-
nek ellendala. Kisfaludy Károly költe-
ménye 1828-ban jelent meg, a mikor az 
ország jövője még sivárnak és szomorú-
nak látszott. A harminczas évek derekán 
már sokan rózsásabban láttak. Ekkor írta 
S. az ellendalt, melyet 1901-ben Yiszota 
Gyula a Tanulók Lapjában közölt; innét 
átvette a Budapesti Hírlap 1901. 21. sz. 

Budapesti Hírlap 1901. 26. SZ. 

Soltész Miklós, gazdasági segédtiszt. — 
Munkája : Sertés-tenyésztés és hizlalásról. 
Duna-Szerdahely, 1900. 

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról. 

Soltész Miksa, orvosdoktor, gyakorló-
orvos és Fehérmegye tiszt, főorvosa; 
szül. 1830-ban Magyarországon ; meghalt 
1864. márcz. 24. Moóron. — Czikkei a 
Zeitschrift für Natur- und Heilkundeban 
(1853. Eine Giftquelle in Ungarn, Über 
die Stellung der patholog. Chemie zur 
Heilkunde, 1854. Zur Uroscopie, Aus dem 
Leben der Bienen, 1857. Schlaf und Traum, 
Die Krebsschäden unserer Heilkunde, 
1858. Zur Meteorologie, Einiluss der 
Naturwissenschaften auf das Leben des 
Menschen, Bruchstücke aus der Geschichte 
unseres Erdballs, 1859. Organismus, Stoff-
wechsel, Die Bewegung des Erdballs, 
1860. Aus der Praxis). — Munkája: 
Memoranda der allgemeinen Botanik und 
die Medicinalpflanzen der österreichischen 
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Pharmacopöe für Mediciner und Phar-
maceuten. Wien, 1854. 

' Wurzbach, B iogr . L e x i k o n XXXV. 258. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Soltész Nagy Albert, a miskolczi ref. 
egyház segéd-főgondnoka. — Czikkei a 
Miskolczi Értesítőben (1879. 29. sz. Jelen-
tés az egyház közgyűléséhez az 1878. 
évről); a Borsodban (1880. 24. Javaslat 
a miskolczi helv. hitv. egyháznál, az 
elemi iskoláztatás átalakítása iránt). 

Borsodmegyei lapok 1884. 70. sz . 

Soltész Nagy János, ügyvéd, városi 
főbíró, Borsodmegye táblabírája, főszolga-
bíró, a miskolczi takarékpénztár és 1861-
ben a fenyítőtörvényszék elnöke, Miskolcz 
város főbírája is volt. Meghalt 1869. ápr. 
25. Miskolczon 67. évében. — Czikke a 
Sárospataki Füzetekben (II. 1859. Adatok 
a miskolczi ref. egyház történetéhez, mely 
czikk 1871-ben a Borsod-Miskolczi Érte-
sítőben is megjelent.) 

Borsodmegyei lapok 1884. 41. Szám és'gyász-
je lentés . 

Soltész Nagy Kálmán, kir. tanácsos 
és polgármester, szül. 1844-ben Miskol-
czon ; középiskoláit ugyanott végezte; 
jogi tanulmányait Kassán és Eperjesen 
folytatta; 1868-ban ügyvédi vizsgát tett. 
1865. ú. n kiskövet volt Horváth Lajos 
akkori országgyűlési képviselő mellett, 
1867—69. között egyháztanácsi jegyző a 
ref. egyháznál, tiszteletbeli megyei esküdt, 
a miskolczi nemzeti kaszinó titkára és 
később igazgatója. 1870—71-ben a városi 
sommás bíróságnál mint bírósági jegyző 
működött. Ekkor volt egyházi tanácsos 
és 1873—77-ig városi tiszti ügyész. 1875-
től az azon időben megalakult miskolczi 
szabadelvű párt elnöke, 1877—78-ig pedig 
megyei árvaszéki ülnök volt. 1878-ban 
és később még két ízben újra megválasz-
tatott polgármesterré. 1887-től a borsod-
miskolczi gőzmalom, valamint a miskolczi 
takarékpénztár igazgatósági tagja. Több 
közjótékonysági és közművelődési intéz-
mény vezetésében vett kiváló részt, így 

a borsod-miskolczi közművelődési és 
múzeum-egyesület elnöke volt. 1881-ben 
a Ferencz József-rendet, 1890-ben pedig 
a kir. tanácsosi czímet kapta. Az 
1901. válásztáskor Miskolcz város déli 
kerülete szabadelvű programmal ország-
gyűlési képviselővé választotta. Tagja 
volt a közigazgatási bizottságnak. Meg-
halt 1905. decz. 6. Miskolczon. — Czik-
kei a Jogtudományi Közlönyben (1882. 
Esküdtszéki levelek). — Munkája: Mis-
kolcz város tekintetes képviselő közgyű-
léséhez hivatalos jelentése az 1878. aug. 
30—31. árvíz lefolyásáról, annak pusz-
tításairól és az árvízbizottság működésé-
ről. Miskolcz, 1879. — Programbeszédei 
a helyi lapokban, országgyűlési beszédei 
a Naplókhan vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlés i A l m a n a c h . 
b p e s t , 1901. 361. 1. — Vasárnapi Vjság 1902. 

' i6. sz . arczk. , 1905. 50. sz . (Nekr.) — ľ-jda-
pesti Hirlap 1905. 340, SZ. (Nekr.) . 

Soltész Nagy Lajos, — Munkája: A 
nagykunsági egyetemi ifjak asztaltársasá-
gának Évkönyve. (Almanach) 1897—98. 
Sajtó alá rendezte. Karczag, 1898. (S. 
arczképe és Előszó.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Soltisz András, ág. ev. lelkész Mühlen-
bachon (Szepesin.). — Munkája: Ge-
dächtniss-Rede au:- .den wail. Herrn 
Grafen Carl Csá^f des löbl. Zipser 
Comitates Erb und Obergespann am 22. 
Febr. 1846. Leutschau. 

Petrik Bibl iogr . 

Soltra Alajos, ref. lelkész és orvos-
doktor, S. Sándor szabómester és Elek 
Erzsébet fia, szül. Selyén (Baranyam.) 
1826. jan. 20., a csurgói algymnasium-
ban és utóbb mint szolgatanuló Debreczen-
ben tanult, hol 1837-ben lépett felső 
osztályba, a maga erejéből tartva fenn 
magát; 1839-ben Pfanschmidt László 
házánál tanított és br. Yay Miklósnál egy 
évig nevelősködött Golopon; onnét vissza-
tért Debreczenbe, hol 1847. szept. 1-től 
1848. február hó 29-ig seniorságot 

A 38. iv sajtó alá adatott 1908. febr. 25. 
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viselt. Az orvosi diplomát még segédlelkész 
korában a pesti egyetemen szerezte. Ta-
nulmányait elvégezve, 1854-ben a rácz-
kevei ref. község választotta meg lel-
készének. Megtakarított pénzéből a szegé-
nyeket segítette és jótékony adakozá-
sokat tet t ; orvosi tudományával pedig 
híressé lett. Jártas volt a német és fran-
czia nyelvben is. Selyén szüleinek 
3000 frton házat építtetett, Csurgón pedig 
az iskolára 30 ezer frt alapítványt tett ; 
a debreczeni theologiai fakultásnak 20 
ezer frtot hagyományozott. Meghalt 1891. 
júl. 8. Ráczkevén élete 72., lelkészkedése 
38. évében. Százezer frtnyi összes va-
gyonát jótékony czélokra hagyta. — A 
hetvenes években buzgc dolgozó társa " 
volt a Balog Ferencz által Debreczenben 
szerkesztett ^Evangyéliomi Protestáns' 
Laknak, mely erélyesen védte' az ortho,-
dox ilitágazatot a sárospataki s a többi 
rationalislák ellen. — Czikke : a Sáros-
pataki Füzetekben (II. 1859. A lelkipász-
tori orvostan történeti fejlődése. Dr. 
Macher nyomán). 

Sárospataki Fületek 1859. 826 . 1. — Czelder, 
F g y e l ö I V . 53. 1. — Debreczeni Prot. Lap 1891. 
2 5 9 . , 267 . é s 273 . 1. — Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1 8 9 1 . 32 . SZ. — Vasárnapi Újság 1891 . 29 . SZ. 

(Nekr.) ; 1899. 38. sz. arczk. és a debreczeni 
ref. íöiskola jegyzökönyvéből . 

Solty Gusztávnc Roma Ella, szül. 
Lovasberényben (Fehérm.); gyermek-
éveit leginkább Budapesten töltötte, hol 
atyja számtanácsos. Tanulmányait az 
országos nőképző-egyletben végezte. Je-
lenleg Bács-Kulán tartozkodik, hol férje 
mint adóhivatali tiszt van alkalmazva. 
Voltakép zongoraművészi pályárakészült, 
de férjhez menése után ezen szándékával 
felhagyott. A Zomborban alakult «Tóth 
Kálmáft-kör» tagja. — Van egy csomó 
népdala, melyeket megzenésítve kiadott; 
de költeményeket, tárczaczikkeket is 
írt a Bácska és a Zombor és Vidéke cz. 
lapokba; a Vidéki költők Albumában 
(Kassa. 1896) is van két költeménye. 

Kovács Zsigmond szives közlése Kassáról. 
I d . S z i n n y e i .T., Magyar I l ók XII. 

Soltz Aladár, gyógyszerész doktor. — 
Munkája: A cucurbita pepo magvairól. 
A budapesti kir. magy. tud.-egyetem 
gyógyszertani intézetében készült érteke-
zés a gyógyszerész-doktori fokozat elnye-
résére. Bpest. 1904. 

A m. n. muzeumi könyvtár példányáról. 

Soltz Vilmos, nyug. bányászati és er-
dészeti akadémiai igazgató és m. kir. 
főbányatanácsos, szül. 1833. decz. 8.Sved-
léren (Szepesm.), hol atyja városi és 
üvíztelepen egyúttal kincstári orvos is 
volt; S. gymnasiumi tanulmányait Eper-
jesen és Kassán végezte, 1853-tól a sel-
meczbányai bányászati akadémiának négy 
évig volt hallgatója. 1858. mint bánya 
kandidátus kincstári szolgálatba lépett és 
a máramarosi bánya-, erdő- és jószág-
igazgatósághoz osztatott be. 1859. bánya-
gyakornoknak nevezték ki; a bécsi cs. 
kir. pénzügyminisztérium még ezen évben 
Prbrámba küldte, hogy szakismereteit 
gyarapítsa. 1861. mint exspektáns a fejér-
pataki vasgyárhoz került, a hol 1863. 
ellenőrré és 1864. a kabolapojánai vas-
gyárhoz ideiglenes kohómesterré nevez-
ték ki. 1867. a máramaros-szigeti bánya-, 
erdő- és jószágigazgatóság bányászati és 
kohászati osztályának ideiglenes vezeté-
sével és ugyanazon év őszén a fejérpataki 
vasgyár gondnoki állásának helyettesíté-
sével bízták meg, 1869. pedig a turia-
remetei vasgyár felügyelőjévé nevezték 
ki. 1872. ugyanily minőségben a diós-
győri vasgyárhoz, majd a beszterczei 
vaspörölyműhöz és végre 1873. a tiszolczi 
vasgyárhoz került, a hol 1881-ig műkö-
dött; ezen évben a magyar pénzügy-
minisztérium a selmeczi akadémia vas-
kohászati tanszékére hívta meg, hol 1901 
tavaszán történt nyugalomba vonulásáig 
működött. 1892-ben a m. pénzügyminisz-
térium megbízta a bányászati és erdé-
szeti akadémia igazgatói teendőivel, 
melyeket mint helyettes igazgató 1896-ig 
látott el. Az országos bányászati és 
kohászati egyesület, mely Selmeczbányán 

39 
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1892. jún. 27. alakult meg, ügyvivő elnö-
kének választotta meg. Meghalt 1901. 
okt. 12. Budapesten. — Czikkei a Bányá-
szati és Kohászati Lapokban és a Ding-
ler's Polytechnisches Journalban (Az elgá-
zítás elmélete, Faszénégetés retortákban, 
A zólyom—brezói 150,000 klg.-os ülőalj 
öntésének leírása, A vasgyártás története, 
A Farbaky-Soltz-féle folytonosan működő 
vízgázfejlesztő készülék leírása és elmé-
lete, A brikettgyártás, A Martin-kemen-
czék és a Martin-aczél-gyártás, A tégely-
aczél-gyártás.). — Munkái: 1. A Soltz-
féle adagoló- és gázfogó-készülék nagy-
olvasztókról. A Soltz-féle aczélpest. Bpest, 
1896. (Ezredévi bányászati, kohászati 
és geologiai Kongresszus). — 2. Emlék-
beszéd Péch Antal felett; az orsz. m. bány. 
és koh. egyesület választmányának meg-
bízásából tartotta Budapesten, 1896, 
szept. 24. U. ott, 1896. — 3. A tégely-
aczél-gyártás és a tégelyaczél kereske-
delmi gyártmányra való feldolgozása. Egy 
melléklettel. Selmeczbánya, 1897. 

Vasárnapi Újság 1901. 42. s z . ( N e k r . ) — Pet-
rik, M. Könyvészet 1886—1900. — Sobó Jenő, 
Emlékbeszéd Soltz Vilmos fölött. Selmecz-
bánya, 1902. Fénynyom. arczk. 

Solymásy Endre Oszkár, m. kir. vasút 
és hajózási főfelügyelő és tartalékos 
sorhajózászlós. — Munkái: 1. Kereske-
delmi tengerészetünk és a tengeri halá-
szat az ezredéves országos kiállításon. 
Bpest, 1896. — 2 . A magyar iskolahajó 
kérdése. Fiume, 1903. (Ism. Budapesti 
Hirlap 15. sz.) — 3. Az Adria és Magyar-
ország részvétele az adriai tengeren vég-
zett természettani búvárkodásokban. írták 
Wolf Gyula és Luksch József, ford. Bpest, 
1906. 

Fiume és a magyar tengerpart. Bpest. 1897. 
143. 1. (Magyarország vármegyéi). — Petrik. 
M. Könyvészet 1886—1900. 

Solymosi Dániel baseli ref. tanuló. — 
Munkái: 1. Werenfelsii (Samuelis) Opus 
cula Theologica... Basiliae, 1782. — 2. A 
délusi Filoklesnek a boldogságról való 
beszélgetése. Egy kis darab a Barthelemy 1 

Anacharsisából, fordítva német nyelvből. 
Pozsony, 1826. 

Petrik Bibliogr. és a m. n. muzeumi könyv-
tár példányáról. 

Solymosi Elek (családi nevén Sipos), 
szinész, szül. 1847. jan. 25. Tövisen 
(Alsó-Fehérm.); tanulmányait Nagy-Enye-
den, Kolozsvárt és Gyula-Fehérvárt vé-
gezte. A gymnasium VI. osztályából ki-
lépett és szinész lett. Először (1868) a 
budai Népszínházban az Ördög piluláiban 
lépett föl. 1875. a Népszínház megnyi-
tásakor annak egyik oszlopos tagja lett 
és csak 1886-ban vált meg tőle, mikorvidé-
ken szerepelt 1890-ig. Ekkor ismét a Nép-
színházhoz szerződött. 1894.szinész-iskolát 
alapított, mely 1901. nyilvánossági jogot 
nyert. 1898-ig, midőn 30 éves jubileumát 
ülték meg, a budapesti Népszínházban 
81 darabban 3601-szer lépett fel. — 
Czikkeket, tárczákat írt a következő hír-
lapokba: Budapest (vezérczikkek), Magyar 
Hirlap, Vasárnapi Lapok (Tere Fere ál-
névvel csevegések), M. Polgár, Ellenzék, 
Borsod, Borsodmegyei Lapok (tárczák és 
csevegések), Nyirvidék, nagyenyedi Köz-
érdek (a 80-as években és 1905. 36. és 
köv. sz. Egy komikus naplója), Pesti 
Hirlap (Blaha L. életrajza, 1882. 263. sz. 
Színész-naplómból), Függetlenség, Pesti 
Napló, Új Budapesti Napilap (melynek 
tulajdonosa volt és sok czikket írt a 
lapba), Független Polgár, Egyetértés (1888. 
179. sz. A vidéki színészet), M. Géniusz 
(1892. 45. sz. A Duse-féle hatások titkai 
és a Magyar Szóban 1893. 153. sz.), 
Ország-Világ (1892. Tamássy József), 
Jókai (1894. Szinész-csevegés, A »Piros 
bugyelláris« és a »Próbaházasság« jubi-
leuma, Küry Klára, Szirmai Imre, Vidor 
Pál, Szabó Antal, A színészet tanítása), 
Budapesti Napló (1898. 117. sz. Szabad-
művészet, 306. A színpadi becsület), a 
Szellemi élet cz. Album (1892. Szinész-
csevegés) ; írt ruménul is a Famíliába 
tárczát, a Viitoriul cz. budapesti politikai 

1 lapba 1884 telén pedig czikkeket a magyar-
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rumén barátság érdekében ; ugyanez 
évben Bartók Lajos három költeményét 
fordította ruménre. — Munkái: 1. A vidéki 
magyar színészet reformja. Bpest. 1875. 
— 2. Egy czímnélküli könyv. Elmefut-
tatás az obscoen férfiak és prostituált 
nők jelleméről. U. ott, 1878. — 3. A 
színészet tanítása. Felolvasása az 1896. 
ezredéves II. országos egyetemes tanügyi 
kongresszus »Színművészeti szakosz-
tá lyáénak júl. 4. ülésén. U. ott, 1896. 
<Ism. Jelenkor, P Lloyd 205. sz.) — 4 
Levele az »írók és művészek társaságá-
hoz« U. ott, 1896. máj. — 5. A román 
nemzetiségi kérdésről. Irta és az orsz. m. 
szövetség nov. 26. gyűlésén felolvasta. 
U. ott, 1904. 

Magyarország és a Nagyvilág 1877. 4 . 8Z. a r c z k . 
— Budapest 1882. 346. s z . — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — Délmagyarországi Lapok 1886. 61. Sz 
— Egyetértés 1886. 292. SZ. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — M. Szellemi Élet. Bpes t , 1892. 
a r c z k . - é s néva lá í rása . — M. Irók és Művészek. 
Bpest , 1894. arczk. — Pallas N. Lexikona XV. 
67 . — Budapesti Napló 1898. 352. s z . — B. 
Virágh Géza, A m a g y a r s z í n m ű v é s z e t . Bp . 
1900. 93. 1. arczk . — Pelrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Solymossy Endre, ref. kollégiumi tanár, 
szül. 1855. márcz. 1. Bögözben (Udvar-
helym.); középiskoláit Székely-Udvarhelyt 
végezte a ref. kollégiumban 1874-ben. 
Felsőbb tanulmányait a kolozsvári egye-
temen befejezvén, ugyanott 1878-ban a 
történelemből és földrajzból tanári okle-
velet nyert. 1880. a kolozsvári «Torna-
vivoda» egyletnél középiskolai tornatanítói 
oklevelet is szerzett. Az 1878—71. évek-
ben a székelyudvarhelyi állami főreál-
iskolában mint kisegítő tanár volt alkal-
mazva, hol tornát, történelmet és föld-
rajzot tanított és az együttlakást felügyelte. 
1881. szept. a sz.-udvarhelyi ref. kollé-
giumban a történelem-földrajz helyettes, 
1884. rendes tanára lett. Szaktárgyain 
kívül évekig tanított tornát és éneket. 
1885-től az ifjúsági énekkar vezetője. 
Az udvarhelymegyei takarékpénztár igaz-
gatóságának tagja. A kollégiumi kép-, 

érem- és régiségtár őre, a zenekar fel-
ügyelője. 1891 óta az elemi iskola igaz-
gatója (tanvezető). A polgári zeneegylet 
és dalegylet elnöke volt. A kő- és agyag-
ipari szakiskola felügyelő-bizottságának 
tagja és pénztárnoka ; a marosvásárhelyi 
székely iparkamara levelező tagja, az 
udvarhelymegyei iparfejlesztő bizottság 
tagja és a kisiparos-osztály előadója. — 
Czikkei a Székelyudvarhelyi Értesítőben 
(1885. Székfoglaló értekezés a történelem 
tanításáról s a tanító egyénisége által 
elérhető erkölcsi sikerről); a Székely 
Nemzetben és a Csiki Lapokban (1893. 
Az ipari foglalkozásokról); az Egyetértés-
ben (1894. Az udvarhelyi kő- és agyag-
ipari szakiskoláról, annak ösztöndíjáról); 
az iparügyekben (1894. Az iparosok olvas-
mányairól); az Arch. Értesítőben (1895. 
Az oklándi kunhalmokról Udvarhely 
megyében); a Nagy-Küküllőben (1904. 
15—17. sz. Gróf Széchenyi Istvánról). 

A székely-udvarhelyi e v a n g . re form. Kol le-
g ium Értesítője 1895. 57. 1. 1907. 30. i. — 
Kalmár Elek, Tanár i N é v k ö n y v 186. 1. 

Solymossi József, 1848—49. honvéd-
káplár a XI. zászlóaljban. — Emlékek 
a szabadságharczból cz. a Pesti Hetilap-
ban (1868. 9. és 10. sz.) közli életrajzi 
eseményeit. 

A m. n. múzeumi liirlap-könyvtár példá-
nyából. 

Solymossi Lajos, bölcseleti doktor, fő-
reáliskolai igazgató, szül. 1849-ben Ara-
nyos-Polyán (Torda-Aranyosm.); 1877-
ben tett tanári vizsgát és Kolozsvárt 1878. 
doktorátust. 1876-ban neveztetett ki ren-
des tanárnak a székely-udvarhelyi fő-
reáliskolához, hol 1878-ban igazgató lett. 
A ref. és a felsőbb leányiskola iskola-
székének és a Yaleria-gyermekkertnek 
belső tagja, az udvarhelymegyei takarék-
pénztár vezérigazgatója, a székely vasút 
igazgatósági tagja, az EM KE udvarhely-
megyei és városi választmányának tit-
kára. — Czikkei a székely-udvarhelyi 
főreáliskola Értesítőjében (1879. Székely-

39 * 
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Udvarhely vizeinek vegyi vizsgálata, 1880. 
A «Szejke»-forrásokról Udvarhely mellett, 
1881. A homorodi vasas savanyuviz-for-
rások chemiai elemzése, 1893. Alkalmi 
beszéd az iskola fölavatása alkalmával). 
— Munkái: 1. Az oxysulphocarbominsav 
néhány sója. Székely-Udvarhely 1878. 
(Doktoriértekezés, külön nyomataszékely-
udvarhelyi Értesítőből). — 2. A felsö-
rákosi savanyúvíz, valamint a székely-
udvarhelyi hideg sósfürdő chemiai elem-
zése. Bpest, 1880. (Értekezések a termé-
szettudományok köréből IX. 21.) — 3. 
A homorodi vasas savanyúvizforr ások 
chemiai elemzése. U. ott. 1881. (Érteke-
zések a természettudományok köréből 
XI. 6) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A székely-ud-
varhelyi főreáliskola Értesítője 1893. 23., 34. 1. 
—• halmar Elek, Tanár i N é v k ö n y v . Lőcse , 
1907. 249. 1. 

Solymosi (Nagy) Mihály, ref. esperes 
lelkész, szül. 1673. Tanulmányai befejez-
tével a nagyszebeni magyar iskola tanítója-
ként működött. Innét külföldre ment, hol 
1697. decz. 24. az odera-frankfurti, 1698. 
nov. 9. a leideni egyetemre iratkozott be. 
Hazájába visszatérte után dévai lelkész 
s 1713. esperes, majd 1715. vízaknai 
lelkész s később itt is esperes, végre 
1723. szatmári lelkész, 1724. ugyancsak 
esperes lett. Meghalt 1729. febr. 9. — 
Munkái : 1. Genethliacon metris hunga-
ricis conscripturn in natalem Petri Weber. 
Nagy-Szeben, 1696. — 2. Obsequium 
honore erga Valentinum Frank. U. ott, 
1697. (Latin és magyar versek). — 3. 
Dissertatio Theologico-Practica, De Ten-
tationibus Jesu Servatoris Hominum . . . 
Sub Praesidio . . . Jacobi Triglandii. . . 
Hermanni Wi t s i i . . . Lugd. Batavorum, 
1699. — 4. Dissertatio Theologica De 
Hominis Nomine, ej usque Creatione . . . 
Sub Praesidio Joannis a M a r e k . . . U. 
ott, 1699. — 5. Disputatio Theologica 
De Hominis Creatione... Sub Praesidio.. . 
Johannis a Marek. U. ott, 1699. —• 6. 
Az Istenben bizó kegyes asszonynak belső 

ékessége, és Isten előtt kegyes öltözete . . . 
gróf széki Teleki József házas társa . . . 
Kun Borbára asszony . . . utolsó tiszteség-
tételének . . . napján . . . a kertsesórai ud-
vari templomban 1720. eszt. Karátson 
havának 4. napján. Kolozsvár. — 7. 
Halotti beszéd Köleséri Sámuelné gr. 
Bethlen Judit felett. Hely n., 1720. — 
Üdvözlő verseket írt: Zilahi András (1699) 
és Pelsőczi János (1699) értekezéseihez. 

Weszpremi, Succincta Medicorum Biogr. IV. 
135. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 'ioványi Jenő, 
Theologiai Ismeretek Tára III. 214. 1. — 
Szabó-Hellebrant, Régi M. K ö n y v t á r III. 2. 
rész 537., 538. ). 

Solymossy Pál. — Czikkei a Hölgy-
futárban (1861. 149., 150. sz. Görgei 
Hegedűse, 1862. 14., 15. sz. Látogatás 
Pompeiben, 36. A Vezuv legújabb kitörése, 
118.. 119. sz. Gasperoni Antonio, 1863. 
Történeti képek a franczia királyok éle-
téből I. Ferencz); az Ország-Tükrében 
(1865. Corday Charlotte, a franczia for-
radalom Juditbja); a Koszorúban (1865. 
Egy tíznapos királynő: Lady Jane Gray); 
a Gutenbergben (1866. 1—11., 1867. 1—3. 
A könyvnyomdászat ősforrása). — Mun-
kája : A czigány-király. Történeti regény. 
Irta Ponzon du Terrail; ford. Pest, 1866. 
Négy kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Solymossy Sándor, bölcseleti doktor, 
felső ipariskolai tanár, szül. 1865. aug. 
29. Budapesten ; a főreáliskolát és egye-
temet Budapesten végezte. Középiskolai 
alapvizsgálatot a magyar és német nyelv-
ből tett és bölcseleti doktor lett. Másfél 
évig a tanárképző főgymnasiumban mű-
ködött ; majd nevelő volt Pozsony-
Főréven gr. Csáky Jenő házánál, Ödön 
fiát 1889—94. a középiskola tárgyaira 
tanította. Ez idő alatt több ízben járt 
Német s Olaszországban és a Balkánon. 
1894-től a pozsonyi kereskedelmi aka-
démián négy évig működött, tanította 
a magyar, német és franczia nyelvet. 
Azután a pudapesti VII. ker. polgári 
iskolához került tanárnak. 1900. szép-
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tember elseje óta pedig felső építő-
ipariskolai tanár Budapesten. — Czik-
kei közül a Fővárosi Lapokban (1885. 
217., 218. sz. Shakespeare-Bacon vita, 
1886. 15. könyvism., 1887. 27. Az Aka-
démia új olvasó-könyvei, Az Akadémia 
vállalatának rövid ismertetése, 225. Gróf 
Gvadányi József, 1888. 249. Az első 
magyar színigazgató: Kelemen László, 
337. A karácsonyi mysteriumok eredete, 
1889. 193. könyvism.); az Egyetemes 
Philologiai Közlönyben (1887—88. könyv-
ism., 1889. A karácsonyi mysteriumok 
eredete); a M. Szemlében (1890. könyv-
ism.) : a Nyugatmagyarországi Híradóban 
(1895. 13., 14. Bosnyák hősdalok, 35—37. 
sz. Bégi magyar dalokról); a Jelenkor-
ban (1896. 7. sz. Az ezredév és a könyv-
kereskedések) ; a Polgári Iskolai Közlöny-
ben (1899. A műtörténelmi anyag be-
hozatala a polgári fiúiskolák tantervébe) ; 
a M. Szemlében (1901. Shakespeare 
apokrif levelei); a M. Salonban (1903. 
Rovásos jeleinkről); az Ethnographiában 
(1904. Ethnographia és aesthetika, külön 
nyomatban is); a Tanulók Lapjában 
(1904. 13—15. sz. Jókai írói egyénisége); 
a Népnevelésben (1906. Népkönyvtárak 
szervezése); írt még az Ország-Világba, 
JVL Géniuszba, Budapesti Szemlébe és M. 
Ifjúságba sat. — Munkái: 1. Ki a legény 
a csárdában ? Megtörtént história. Bpest, 
év n. (M. Mesemondó 34.) — 2. Az 
ingovány-vár. Történeti elbeszélés a ma-
gyar ifjúság számára. U. ott, 1893. (Haza-
fias Könyvtár 10., 2. kiad. U. ott, 1906.) 
— 3. A hős varga. Történeti elbeszélés. 
U. ott, 1894. (Hazafias Könyvtár 17., 2. 
kiadás. U. ott, 1896.) — 4. Az áruló. 
Történeti elbeszélés. U. ott, 1894. (Haza-
fias Könyvtár 19.) — 5. A Bethlehem 
a népmysteriumokban és a dráma tör-
ténetében. U. ott, 1894. (Különnyom. az 
Egy. Philol. Közlönyből.) — 6. Ágyú-
dörgés között. Tört. elbeszélések a régi 
időkből. A magyar ifjúságnak. U. ott, 
1895. (Hazafias Könyvtár IV. Többekkel 

együtt.) — 7. Uti rajzok. Képek Bosz-
niából, Horvátországból és Dalmácziából. 
U. ott, 1901. (Ism. Vasárnapi Újság 23., 
Budapesti Hirlap 220. sz., Budapesti 
Napló 149. sz. sat.) — 8. Szoeiologia, 
ipartörténet és ethnologia. U. ott, 1904. 
(Különny. az Iparoktátásból.) — 9. Az 
ipartörténet főbb korszakai. U. ott, 1906. 
(Különny. az Iparoktatásból.) — 10. Az 
ipari munka sursa az újkorban. U. ott, 
1906. (Különny. az Iparoktatáshól.) — 
11. A lira és epika eredetéről. U. ott. 
1907. (Különny. az Ethnographiából.) — 
12. Az énekesrendek keletkezése. U. ott. 
1907. (Különny. az Ethnographiából. Ism. 
Bud. Hirlap. 276. sz., P. Napló 276. sz.) 

Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k é s 
tanáraik . Bpes t , 1896. 68., 164. 1. — M. köny-
vészet 1901. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886 — 
1900. — V. Állam 1907. 265. SZ. 

Sólyom Andor, jogi doktor, igazság-
ügyi minisztériumi t i tkár; az ügyvéd-
vizsgáló bizottság tagja. — Czikke az 
Aradi Közlönyben 1886. 51. sz. és a M. 
Államban 1886. 78. sz. Politikai befolyás 
az elbeszélő költészetre. — Munkája: 
Fegyelmi jog az igazságügyi szakban. 
Bpest, 1801. 

V. könyvészet 1901. 

Sólyom Antal (sólyomkői), ref tanító, 
szül. 1843. júl. 8. Furtán (Biharm.); a 
debreczeni ref. főiskolában tanult ; 1869, 
a hajdúböszörményi óvoda tanítója lett, 
1864—65-ben pedig nevelősködött; 1866. 
rendes tanítói állomást nyert az említett 
helyen. Az egyházmegyei tanítótestület-
nek évekig jegyzője, választmányi tagja, 
majd központi rendes elnöke volt. A 70-es 
években az egyetemes tanítógyűléseken 
közreműködött; mint képviselő részt vett 
1881-ben a ref. tanítók orsz. értekezletén 
és képviselő tagja volt az 1881. első és 
1883. második orsz. képviseleti tanító-
gyűlésnek. Városában a 60-as években 
közreműködésé vei alakult népkörben hasz-
nos irányú felolvasásokkal részt vett. 
Majdnem minden jótékony iparos ka-
szinó titkára, ipariskolai és ismétlő-
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iskolai tanító. — Több vidéki hírlap-
nak levelezője vagy munkatársa; a 
Hajdú-Böszörmény és Vidékének 1888. 
és 1884. a voltaképeni szerkesztője volt a 
felelős szerkesztő mellett; 1894 óta 
munkatárs s vezérczikkeket ír és a szer-
kesztő távollétében helyettesíti; főmunka-
társa és négy évig szerkesztője volt a 
Prot. Néptanítónak és az ezen lapot 
helyettesítő ref. Tanítók Lapjának szintén 
munkatársa. 

Vaday József, Magyar tanférfiak és tanító-
nők ezredéves Albuma. B.-Csaba, 18S6. 
fénynyom. arczk. — H.-Böszörmény és Vidéke 
1896. 19. sz. (A lap monográfiája). 
Sólyom Béla (Polygen), mérnök. — A 

Fővárosi Lapokba tárcza leveleket írt 
Kairóból és Londonból. 

Fővárosi Lapok 1875. 125., 126. s z . 

Sólyom Jenő, pénzügyi tanácsos, szül. 
1858. decz. 18. Pesten ; ugyanitt végezte 
középiskolai és egyetemi tanulmányait. 
187ö-ban a Nyíregyházán megjelent Sza-
bolcsmegyei Közlönynek segédszerkesz-
tője, 1877. a Borostyáni Nándor által 
szerkesztett Budapesti Napilapnak, utóbb 
a Lukács Béla által szerkesztett Közvé-
leménynek belső dolgozótársa volt. 1881-
től 1894-ig a magyar tisztviselők országos 
egyesületének könyvtárnoka és azóta 
választmányi tagja. 1891-től előbb pót-, 
majd rendes tagja a Budapesten újra 
szervezett államszámviteltani állami vizs-
gálóbizottságnak. Tevékenyen vett részt 
az 1885. XI., 1887. XX., 1891. X., XLIII., 
1894. XXVII, s 1896.IV.t.-czikkek javaslati 
tervezetének elkészítésében és pénzügyi 
szempontból való elbírálásában. Jelen-
leg a m. kir. pénzügyminisztérium szám-
vevőségi ügyosztály jövedéki csoportjának 
főnöke. — Czikkei: a Budapesti Napi-
lapban (1877. 348. sz. (Csepreghy); a 
Délibábban (1878. 18., 19. sz. Az első 
nyomda Magyarországon). — Munkái: 1. 
Kelenföld térképe a sugárrendszer szerint. 
Bpest, 1872. — 2. Görög építészet fejlő-
dése történelmi szempontból. U. ott, 
1875. — 3. Buda déli környéke és ke-

serűvíz forrásai történeti, régészeti és 
természettud. szempontból. (Pályakoszo-
rúzott monographia). U. ott, 1877. — 4. 
Az irodalom svindlerei. Legújabb fény- és 
árnykégek. (Kiadta a «Délibáb» szerkesz-
tősége Debreczenben) 1878. — 5. A nyugdíj-
törvény magyarázata. Az állami tiszt-
viselők, altisztekés szolgák nyugdíjazásáról, 
szóló 1885, évi XI. törv.-czikk, kiegészítve 
az ezen törvény egyes szakaszainak 
értelmezésére és alkalmazására vonat-
kozó miniszteri rendeletekkel és elvi 
határozatokkal. Jegyzetekkel és utalások-
kal ellátva. 3 táblázattal, ü. ott, 1892. — 
Kéziratban : Tudományosságunk a XV. 
században. 

Kiszlingsiein K ö n y v é s z e t e . — Ialias Nagy 
Lexikona X V . 68. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Sólyom Lajos, — Munkája: Symbolika 
a gymnasium VI. osztálya számára. Ju-
talmazott pályamű. Debreczen, 1896. 

Petrik, M. Könyvészet 1886- 1900. 

Sólyom Fekete Ferencz (nagyváradi), 
jogi doktor, nyug. kir. törvényszéki elnök, 
Fekete Lőrincz (kinek atyja uradalmi 
tiszt volt és Sályról Nagyváradra költö-
zött ; Sólyom családi nevét, megkülön-
böztetésül, neje neve után, Feketére vál-
toztatta) fia, született 1839. okt. 1. Alma-
szegen (Biharm.); tanulását 1852-ben a 
nagyváradi főgymnasiumban kezdette; 
mivel szülei az 1848—49. szabadságharcz 
alatt tönkre jutottak, a III. osztály be-
végzése után magán leczkeadással tar-
totta fenn magát. 1860. aug. 4. bevégez-
vén főgymnasiumi pályáját, Pestre jött 
az egyetem jogi karára és 1864 nyarán 
végezte jogi tanulmányait. A történelmi 
államvizsgálatot 1862. júl. 28., a birósági 
osztályit pedig 1864. jún. 20, tette le. Az 
előírt ügyvédi gyakorlatot megszerzendő, 
1865-ben a pilisi járás gyámszolgabirósá-
gánál foglalkozott; majd Nagyváradon 
ügyvédi irodákban dolgozott. Közügyvédi 
oklevelet 1867. jan. 22., a váltóügyvédit 
pedig azon hó 29. nyerte; közben jan. 
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27. jogi doktorrá is avattatott. Mint gya-
korló ügyvéd Nagyváradon telepedett le. 
Azonban az ügyvédi pályához kevés haj-
lama volt ; azért többet foglalkozott 
azalatt is más hivatásokkal. így 1867. 
máj. Biharmegye főispánja tiszteleti me-
gyei aljegyzőnek nevezte k i ; majd 1869-
ápr. 7. megyei tiszti ügyészszé válasz-
tatott meg, mely állásban maradt 1871 
végéig; ekkor decz. 25. kir. ügyészszé 
Kőrösbányára, 1875. szept. 20. pedig a 
dévai kir. törvényszék elnökének nevez-
ték ki. 1879. nov. 16. az ő elnöklete alatt 
alakult meg a dévai történelmi és régé-
szeti egylet, melynek örökös tiszteleti 
elnökévé választották; Hunyadvármegye 
törvényhatósági bizottságának és Déva 
város képviselőtestületének volt tagja, az 
EMKE hunyadvármegyei választmányá-
nak alelnöke, több közművelődési, tár-
sadalmi és közgazdasági intézmény ve-
zető tagja volt. Tisza Kálmán miniszter-
elnök bizalmára méltatta; ez magyarázza 
meg, hogy S.-nak része volt a hires 
bihari pontokban is. Férfikora virágában 
elvesztette szemevilágát és így idő előtt 
nyugalomba vonult. Meghalt 1906. aug. 
2. Déván. Gazdag oklevél-gyűjteményt 
hagyott hátra. — Mint egyetemi hall-
gató 1862—64. dolgozott Vas Gereben 
Népbarát cz. lapjánál; politikai tudósítá-
sokat és újdonságokat írt névtelenül; 
ugyanakkor gr. Lázár Kálmánnak «Lég 
urai» cz. művéhez sokat fordított Brehm 
és mások után, Török János «Hirnök»-ébe 
pedig néhány jogtörténelmi tárczát írt, 
Czikkei a Századokban (1880. A hunyad-
megyei történelmi és rég. társulat első két 
gyűlése, 1887. Jelentés Hunyadvármegye 
közlevéltárairól, családos leveles ládái-
ról és elszórt okmánykincseiről: Ken-
deffy-család levéltára, Hadadi községi 
családok levelei, Buda-család levelei, 
Kisebb levéltárak, B. Bornemisza Tivadar 
levéltára, Nemes levelek), a Hunyad-
megyei tört. és rég. társulat Évkönyvei-
ben (I., II. A magyarság és az oláh 

incolatus Hunyadban ; Dévai Nagy Sándor 
verses emlékirata, Hunyadvármegye hely-
és helységneveinek története, III. 1886. 
Emlékbeszéd Kirinyi Lajos felett, IV. 
1888. Adatok a volt zarándmegyei részek 
történetéhez, Hogyan ismertetnek ben-
nünket és honunk múltját Bukarestben ? 
Syl-völgy benépesítése valamint annak 
egyéb történetei, V. 1889. Egy ősmagyar 
telep Hunyadmegyében, 1900. Vissza-
emlékezések Szilágyi Sándorra, a Hu-
nyadiak rokonsága: Adalékok Wertner 
Mór Hunyadi-tanulmányához). — Mun-
kái : 1. Üdvözlet Kazinczy szellemének. 
Nagyvárad, 1859- (A Kazinczy-ünnepélyre 
készült óda.) — 2. A pandekták sommás 
átnézete. Möhler Ferencz után ford. 
Pest, 1864. — 3. A közönséges és rész-
szerü magyar egyházjog elemei. U. ott, 
1865. (Kovács Béla és S. neve alatt. 2. 
kiadás. U. ott, 1873, Már csak S. neve 
alatt.) — Szerkesztette a «Bihar» cz. 
politkai hírlapot 1868. jún. 8-tól 1869. 
április végéig Nagyváradon. — Kézirat-
ban marad t : A nádori és országbiróí 
méltóság (a pesti egyetem által 1862-ben 
jutalmazott munka) és A magyar büntető-
jog történeti fejlődése (az egyetemen 
1865-ben a Schwartner-díjat nyerte). — 
Álneve és jegyei : Öreg Pál, S. és S. F. 

Bihar 1869. 28. az . — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
Ország Világ 1887. 30. SZ. a r c z k . — Pallas Nagy 
Lexikona X V . 68. 1. — Pesti Hirlap 1906. 212. 
sz. 1908. 38. sz. Önélettájzi adatok és gyász-
jelentések. 

Sólyom Fekete Margit (Fákéi Sándor 
Józsefné), előbbinek és Véghső Mária 
leánya. — Czikke a Hunyadmegye tört. 
és rég. társ. Évkönyvében (1905. Adalé-
kok gróf Kuun Géza életrajzához). — 
Munkája: Osdolai gróf Kuun Géza em-
lékezete. Déva, 1905. (Különynyomat a 
Hunyadmegyei történelmi és régészeti 
társulat Értesítőjéből.) — A gróf Kuun 
Géza által az Allgemeine Zeitung Bei-
lagejáhan (1888. 84. sz. márczius 24.) 
Göthe Wolfgangról írt czikket lefordította 
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magyarra, mely megjelent a Nemzeti 
Hírlapban (1905. júl. 17. és 18. sz.). 

A m. n. múzeumi könyvtár példányából. 

Sólyomi (Schmiding) József, kegyes 
tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1815, 
márcz. 10. Héregben (Komáromm.): 1832-
ben lépett a rendbe Privigyén. 1834—35-
ben Nagy-Károlyban működött mint he-
lyettes tanár ; a bölcseleti tanfolyamot 
Váczon, a theologiát Nyitrán és Szent-
Györgyön végezte. 1840—44. Kalocsán, 
1845. Veszprémben, 1848-ig Kecskeméten 
tanárkodott. N.-Kanizsáról eltávozott és 
részt vett a szabadságharezban, mint köz-
honvéd lépett be és fölvitte a főhadnagy-
ságig. A rendbe visszatérve, minden foglal-
kozás nélkül Rózsahegyen, Léván, Privi-
gyén, Szt.-Györgyön, ismét Privigyén tar-
tózkodott. 1855—58-ig a felsőbbség enge-
delmével Trencsénbenés Beszterczbányán 
mint egyházi szónok szerepelt. 1858—78-ig 
újra tanított Debreczenben, Magyaróvárt, 
Máramaros-Szigeten, Kolozsvárt, Léván, 
Selmeczbányán és ismét Debreczenben. 
Nagy ismeretekkel bírt a német irodalom-
ban. 1878-ban Podolinban nyugalomba 
vonult, hol 1881. jan. 28. meghalt. — 
Czikkei a Győri Közlönyben (1861 Becs-
kerek város és vidékének ismertetése, 
1862. A szlatinai sóakna, A Tiszán épí-
tett első híd kinyitása). 

Siöllösy Károly, S z e r z e t e s rendek . Arad , 
1878. I I . 32. 1. — Körösy László, E s z t e r g o m . 
E s z t e r g o m , 1887. 301. 1. — Kalmár Endre, 
Az Urban elhunyt rendtagok emlékezete. 
Bpest, 1881. 

Som Vili. L. Szabó Vilmos. 

Somalovics Pál, bölcseleti * doktor, 
Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1664. jún. 25. Rohonczon (Vasm.); 1681. 
okt. 20. lépett a rendbe ; tanár volt Nagy-
szombatban, 15 évig hitszónok, végre 
1717-től a pécsi rendház főnöke. Meg-
halt 1718. okt. 16. Pécsett. — Mun-
kája : Quies Metaphysica. Totius Cursus 
& Discursus Philosophici Honori Rev., 
Praenob. . . . Per R. P. Paulium Soma-

lovics . . . In Alma Archi-Episcopali 
Universitate Tyrnaviensi suprema Philo-
sophiae Doctoratus Laurea decorarentur. 
Ab Addictissimis Condiscipulis S. J. 
dicata & consecrata. Anno M.DCC1Y. 
Tyrnaviae. — Nevét Szamalovich, Sza-
malovics és Szomalovicznek is írták. 

Stoeqer, S c r i p t o r e s 357. — Brüsztle, Josephus, 
R e c e n s i o I. 95. 1. — Szabó Károly. R é g i M. 
K ö n y v t á r II. 602. 1. — De Backer-Sommervogel, 
Bibliothéque-Bibliographie VII. 1787. h. 

Sombory Adám (magyar nagy-som-
bori), 1790—91. Doboka vármegye ország-
gyűlési követe volt. Meghalt 1804. — 
Magyar költeménye van a Naeniae lu-
gubres . . . Claudiopoli. 1766. cz. mun-
kában. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 581. 1. 

Sombory Imre (magyar-nagy-sombori), 
országgyűlési követ, S. Farkas és Péchv 
Júlia fia, szül. 1784. okt. 28. Nagy-Som-
boron (Kolosm.); hivatalos pályáját Bihar-
megyében kezdte; 1826. másod-, majd 
első alispán lett, az 1825- 27. és 1830, 
országgyűlésre követnek választatott, 
1833-tól a kir. tábla elnöke, 1842. a kir. 
kerületi tábla elnöke volt, később sza-
bolcsmegyei főispáni helyettes és udvari 
tanácsos lett; ezt a méltóságot 1848-ig 
viselte. Meghalt 1871-ben. — Az 1825. 
országgyűlésen a leányok és férfiak 
neveltetéséről beszélt. — Munkája ; Mélts 
Magyar Nagy Sombori Sombory Imre, 
udvari tanácsos úr, mint a T. Tiszántúli 
kir. kerületi tábla elnöke 1842. évi jún. 
15-én elnöki széke elfoglalásakor mondott 
beszédek. Debreczen. 1842. (Beszéde, 
Pozner Antal jegyző beszédével együtt). 
— Arczképe : rézmetszet a Gemeinnützige 
Blätter 1827. 26. sz. mellett. 

Gemeinnützige Blälterl821. 26. SZ. — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g Családai X. 276. 1. — Figyelő 
11. 26. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas Nagy 
Lexikona X V I I I . 581, 1. — Kazincsy Ferencz 
Levelezése IV. 581., 589. 1. 

Sombori István, gymnasiumi igazgató, 
világi pap, szül. 1801. decz. 10.; felszen-
teltetett 1825. ápr. 9. ; az erdélyi kath. 
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püspöki megyében volt lelkész és Maros-
vásárhelyt 1851-től gymnasiumi igazgató-
tanár, majd az ottani seminárium igaz-
gatója. Meghalt 1866 körül. Nevét 'Som-
borinak és Zsomborinak is írták. — Czikkei 
a marosvásárhelyi róm. kath. gymnasium 
Tudósítványában (1851. A tanodák kez-
dete s jótékony hatása az emberiségre, 
Maros-Vásárhelyi középtanodák törté-
nelmi jegyzéke). — Munkája : Tisztelet 
koszorú V. Ferdinand 44-ik évnapi öröm-
ünnepén. Marosvásárhely. 1836. 

Schematismus Cleri Transilvaniae 185S. 
161. 1. — Nagy Inán, Magyarország családai 
X . 281. 1. — Koncz, József, A m a r o s v á s á r h e l y i 
ref. kol légium könyvnyomdájának története. 
Marosvásárhely, 1887. 44. 1. 

Sombori József\ czímzetes kanonok, 
szül. 1783. szept. 27. Zetelakán (Udvar-
helyszék) ; tanult Székelyudvarhelyt, 
1801—1807-ig pedig a kolozsvári r.-kath. 
főiskolában ; 1805-ben püspöke Mártonfi 
József a nagyszombati kispapi intézetbe 
küldte. 1806. aug. visszatért Erdélybe és 
szept. 28. miséspappá szenteltetett fel. 
Előbb marosvásárhelyi káplán, 1811. 
szept.-től a károlyfejérvári növendék-
papoknál az egyházi történet és jog tanára 
s aligazgató volt. 1812. szept. Székely-
udvarhelyre ment helyettes plébánosnak, 
hol 1816. decz. 6. rendes plébános, espe-
res és czímzetes kanonok lett. Meghalt 
1822. ápr. 19. Székely-Udvarhelyt. — 
Czikkei az Erdélyi Múzeumban (1814—18. 
111. füzet. Egy két észrevétel a magyar 
nyelv mostani állapotjárói, VIII. Jegyzetek 
egy nemzeti jeles író készületére); a 
Tudom. Gyűjteményben (1835. III. A 
hajdani ns. székely nemzet áldozó po-
haráról, a Nagyküküllő és Székely-Udvar-
hely cz. hírlapokban is megjelent 1906-
ban). — Munkái: 1. A haza szeretete 
egy beszédben, mellyet a m.-vásárhelyi 
róm. kath. nagy templomban pünkösd 
hava 22. 1809 ben elmondott. Maros-
vásárhely. — 2. Egy szó a felkelő ma-
gyar nemességhez T. N. Küküllő-vár-
megye Zászlóinak felszenteltetése alkal-

matosságával. Sz. Mihály hava 1. nap-
ján 1809. U. ott. — 3. Tizenkét egyházi 
beszédek, melyeket annyi ünnepekre 
készített és el mondott . . . 1808. Csik 
Somlyó, 1810. — 4. Tizenkét keresztényi 
elmélkedések, melyeket készített és elmon-
dott . . . 1810. Kolozsvár, 1811. — 5. 
Néhai mélts. g. Tancsi Földvári Trézia 
asszonynak, mélts. g. Göncz-Ruszkai Kor-
nis János úr . . . házastársának dicséretes 
emlékezete, egy halotti beszédben. Melyet 
készített és böjt más hav. 15-én Maros-
Vásárhely 1811. elmondott. (M.-Vásár-
hely). — 6. S. I. egyházi beszédei 2 kötet-
ben. Kiadja Hilibi Gál Domokos. 2. job-
bított kiadás. Kolosvár, 1828. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1828. I I . 3. 8Z. 
— Ferenczy és Danielik Magyar Írók I. 631. 1. 
Zsombori névvel . — Petrik Bibliogr. 

Sombori Lajos, Hunyadmegye követe 
volt az erdélyi országgyűlésen. Meghalt 
1812. aug. 31. Erdélyben. — A bécsi 
Annalen jó költőnek állítja, kinek arcz-
képét Kenderesy Mihály rézbe metszette 
és gyűjté munkáit. Talán az ő mun-
kái: 1. Sombori hazafiúi és érzékeny 
sóhajtása. Kolosvár 1805. — 2. Jó hazafi 
Báróczi neve és munkái fenn maradnak. 
U. ott, 1811. (Versek, Kenderesi aján-
lásával. Mind a két munka csak Sombori 
névvel jetent meg.) 

Annalen der Literatur 2812. IV. 290. 1. — 
Petrik Bibliogr. 
Sombory Lajos, cs. és kir. kamarás, 

főrendiházi tag; ősrégi kolozsvármegyei 
nemesi családból származik, melynek 
őse a hagyomány szerint Gyula vezér 
atyja Zombor. S. L. 1897. szept. 19-én 
neveztetett ki főrendiházi taggá; 1887— 
92-ig országgyűlési képviselő is volt. A 
porosz Johannita-rend lovagja. Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach, 
Bpest, 1901. 172. 1. 

Sombori László (maros-vásárhelyi), 
országgyűlési követ, S. László ref. pap 
íia ; a nagyenyedi kollégiumban tanult ; 
onnét a cancelláriára, majd a kir. táb-
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Iára ment és ügyvéddé lett Marosvásár-
helyt ; a tábla feloszlatása után II. József 
császár alatt hunyadmegyei jószágára 
ment és idővel a dévai táblán sindicussá 
lett, mely hivatalt a prókátorsággal foly-
tatott mindaddig, míg meg nem változ-
tak a József császár rendeletei. Azután 
megválasztották Zaránd vármegye jegyző-
jévé, majd az erdélyi országgyűlés követe 
volt. 1813-ban még élt. — Költeményei : 
Egy nemes vetélkedés . . . Kolosvár, 
1803., a M. Kurírban (1808. szept. Tolda-
lék. Cserey Farkas úrhoz) és gyászverse 
a Háladatosság oltára . . . U. ott, év n. 
cz. munkákban. — Munkái: 1. Az 
1794-dik esztendőben tartatott nemes haza 
gyűléséhez intézett köteles beszéde maros-
vásárhelyi S. L.-nak, ns. Hunyad vár-
megye egyik követjének. Hely n., 1794. 
— 2. A músák háládatossága. Gróff 
Széki Teleki Sámuel ur ő Excellentziá-
jához a könyvtárért, mellyet nagy jó 
szíve sok ezerekből álló költségével és 
megbetsülhetetlen hasznú fáradságával 
egybe szerezvén Erdélybe Maros-Vásár-
helyre a köz-jóra helyheztetett. Kolos-
vár, 1803. (Költemény.) — 3. Örömre 
vált bús képzeletek története. U. ott, 
1804. (Költemény Virág Benedek emlé-
kére.) — 4. A haza szent szava. Királyi 
tokormányzója (Bánffy György) nagy 
neve napján 1806. U. ott. (Költemény.) 
— 5. Zisygiae Mártis, et Veneris, cum 
voto Transylvaniae . . . U. ott, 1810. 
(Belső czím: Ad. aug. caesarem Napo-
leonem, et aug. Ludovicam Austriacam 
fraefamen ad epithalamium.) 

Pelrile Bibliogr. — Kazinczy Ferencz Leve-
lezése III., IV., Vi., VIL, IX—XI., XIV. 

Somfai János, hírlapíró Budapesten. 
— Czikkei a M. Államban (1900. 161., 
191. A szent Zsigmond kápolna oltár-
képei, 1901. 158. Szent Gellért szobra, 
1902. 64. sz. A nemzeti Szalon kiállítása). 
— Munkái: 1. Vázlatok. Bpest, 1895. — 
2. Kutyavár és más apró históriák. U. 
ott, 1903. (Ism. Torontál 286. sz.) — 3. 

Forradalom. Regény. Nagy becskerek 
1906. (Ism. Budapesti Hirlap 354. sz., 
Vasárnapi Újság 1907. 1. sz.) 

M. Könyvészet 1903. — Petrik, M. Könyvé-
szet 1886—1900. 

Somhegyi (Schröck) Ferencz, bölcse-
leti doktor, a kegyes tanítórend tartományi 
főnöke, a m. tudom. Akadémia levelező 
tagja, szül. 1813. okt. 9. Bándon (Vesz-
prémin.) ; a gymnasiumol Veszprémben 
végezvén, 1832. szept. 25. a kegyes-
tanítórendbe lépett Trencsénben. A novi-
ciatus után 1835-ben Nagy-Kanizsán 
próbaéves tanár, 1836—37. pedig Váczon 
bölcselethallgató volt és 1837-ben a pesti 
egyetemen bölcseleti doktorrá avatták. 
1838—39. Nyitrán és 1840. Szt.-Györgyön 
hallgatta a theologiát és gróf Nádasdy 
Ferencz püspök szentelte fel misés pappá. 
Gymnasiumi tanár volt 1840—42. Tatán, 
1844-íg Budán; ekkor az egyetemes-
történelmi tanszéket foglalta el a váczi 
lyceumban, de előadta az érem- és ok-
levéltant is. 1849-ben Mernyén, a kegyes-
rend custodiatusi birtokán élt mint 
ellenőr. Hazafias érzülete 1849-ben a 
szabadságharcz leveretése után meg-
rovást vonván magára, az ideiglenes kor-
mányzó által a tanítástól is eltiltatott. 
Azonban a következő évben már ismét 
tanár volt Szegeden, hol a vallástant, a 
magyar nyelvet és irodalmat adta 
elő. 1851-ben a rend pesti nagygym-
nasiumába helyeztetett á t : itt a tör-
ténelem, földrajz, szám- és mértan tanára 
volt 1858. októberig. A fővárosban az 
ő lelkes történelmi előadásai csakhamar 
annyira elhíresedtek, hogy a gymnasiumi 
ifjúságnak szánt iskolai padokat idegenek, 
meglett férfiak is számosan fölkeresték. 
De ugyanez évben el kellett hagynia 
Pestet, mert a germanizáló kormány 
szemében szálka lévén a kegyes-rendiek 
működése, követelte, hogy a gymnasiu-
mokban németül tartassanak az előadá-
sok. S. erre semmikép sem volt rábír-
ható és ezért Szegedre küldték a törté-
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nelem, földrajz és mennyiségtan tanárául . 
A m. tud. Akadémia ezen év decz. 15. 
levelező tagjának választotta. Szegeden 
1864 végéig működöt t ; időközben több 
kitüntetésben részesült, 1860-ban házi 
másodfőnökké s gymnasiumi igazgatóvá, 
1862. pedig kormánytanácsossá nevez-
tetvén ki a rend által. 1861-ben Schröck 
családi nevét Somhegyire változtatta. 
1865-ben Pestre hivatott és itt kormány-
segéd, főgymnasiumi igazgató és a tör-
ténelem tanára lett. 1866-ban b. Eötvös 
József őt az egyetemen az egyetemes 
történelem, a történelmi módszertan és 
encyclopaedia rendes tanárává nevezte 
ki. 1867. Purgstaller József tartomány-
főnök gyöngülésével rendfőnöki helyet-
tessé választatott; még ugyanazon évben 
Purgstaller halálával a kegyes-tanítórend 
tartományi főnöke lett. Ez utóbbi minő-
ségben 12 évig, t. i. haláláig működött, 
mely 1878. júl . 1. következett be Buda-
pesten. — Czikke az Akadémiai Értesítő-
ben (1859. A keresztes hadjáratok és 
azok eredményei). — Munkái: 1. Bolla 
Márton Egyetemes világtörténetének főbb 
vonalai. Pest, 1855—47. Három kötet. 
(Az I. és II. kötetet fordította névtelenül.) 
— 2. Egyetemes világtörténet a felsőbb 
gymnasiumi ifjúság számára. I. kötet. 
Ó-kor. Pest, 1851. (2. kiadás. U. ott, 
1856., 3. k. Pozsony, 1862., 4. k. 1855., 

6. jav. k. 1870. ü. ott, 7. k. Pest, 1873., 
7. jav. k. Bpest, 1878., 8. jav. k. ü . ott, 
1880., 9. jav. k. 1883., 10. jav. k. 1886. 
U. ott.) II. kötet. Középkor. Pest, 1853. 
(3. k. Pozsony, 1863., 5. jav. k. U. ott, 
1870., 6. k. Pest, 1873., 7. jav. k. Bpest, 
1875., 8. k. U. ott, 1883.) III. kötet. Új-
kor. Pest, 1856. (3. k. Pozsony, 1864., 
4. jav. k. U. ott, 1870., 5. k. Pest, 1874., 
6. jav. k. Bpest, 1875., 7. jav. k. 1883., 
8. jav. k. U. ott, 1886.) 

Ferenciy é s Danielik, M. í r ó k 1. 407. 1. — 
Akadémiai Almanach 1861. 170., 1880. 271. 1. 
— Hazánk és a Külföld 1866. 34. SZ. a r c z k . — 
1879 : Vasárnapi Újság 28. s z . a r c z k . , Kath. 
Hetilap 28. sz . , ľ. Napló 159. SZ., Egyetértés 

181. SZ., Ellenőr 318. SZ., Hon 159. sz . , A 
kegyes-tanitórend N é v t á r a ; Kalmár, A z U r b a n 
e l h u n y t r e n d t a g o k k e g y e l e t e s e m l é k e z e t e ; 
Lengyel József, h á z f ő n ö k , S o m h e g y i X a v . 
F e r e n c z e m l é k e z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e , 
B i b l i o g r . é s M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas Nagy 
Lexikona XV. 70. 1. 

Som-Kovács István, ügyvéd, S.-K. 
Mihály és inárcsi Farkas Mária fia, szül. 
1850. jan. 30. Nagy-Kőrösön, hol a 
gymnasium éveit 1868-ban, a jogot pedig 
a pesti egyetemen végezte ; joggyakornok 
volt Kecskeméten Zombory László városi 
főügyésznél, azután Céhmester János 
ügyvédnél Lúgoson. Ügyvédi vizsgálatot 
is tett, azonban az ügyvédkedéssel csak-
hamar fölhagyott, és 1880—86-ig szülő-
földén városi számvevőnek választották 
meg ; ezen hivataltól megválva gazdál-
kodott s a politikai és széptani tárgyak 
elméletének tanulmányozásával foglal-
kozott. Meghalt 1899. máj. 16. — Czikkei 
a Nagy-Kőrös cz. hetilapban jelentek 
meg. — Munkája : Észrevételek Dr. Dezső 
Gyula «Magyar nemzeti politika» cz. 
röpiratára. A1 agy-Kőrös, 1880. 

Ádám Gerzson, N a g y k ő r ö s i A t h e u a s . 1904. 
220. 1. 

Somló Bódog, jogi doktor, egyetemi 
rendes tanár, szül. 1873. Pozsonyban; 
egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, 
majd állami ösztöndíjjal Lipcsében és 
Heidelbergben tanult. 1898. a kolozsvári 
egyetemen a jogbölcselet magántanárává 
képesíttetett. Részt vett 1900. a Huszadik 
Század cz. társadalomtudományi folyó-
irat, 1901. a társadalomtudományi tár-
saság megalapí tásában; ez utóbbinak 
két évig titkára is volt. 1903. a nagy-
váradi kir. jogakadémián a politika, ma-
gyar közjog és encyclopaedia rendkívüli 
tanárává neveztetett ki. Ugyanakkor a 
a kolozsvári egyetemen magántanárrá ha-
bilitálták. Jelenleg egyetem rendes tanár 
Kolozsvárt. — Munkái: 1. A parlamentiz-
mus a magyar jogban. Kolozsvár, 1896. — 
2. Törvényszerűség a sociologiában. í r ta és 



1239 Somló 1-240 

a «Magyar Közgazdasági Társaság» 1898, 
decz. 7. tartott ülésén felolvasta. Bpest. 
1898. — 3. A nemzetközi jog bölcseletének 
alapelvei. U. ott, 1898. — 4. Der Ur-
sprung d. Totemismus. Ein Beitrag zur 
materialistischen Geschichtstheorie. Von 
Prof. Julius Pikler und Dr. Felix Somló. 
Berlin 1900. — 5. Ethika. Pozsony, 1900. 
(Tudományos Zsebkönyvtár 59.). — 6. 
Jogbölcselet. U. ott, 1901. (Tudom. Zseb-
könyvtár 75.). — 7. Sociologia. U. ott, 
1901. (Tudom. Zsebkönyvtár 79.). — 8. 
Az erkölcs túlkövetelései. Bpest, 1902. 
— 9. Állami beavatkozás és individualiz-
mus. U. ott, 1903. (Államtudom. Könyv-
tár II.). — 10. S. B. jogbölcseleti elő-
adásai. Kézirat gyanánt. Kolozsvár, 
1906. két rész. (I. Általános rész, II. A 
büntetőjog bölcselete.) 

iU. Könyvészet 1900—1903. — Pallas Nagy 
Lexikona 11. P ó t l é k - k ö t e t 1904. 600. 1. — Petrik. 
M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. — Corvina 19707. 

1. s z á m . 

Somló Erzsi. — Munkája : A szív 
meséiből. Költemények prózában. Bpest, 
1905. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somló Gyula, a magyar leszámítoló-
és pénzváltóbank tisztviselője Bpesten. 
— Munkája : Földtehermentesítés és a 
kisbirtokosok országos földhitelintézete. 
Bpest, 1905. — Szerkeszti és kiadja a 
Pénzintézeti Evkönyvet 1904 óta Buda 
pesten. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somló Sándor (családi n e v é n : mo-
gyorósi és bánóczi Hlavathy Ödön), a 
budapesti nemzeti színház igazgatója, 
szül. 1859-ben Kaposon (Ungm.); atyja, 
ki a premontreiek jószágigazgatója volt, 
fiának gondos nevelést adott. Korán 
érdeklődött a történelem, a népmesék és 
dalok iránt. Iskoláit Ungváron és Pesten 
j á r t a ; itt annyira erőt vett ra j ta a szín-
pad utáni vágy, hogy megvált az iskolától 
és 1875-ben az országos szinészeti isko-
lába lépett Somló név alatt. Mivel szülei 
e lépése miatt megvonták tőle anyagi-

támogatásukat, súlyos küzdelmek közt 
élt másolásból és statisztaságból. Rend-
szeresen ez időben kezdett irogatni ver-
seket, eleinte a Magyarország és Nagy-
világba és színdarabokat, melyekért Szig-
ligeti is bátorította. A szinésziskolából 
1878. Győrbe ment, hol három évet 
töltött ; itt adták elő első népszínművét: 
Apa és fiú, mely azonban nem tetszett. 
Azután Sopronban, Komáromban, Eszter-
gomban, Pozsonyban, Szombathelyen és 
Debreczenben fordult meg. 1887. a po-
zsonyi Toldy-kör Gorgo cz. tragédiájának 
ottani nagy hatásáért ezüst koszorúval 
tisztelte meg. 1893-tól a nemzeti színház 
tagja, 1902 óta igazgatója ; mint szinész-
iskolai tanár is működött Rákosi Szidi 
iskolájában. A Kisfaludy-társaság 1897. 
tagjává választotta. 1899. deczember 23. 
a Petőfi-társaság választotta tagjává. A 
nemzeti színház nyugdíjintézetének el-
nöke ; a szerzői jogról szóló 1884: XVI. 
t.-cz. 31. §-a értelmében Budapesten ala-
kított állandó szakértő bizottságnak is 
tagja. — Czikkeket, költeményeket sat. 
írt a Képes Családi Lapokba (1885. költ., 
1895. elb.), az Arad és Vidékébe (1887 
—88. költ.) és az aradi Alföldbe, a Kis-
faludy-társaság Évlapjaiba (1887. Az 
apród, költ., Egy királyleány története, 
Bulyovszky Gyuláné jutalmával kitün-
tetett pályamű, 1901. Szerelem cz. tra-
gédia I. felv. Székfoglaló), a Pozsony-
megyei Közlönybe (1889. 55. sz. Szig-
ligeti Ede) ; a Hazánkba (1895. 31. sz. 
Szigeti József); az Ország-Világba (1896. 
költ., 1904. 20. sz. Jókai és Frankenburg). 
— Munkái : 1. Költemények. Bpest. 1878. 
(Halleluja! Bománcz. Egy Syrén dalai, 
Raoul szerelme, dramolette egy felv. Ism. 
Nemzeti Hirlap 239., Petőfi-társaság Lapja 
II. 20. sz.) - 2. Éjszakák. Győr, 1880. 
(Költemények, ism. Sopron 52. sz., 1890-
ben nyerte a Teleki-jutalmat.) — 3. Első 
szerelem, vigj. 3 felv. Bpest, év n. (1884.) 
(A gróí Teleki-alapítványból 100 arany 
pályadíjjal ju t a lmazva ; először adták a 
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budapesti nemzeti színházban 1885. 
márcz. 29., de elbukott. Új olcsó kiadás. 
Szépirodalmi Könyvtár 2. U. ott, 1886.) 
— 4. Bolyongás (1882—1892). Arad, 
1893. (Összegyűjtött költeményei. Ism. 
Vasárnapi Újság 22. sz. sat.) — 5. Az 
apród. A szerzetes. Falusi történet. Az 
arany fésű. Yorick. Bpest, 1893. — 6. Fra 
Girolamo. Tragoedia öt felv. A m. tud. 
Akadémia által a gróf Teleki-, a nemzeti 
színház által a Rökk Szilárd-pályadíjjal 
koszorúzva. U. ott, 1896. (Színre került 
először a budapesti nemzeti színházban 
1895. ápr. 19.) — 7. Zsolt vezér ifjúsága. 
Történeti vígj. 3 felv. A m. tud. Aka-
démia által a báró Bánffy Dezső-, a 
Nemzeti Színház által a Rökk Szilárd-
pályadíjjal koszorúzva. ÍJ. ott, 1897. (Elő-
adatott a nemzeti színházban 1896. máj . 
8. Ism. minden napilapban.) — 8. IV. 
István. Történeti tragoedia öt felv. U. 
ott, 1898. (Színműtár 6. Az Akadémia 
Kóczán-jutalmát nyerte.) — 9. A szom-
batosok. Tört. színmű 3 felv. A Kis-
faludy-társaság által b. Bornemisza Ká-
roly adományából jutalmazva. U. ott, 1899. 
(Fővárosi Színházak Műsora 52., 97., 98.) 

— Kéziratban : Apa és fiú cz. első nép-
színműve, előadták Győrött a 70-es évek 
végén; Sirius cz. tragoediája és egy 
Prolog 1881. az egri színház megnyitására. 
1882—84. Debreczenben, Nagyváradon 
és Szegeden élénk hatással került színre; 
1885. Ovid cz. vígjátékával az Akadémia 
Teleki-díját nyerte e l ; 1887. Gorgó cz. 
tragoediája a Csikv Gergely Vasemberé-
vel szemben két szavazatot nyert az 
Akadémiánál. (Ism. Délmagyarországi 
Közlöny 1888. 266. sz.); Nagyravágyó 
cz. tragoediája 1889. Teleki-díjat nye r t ; 
Királyi házasélet, vígj. 3 felv. (először 
adták a nemzeti színházban 1899. jan. 
20.); Királyi házasélet cz. történeti víg-
játékával megnyerte 1896-ban a Víg-
színház 1000 frtos díját. 

Fővárosi Lapok 1884. 72. SZ. — Vasárnapi 
Vjság 1887. 7. Sz. — Kisfaludy-Társaság Év-

lapjai Ú j F . XXI. , X X X V I I I . — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Akadémiai Értesítő 1890. 
134. 1. — Tanulók Lapja 1895. 18. sz . a r c z k . 
— Pallas A agg Lexikona XV. 71. 1., X V I I I . 
581. 1. — Nemzet 1897. 35. sz . — B. Virágh 
Géza, A m a g y a r s z í n m ű v é s z e t . B p e s r , 1900. 
47. 1. — M. Könyvészet 1901. — Bpesti Hirlap 
1902. 113. s z . — Színház és Élet 1904. 41. Sz . 
a r c z k . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Somlyai Gábor, földmívelő, S. János 
és Bereczki Sára fia, szül. 1824. márcz, 
5. Békésen ; az 1831—32. években jár t 
csakis a kis iskolákba másfél évig; az 
írást, olvasást megtanulta, de beteges-
kedése miatt tanulását nem folytathatta. 
Tanyai gazdálkodást folytatott és olvas-
gatott. 1848. mint városi cseléd szolgált 
egy évig, 1855. mint hadnagy egy évig, 
ez volt egyszersmind második iskolázla-
tása. 1861. a rendezett tanácsba válasz-
tatott tanácsosnak, 1862. adószedő pénz-
tárnok lett. 1869. betegeskedése miatt 
lemondott hivataláról. 1875-ben a ref. 
egyház presbitériuma választotta meg 
adójának beszedésére és tisztázására. 
Három év múlva haszonbéri földekkel 
foglalkozott. — Munkája : Emlékirat 
Békés városának a legelső megülésétől 
kezdve az 1893-ik esztendő végéig. Békés, 
1894. (Fénynyomatú arczképével 70 éves 
korában.) 

Budapesti Hirlap 1896. 48. sz . — Petrik, M" 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Somlyay Gyula, nyűg. mozdonyvezető 
Budapesten. — A Mozdonyvezetők Lapja 
cz. havi közlönyt szerkesztette 1897-ben 
a 3. számtól a 12-ig Budapesten. 

A in. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somlyay István, birtokos Garam-Szől-
lősön. — Czikkei a Gazdasági Lapokban 
(1855. Nézetek az erdei haszonvételek 
megváltásáról, Az erdei törvényes haszon-
vételek és viszonszolgálatok mivoltának 
kipuhatolása, s azok megváltásáról); a 
Vadász- és Versenylapban (1858. Miért 
kevesebb a vad most, mint tíz év előtt? 
A csertoveszelói medve, Garamvölgye, 
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1860. Zólyomi medvék és farkasok: 
népies sport, Zsitvavölgyi vadászatok). 

A m . n . m x i z e u m i h i r l a p - k ö n y v t á r p é l d á -
n y a i b ó l . 

Somlyay (Szabó) József,\ székesfővárosi 
igazgató-tanító; már a 70-es években 
bátor szószólója volt a tanítók szabad 
és független társulásának, sürgette a 
szabad tanítói szövetség megalakítását. 
A «Magyarországi Tanítók Orsz. Bizott-
sága» akkor még mint «Végrehajtó Bi-
zottság» 1879-ben titkárává választot ta; 
később alelnöke lett a bizottságnak, 1901. 
pedig e lnöke; s ezzel elnyerte a tanító-
ság körében a legelső vezető szerepet. 
Nagy tevékenységet fejtett ki az utolsó 
évtizedben tartott egyetemes tanítói gyű-
lések szervezésében, az 1904. gyűlés 
elnöke is volt. A fővárosi népoktatásügy 
szolgálatában 35 évet töltött. Kiváló ér-
demei és képességei elismeréséül a fő-
város a «Mayer-árvaház» igazgatását 
bízta reá és ebben a minőségében tevé-
keny részt vett az árva- és szeretetházi 
tanítási szövetségének megalakításában ; 
a megalakult egyesület elnökéül válasz-
totta ; hosszabb ideig elnöke volt a 
«Budai Tanító-Egyesület»-nek is. A tanítói 
nyugdíjtörvény létrejötte után a kormány 
kinevezte az «Országos tanítói nyugdíj-
bizottság» tagjává, a hol ő az elemi 
iskolai tanítóságot képviselte. Meghalt 
1905. okt. 7. Budapesten 56. évében. A 
«Magyar Tanítók Országos Bizottsága» 
által emelt síremléket S. dombormívű 
arczképével, a farkasréti temetőben 1907. 
aug. 26. leplezték le, mely alkalommal 
az avató beszédet Kozma László tartotta. 
— Czikkei a paedagogiai szaklapokban van-
nak; fontosabbak a Néptanítók Lapjában 
<1873. Az iskolaszék tagjainak látogatása, 
1881. Kritikája az orsz. tanítói gyűlés 
szervezetéről, 1889. Tanítók küldöttsége 
a közoktatási miniszter előtt, 1890. A 
III. egyetemes tanítógyűlés végrehajtó-
bizottságából, 1892. A nyugdíj és a ta-
nítóság) ; a M. Paedagogiai Szemlében 

(1881. A népiskola és a néptanító ön-
állósága, Lakits Vendel). — Munkája : 
A magyarországi néptanítók 1890. aug. 
20—23. napjain Budapesten tartott ne-
gyedik egyetemes gyűlésének naplója. 
Kiadta a rendező-bizottság. Bpest, 1891. 
— Szerkesztette a tanítók országos szö-
vetségének o rgánumát : a Népnevelők 
Lapját 1886—87. és 1890—91-ben és 
mellékletét: A IV. egyetemes tanítógyűlés 
Értesítőjét 1890-ben Budapesten. 

Pesti Hirlap 1905. 278., 19U7. 203. s z á m . — 
Budapesti Hirlap 1905. 278. Sz. — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Somlyai Julia. — Munká ja : Debre-
czeni Szakácskönyv. Nélkülözhetetlen 
tanácsadó, magyar gazdasszonyok szá-
mára. Szerzé Máté János, átnézte és 
bővítette . . . Debreczen, 1865. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . 

Somlyai (Brösztel) Lajos. — Czikke 
a Szarvasi Lapokban (1899. 50. szám. 
Lakodalmi szokások az Alföldön). — 
Munká ja : Az élet színpadáról. Gyula, 
1899. 

A ni. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somlyó Ferencz. — Munkája: A strázsa 
dicsérete. Bpest, év n. (Költemény Mys-
lowski Sándor úrnak ajánlva 1903. nov. 
8. emlékére.) 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somlyó Sándor, magánzó Budapesten, 
bajai származású. — Költeményeket és 
czikkeket irt a vidéki hírlapokba és a 
Fővárosi Lapok munkatársa volt a 90-es 
években. — Munkája : Dalok a távolból-
Költemények. Berlin, 1901. — Szerkesz-
tette a Magyar ipar- és kereskedelmi 
Almanachot 1900. Bpesten. (Dr. Hedvig 
Henrikkel és Herczeg Mihálylyal együtt.) 

Fővárosi lapok 1898. 75. s z . a r c z k . é s a m . 
n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somlyódy István, kir. járásbiró, S. Pál 
és Körtvélyfáy Erzsébet földbirtokos szü-
lők fia, szül. 1862-ben Bezdiden (Sza-
bolcsin.) ; középiskoláit Sárospatakon, 
Kézsmárkon és Debreczenben, a jogi 
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tanfolyamot Sárospatakon elvégezvén, 
előbb az ügyvédi, majd a birói pályára 
lépett. Királyi járásbiró volt Szikszón 
(Abaujm.) ; jelenleg ugyanaz Szegeden. 
Az 1907. szegedi birói kongressus elő-
készítésében, mint az előkészítő-bizottság 
elnöke, majd a kongressus alelnöke tevé-
keny részt vet t ; kezdeményezte az or-
szágos birói és ügyészi egyesület meg-
alakítását ; annak egyik igazgatója. A 
szegedi Dugonics-társaság t ag j a ; világi 
jegyzője a felső szabolcsi ref. egyház-
megyének. — Czikkeket írt a jogi és 
szépirodalmi lapokba, így : a Jogba, Bün-
tetőjog Tárába, Pesti Naplóba, Szegedi 
Naplóba és a Budapesti Hírlapba. — Mun-
kája : A magyar birói függetlenség mint 
egyik alkotmánybiztosíték kiépítéséről. 
Szeged, 1906. (2. kiadás.) 

Corvina 1906. 20. s z . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Somlyói V. Ignácz, kir. járásbirósági 
végrehajtó Nagy-Szőllősön (Ugocsam. . 
— Munkái: 1. Útmutató a birósági végre-
hajtók számára. Nagy-Szőllős, 1900. 
(Gaár Vilmossal együtt. Ujabb kiadás. 
Győr, 1902. Függelékül: Budapest és 
Bécs utczáinak névsora.) — 2. A mi 
érdekeink. (Közgazdasági röpirat.) «A mi 
népünk» cz. közgazdasági röpirat foly-
tatása. Ingyen kiadás. Nagy-Szőllős (1904). 
— Szerkeszti és kiadja a Birósági Végre-
haj tók Közlönye cz. havi szakfolyóiratot 
Nagy-Szőllősön 1890 óta. 

íl. Könyvészet 1901., 1902. é s a m . n . m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Sommer Farkasné (Bányai Amanda), 
oki. gyorsirástanítónő, az «Orsz. magyar 
gyorsíró-egyesület» alapító tagja,'az «Orsz 
női gyorsírókör» alelnöke Budapesten. 
— Munkája : A magyar gyorsírás tan-
könyve. (Gabelsberger—Markovics-rend-
szer.) Levelező-írás. Bpest, 1904. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Sommer Ignácz, orvos-sebész-doktor ; 
szül. 1800. Lőcsén (Szepesm.). 1827-től 
1839. májusig az állatorvosi intézet se-
gédje volt Hoffner tanár mellett 300 frt 

évi stipendiummal. —• Munkája : Dis-
sertatio inaug. chirurg.-medica de eva-
cuationibus sanguinis. Pestini, 1830. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kóssa Gyula. Ma-
g y a r á l l a t o r v o s i K ö n y v é s z e t . B p e s t , 1904. 
207. 1. 

Sommer János, unitárius tanító, (nagy 
költő, de rossz keresztény, ír ja Trausch), 
pirnai (Meissen) származású, tanult 1542 
körül Odera-Frankfurtban. 1561. Herakli-
des Jakab, a kalandor herczeg rábeszélé-
sére katonának állott seregébe, hogy Mold-
vát lengyel segélylyel meghódítsa, a mi 
sikerült is neki. A moldvaiak gyűlölték 
Sándor fejedelmüket, azért dicsőítették 
felszabadítójukat, kinek első gondja volt, 
fejedelemségében iskolát és könyvtári 
a lapí tani ; ezen czélból több tudóst hívott 
országába és Sommert az iskola élére 
állította. Miután Heraklides az uralkodó 
vallást erőszakkal akarta megváltoztatni, a 
szokásokat és különösen a nemességet 
üldözte, magára vonta alatvalóinaü gyű-
löletét és 1563. nov. elleneinek áldo-
zatául esett. S. alig tudott megmenekedni 
a gyilkosok elől, oláh paraszt ruhában 
bujdosott, míg Erdélyben Brassóba érke-
zett. Itten a római és görög irodalomban 
való szép készültségével szives fogadta-
tásban részesült és 1565. az iskola igaz-
gatását bízták reá, mely tisztét 1567-ig 
viselte és ideje nagy részét a latin köl-
tészetnek szentelhette. 1568. Beszterczére 
ment, hol szintén rektor volt 1570-ig; 
ekkor Kolozsvárra távozott, hol Blan-
drata és Dávid Ferenczczel szövetkezett 
és unitárius iskolájuknál lektori állást 
vállal t ; a Sociniasmus terjesztésében 
nagy tényező volt, mert az unitárius 
vallás csakhamar egész Kolozsvárt elter-
jedt. Feleségül vette Dávid Ferencz 
leányát ; azonban már 1574-ben nejével 
és napával együtt a pestis áldozata lett. 
— Munkái: 1. Arbor Illustristissimae 
Heraclidarum familiae, quae ad Dasorina. 
Basilica ac Despotica vocatur. justificata, 
comprobata, monumentisque et insigni-
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bus adaucta ab invictissimo Carolo V. 
Rom. Imp. et ab Imperiali consistorio. 
Anno 1555. (Brassó). — 2. Elegia In 
Nvptias Clarissimi Yiri D. Petri Bogneri 
Goron: LL. Doctoris, & pudicissimae virgi-
nis Annae filiae D. Ioachimi Koch, Consu-
iis Mediensis Quarum solennitas erit die 
20. Februarij Anno 1569 . . . Albae-
Ivliae. — 3. Oratio Funebris, In mortem 
Illustrissimi Et Regiis Virtutibus Ornatis-
simi, vera etiam pietate excellentis Prin-
cipis ac Domini D. loannis Secundi Electi 
Regis Hungáriáé & C. Qui natus est Anno 
Domini 1540. Diem vero suum sancte 
obijt 1571. Mart. 14 . . . Clandiogoli 1571. 
— 4. Reges Hungarici, Et Clades Molda-
vica : Cujus Etiam Hortulus Amoris Cum 
Colica in formam Dramatis scripta, ad 
finem adjectus est. Onwiia studio & opera 
Stephani Helneri. Senatoris Bistricensis, 
in Transylvania, collecta & in lucem 
edita. Witebergae, M.D.LXXX. (Költe-
mények. 1573-ból. Újra lenyomtatva. Pa-
raeus, Joh. Phil., Deliciae Poetarum Hunga-
ricorum Francofurti , 1619. 355—404.1.) — 
5. Refutatio scripti Petri Carolini, editi 
Witebergae, Scripta a Joh. Sommero . . . 
Ingolstadi, 1582. — 6. Traetatus ali-
quot Christianae Religionis . . . U. ott, 
1582. — 7. Vita Jacobi despotae Molda-
vorum Reguli . . . edita sumptibus 111. 
& Gen. Dn. Emerici Forgách . . . Adjec-
tae sunt ejusdem autoris de Clade Molda-
vica, Elegia XV. quibus etiam história 
Despotica continetur. Una cum expli-
catione quorundam locorum in hoc 
Sommero Scripto, & Commentatiun- | 
cula brevis de Walachia & rebus 
Walachicis Petri Albini . . . U. ott, 1587. 

Czritlinger, S p e c i m e n 361., 362. 1. — Bod, 
M. A t h e n á s 242. 1. — Székely Sándor, U n i t a r i a 
v a l l á s t ö r t é n e t e i E r d é l y b e n K o l o z s v á r , 1839. 
103., 106. 1. — Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r -
L e x i k o n 111. 319., I V . 438. 1. — Szabó-Helle-
brant I I . 31., 33. 1. I I I . I. r é s z 745. 1. 

Sommer József\ L. Szommer. 
Sommerkorn György, egyetemi tanuló 

volt Wittenbergben, hova 1658. jún. 5. 

iratkozott b e ; modori (Pozsonym.) szár-
mazású. — Munkája : De Philosophia 
Theologiae Ancillante, h. e. de Legitimo 
Philosophiae, in Theologia Usu, Quam 
. . . Sub Praesidio M. Georgii Casp. 
Kirchmaieri . . . Publico examini pro-
ponit . . . Die XXII. Junii . . . Witte-
bergae, M.DC.LIX. 

Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 155. 
lap . — Szabó-Hellebrant, B é g i M. K ö n y v t á r 

111. 1. r é s z 648. 1. 

Sommeting Ernő Frigyes, jogi doktor, 
egyetemi jogtanár, német nemes szár-
mazású ; a XVIII. század utolsó évtize-
dében a nagyszombati egyetemre meg-
hivatott. Az egyetem törvénytudományi 
karának leczkéi t. i. nemsokára jöve-
delemhiány, utóbb kórvész és háborús-
kodás miatt közbejött félbeszakadásának 
megszűntével, Dvornikovics rövid idejű 
működése után, a római jog tanításának 
folytatását bízták reá, hogy művelését új 
életre ébreszsze. Működése öt évig tar-
tott, mely idő alatt a római jogból a 
legelső nyilvános vitatkozásokat rendezte. 
Később a salzburgi egyetemhez meg-
hívást kapván, ott a közjog és justinianusi 
törvénykönyv rendes tanára, majd az 
érsek-fejedelem tanácsosa lett és császári 
udvarbíró (comes palatínus) czímével di-
szíttetett fel. Itt. a XVIII. század második 
évtizede első esztendeiben közbejött halá-
láig nemcsak tanítása által nagy hírre 
emelkedett, hanem az institutiók rendje 
szerint kidolgozott munkájában, az akko-
riban kötelező törvényes szabályoknak 
összeállítását oly sikerrel kisérlette meg, 
hogy kéziratát halála után is többen 
használván kiadása kívánatosnak látszott, 
miért is mások azt kiegészítették, bőví-
tették és kiadták : Introduetio in univer-
sum ius, iuxta seriem IV. l ibrorum et 
titulorum instit. imp. ex iure nat. gentium, 
canonico, publico, privato, feudali, cri-
minali concinnata. Styriae, 1714. 4rét 
617. 1. 

Pauler Tieadar, A d a l é k o k a h a z a i j o g t u d o -
m á n y t ö r t é n e t é h e z . B p e s t , 1878. (A m . t u d . 

39. iv sajtó alá adatott 1908. febr. 28. 
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A k a d é m i a K ö n y v k i a d ó - V á l l a l a t a . ) — Vécsey 
Tamás, B u d a p e s t i k ir . m . t u d o m á n y - e g y e t e m 
j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r á n a k i s m e r t e -
t é s e . 1667—1896. B p e s t , 1896. 2. 1. 

Somodi István, ref. prédikátor a bo-
gárdi és tinódi egyesült ekklezsiában. — 
Munkája : Falusi prédikátor, azaz egy-
ügyű elmékhez alkalmaztatott egynéhány 
tanítások. Győr, 1797. Két kötet. 

if ,». Kuril• 1798. I . 4. SZ. — Danielik, M a g y a r 

Í r ó k i r . 283. 1. — Petrik B ib l iogr . 

Somody József, «pápai egyik tevé-
keny faktor, a ref. egyház tevékeny ve-
terán tudósa» írja a Komáromi Lapok. 
Meghalt 1897. márcz. Pápán 72 éves 
korában. — Munkája : A teremtés ter-
mészettörténelmének nyomai. Angolból 
fordítá. 107 fametszvénynyel. Pápa, 1858. 

. (Névtelenül. Czímlap-kiadás. U. ott, 1860. 
Lyell, Sir Charles, Vestiges of the Natu-
ral History of Creation. London, cz. 
munkájának ford.) 

Szinnyvi K Ö n y v é s z t e . — Komáromi Lapok 
1897. 10. SZ. 

Somogy János (Nep .), kir. itélő-táblai 
biró, S. Alajos birtokos és Poók Cze-
czilia nemes szülők fia, szüt. 1843. máj. 
19. Kerecsenyben (Zalam.); alsóbb isko-
láinak bevégzése után, 1861-ben b. Sina 
Simon ercsii (Fehérm.) uradalmában 
mint gazdasági gyakornok működöt t ; 
pályájával azonban csakhamar szakított 
és tanulmányait a csurgói (Somogym.) 
reform, gymnasiumban folytatta és a 
pesti egyetemen 1869. jún. bevégezte. A 
birói és ál lamtudományi vizsgának le-
tétele után a birói pályára lépett és 
1869. nov. 22. a pesti kir. itélő-táblához 
díjtalan, 1870. júl. 20. ugyanoda díjas 
joggyakornokká, 1872. jan . 22. a m. kir. 
curia legfőbb itélőszéki osztályához segéd-
fogalmazóvá s 1875. márcz. 15. a pesti 
kir. törvényszékhez másodosztályú jegy-
zővé neveztetett ki. Miután időközben 
megszerezte az ügyvédi oklevelet, mint 
másodosztályú jegyző 1876. júl. 29. a 
zalaegerszegi kir. törvényszékhez tör-
vényszéki, 1891. aug. 26. pedig a győri 

Id . S z i n n y e i J „ Magyar írók XII. 

kir. itélő-táblához táblabíróvá neveztetett 
ki. 1897. márcz. 10. saját kérelmére a 
temesvári királyi itélő-táblához helyez-
tetett át, hol jelenleg is működik. —• 
Czikkei a Budapesti Hírlapban (1882. 
18. sz. Fördő-idény Lipiken, 1889. 76. 
sz. A birák fizetése, névtelenül); a Zala-
megyében (1883. okt. 14. Restauráció, 
1886. júl. 11. Adalék a zalaegerszegi 
kaszinó alapszabályainak módosításához); 
a Vadász Lapban (1883. Megjegyzés az 
1883. évi XX. t.-czikkre, 1884. A fü r j és 
óvása, 1884, Egy vadászat leírása. Hogyan 
neveltessék idomításba vétele előtt a 
vizsla, 1885. Egy érdekes párbaj . A für j 
és óvása s annak eredménye, A társulás és 
ennek következménye, 1886. Vízi vadászat 
a Kis Balatonon, Rellexio a szécsenyi 
vizslaversenyekre, 1887. Adalékok az 
1883. évi XX. t.-cz. revisiójához, 1890. 
A vas-zalai határszélen elkövetett vadász-
kihágás) ; a Jogtudományi Közlönyben 
(1884. A bűnügyi védelemről, 1886. 
Lehet-e az árvaszéket és kinek a kép-
viseletében perbe vonni, 1887. A kir. 
törvényszékek mint birtok-bíróságok ha-
tásköre, 1890. Testületi szellem, mint az 
igazságszolgáltatás egyik garancziája); 
a Büntető Jog Tárában (VIII. kötet. 
Temetési költség megitélhető-e vádlott 
ellen ? Orgazdaságot követ el az, ki a 
lopott borból, annak lopott minőségét 
tudva, iszik ? Vizsgáló bíráink, a bűn-
vizsgálat terén mutatkozó szabálytalan-
ságok és ezek orvoslása, IX. A bűnügyi 
védelem hiányai és ezek orvoslási módja, 
A kir. ügyész joga a vád elejtésére, XV. 
Vádlott elmebeli állapotának megvizsgá-
lása szándékos emberölés esetében); a 
Jogban (1890. Hivatalos órák, 1904. Tar-
lózás az igazságszolgáltatás mezején); a 
Pesti Naplóban (1901. j an . 10. A birói 
kar helyzete, márcz. 9. A bírósági szer-
vezet, 1902. április 23. 24. sz. A birói 
függetlenség); a Délvidéki Ügyvédek Lap-
jában (1905. Hogyan lettem én biróvá?); 
a Budapesti Ügyvédek Lapjában (1906. 

40 
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A birói szó). If jabb éveiben a Friebeisz. 
Bulyovszky szerkesztett Nefelejtsbe és a 
Vadnay által szerkesztette Fővárosi La-
pókba is írt czikkeket névtelenül vagy 
—y— jegygyei. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Somogy Leopold (perlaki), szombat-
helyi püspök, val. b. titkos tanácsos, 
Somogy Leopold és Bácsmegyei Klára 
fia, szül. 1748. nov. 19. Szent-Mártonban 
(Sopronm.); tanult Sopronban a jezsuiták 
gymnas iumában ; a bölcselet 1. évét 
Bécsben, a II. évét Győrben hal lgat ta; 
1766. a győri püspöki seminariumba vé-
tetett fel; 1771. misés pap lett és Magyar-
ó v á r r a küldték segédlelkésznek. A Jézus-
társaság feloszlatása (1773) után Győrben 
az ethika tanárának nevezték ki; három 
év múlva szentszéki jegyző, 1781. káp-
talani káplán és hitszónok lett. 1787. 
plébános Kismartonban, 1790. Győrben 
és u. ott egyszersmind kanonok, 1802. 
a kir. tábla ülnöke, 1805. pápóczi prépost 
volt, 1806. jún. 15-én pedig szombathelyi 
püspökké neveztetett ki. Meghalt 1822. 
febr. 20. Szombathelyt. — Munkái : 1. 
Egész esztendőnek vasárnapra szóló pré-
dikátziók . . . többnyire franczia kútfők 
után kidolgozva. Győr, 1786. Két kötet. 
— 2. Rede über den wundervollen Blut-
schweiss des gnadenreichen Marien-Bildes, 
welches in der Raaber Domkirche ver-
ehret wird. Bey der besonderen Feyer-
lichkeit, womit am 19ten März 1799. 
desselben hunderjähriges Andenken be-
gangen worden. Vorgetragen von . . . 
U. ott. — 3. Halottas beszéd mellyben 
. . . Galánthai gróf Eszterházy Károlynak 
. . . az egri megye püspöki főpásztorá-
nak . . . midőn Pápa városában kö-
zelebb-lévő főméltóságú véreitől harmad-
napi szomorú gyász egyházi pompával 
tiszteltetve ditső emlékezetét foglalta, és 
élő nyelvvel hirdette Szent-Ivány havá-
nak 10. napján 1799. eszt. U. ott. — 4. 
Lob-, u. Trauerrede dem hochseligen 
Andenken des Hochw. Cardinais . . . . 

Josephs aus dem Hause der Grafen von 
Batthány . . . gewidmet, und bey Gele-
genheit der in . . . Pressburg abgehal-
tenen . . . Exequier) am 12ten Christ-
Monats 1799. vorgetragen. U. ott. — 5. 
Ditső István Király Krisztusnak buzgó 
nagy apostola Máriának tökélletes hív 
tisztelője, kinek mind életében, mind 
halála óráján, a religióért és népének 
javáért való gondoskodását beszédben 
foglalta és az háladó tiszteletre rendel-
tetett nemzeti ünneplésnek alkalmatos-
ságával Bétsben . . , 1801. Kis-asszony-
havának 23. napján élő nyelvvel hirde-
tett. Béts, 1801. —- 6. A magyar Sion-
nak újonnan való fel-épülése, avagy is 
a Szent Benedek szerzetének Szt. Márton 
hegyén örvendetes ünnepléssel meg lett • 
viszsza állítása alkalmatosságával elmon-
dott beszéd. Pozsony, 1802. — 7. Halotti 
beszéd mellyel Méltgs. Felső-Büki Nagy 
József úrnak tzimeres igazságát és fedd-
hetetlen jámbor életét lerajzolta és a 
midőn 1802. eszt. Boldog-Asszony ha-
vának 7-dik napján, temetésének alkal-
matosságával a gyászos egyházi tzere-
moniák tar tanának élő nyelvvel hirdette. 
Bécs, 1802. — 8. Dictio 111. ac Rev. Dni 
L. S. de Perlak episcopi Sabariensis dum 
regimen almae suae dioecesis ritu so-
lemni capesseret habita Sabariae 10-ma 
Novembris 1806. Sabariae. — Levele 
(Szombathely, 1819. febr. 9.) a megye 
alispánjához a Pesten felállítandó nem-
zeti színház ügyében (Budapesti Hirlap 
1903. 342. sz.) — Nevét Somogyinak is 
írták. 

Sztankovits, Joannes, O r a t i o f u n e b r i s . . . 
S a b a r i a e , 1822. — Mészáros József, H a l o t t a s 
b e s z é d . . . S z é k e s - F e h é r v á r (1822). — ľud. 
Gyűjtemény 1822. I I I . — Szalay Imre, E g y h á z i 
b e s z é d e k I V . 1833. — Danielik, M. í r ó k I I . 
283 1. — Szombathelyi papság Nsvtára 1878. — 
Petrik B i b l i o g r . — M. Sión 1893, 854. 1. — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I I . , IV. . I X . — 
Irodalomtörténeti Közlemények VII , 1897. — 
Vasvármegye ( M a g y a r o r s z á g V á r m e g y é i ) , B u d a -
p e s t , 1898. 126., 236., 298. l a p é s g y á s z -
j e l e n t é s . 
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Somogyi Aladár István (megyesi), böl-
cseleti doktor, főreáliskotai tanár,szül.1862. 
márczius Rába-Hidvégen (Vasmegye.); 
belépett a csornai prémontréi rendbe 
1878. aug. 25., felszenteltetett 1886. jul. 15., 
tanított a szombathelyi főgymnásiumban 
természetrajzot és földrajzot; 1895 után 
a rendből kilépve a keresztségben nyert 
István nevet vette tel és a főváros szol-
gálatában polgáriskolai tanár lett; 1901 
óta pedig a VIII. kerületi főreáliskolában 
tanár, hol szintén a földrajzot és ter-
mészetrajzot tanítja. — Munkái: 1. Adatok 
az éti csiga (Helix pomatia L.) tápláló 
csövének boncz-, szövet- és élettanához. 
Két tábla rajzzal. (Készült a kir. m. tud. 
egyetem zoologiai és comp, anatómiai 
intézetében): Bpest, 1887. — 2. A Jézus 
Krisztus Istenségében való bit. Irta P. 
Didón, ford. U. ott, 1894. — 3. Felbont-
hatatlanság és elválás. Irta P. Didón, 
ford. U. ott, 1894. — 4. A tudomány 
Isten nélkül. Irta P. Didón, ford. U. ott, 
1895. (Ism. M. Állam 146. sz.). 

A csornai prémontréi rend Névtára 1892. C s o r n a , 
2. 1. — A budapesti VIII. ker, főreáliskola 
Értesítőié 1903—1907. — Kalmár Elek, K ö z é p -
i s k o l a i t anár i N é v k ö n y v . L ő c s e , 1907. 227. 1. 
Petrih, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Somogyi Aladár, jogi doktor, ügyvéd, 
országgyűlési képviselő, szül. 1874. jan . 1.; 
középiskoláit Nagy-Kikindán, a jogot a 
budapesti egyetemen végezte, a hol jogi 
doktori oklevelet is kapott. Ugyancsak 
Budapesten tett ügyvédi vizsgát és azóta 
a fővárosban ügyvédkedik, Jeles vívó 
és lövő. Az 1905. általános választások 
alkalmával a török-szent-miklósi kerület 
függetlenségi programmal megválasztotta. 
A naplóbiráló bizottság tagja. — Czikkeket 
irt a jogtudományi szaklapokba. Pro-
grammbeszédei a helyi lapokban, ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

ó' í«rm-féle O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . B u d a -

p e s t , 1905. 217. ). 

Somogyi Alajos, egyház-jogi doktor, 
szül. 1816. jun. 2. Komáromban, hol atyja 
szűrszabó volt; u. ott végezte a gymna-

siumot és esztergomi főegyházmegyei pap 
lett. A pozsonyi Emericanumban töltött 
év után, a bölcseletet 1832—33 tói Nagy-
szombatban, a theologiát 1834 tői Bécs-
ben hallgatta. 1839-ben fölszenteltetett. 
Káplán volt Esztergomban, 1341—43. a 
Religio és Nevelés segédszerkesztője 
Pesten, 1843—49. káptalani könyvtárnok 
Esztergomban; azután 1850—55-ig mint 
missionarius működött Éjszakamerikában 
a buffalói megyében és lelkész volt 
Densville városban. Hazájába visszatérve, 
a szent István-társulat aligazgatójává lett. 
Meghalt 1856. jun . 5. Budán. — Számos 
czikket és költeményt irt angol, franczia, 
olasz és spanyol nyelven. Czikkei közül 
a jelesebbek: a Religio és Nevelés-
ben (1841. 1. Nemes viselet a szeren-
csétlenségben, Pünkösd, Morus Tamás 
végpillanatai, II. Hálás emlékezés a 
chambergi apáczákról, Adventre, Konrád 
a gyermekbarát, 1842.1. Wiseman Miklós 
mellipotamosi püspöknek Angolország 
mostani vallási mozgalmairól Shrewsburg 
püspökhöz írt levele, 1843. II. Pytha-
gorási lélekvándorlás még most is, Szent-
István első vértanú, 1844. I. A kath. 
missiók jelen állapotja, 1846. Migne abbé 
irodalmi munkássága Francziaországban, 
O szentségének a római pápának élet-
módja, Egy keresztény vándor napló-
jából, mely Rómát ismerteti személyes 
tapasztalásból, 1854. Négy év az éjszak-
amerikai missiókban); az István bácsi 
Naptárában (1857. Látogatás a Vezuvon, 
1863. A római vatikáni könyvtárról, tö-
redék S. 1845. naplójából). Munkája: Theses 
ex universo jure naturali et ecclesiastico 
quas in regia scient. universitate Pestiensi 
pro consequendo dris juris ecclesiast. 
gradu academico publice defendendassus-
cepit. Pestini, 1847. 

Religio 1866. I . 45. SZ. — Családi Lapok 
1856. I . 15. BZ. — Ferenczy é s Danielik, M. Írók 
I. 416. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, 
E g y h á z i i rók C s a r n o k a . N a g y s z o m b a t , 1893. 
481.1. — Komárom. B p e s t , 1908. 362. 1. ( M a g y a r -
o r s z á g V á r m e g y é i ) é s g y á s z j e l e n t é s . 

40* 
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Somogyi Ambrus. L. Simigianus. 
Somogyi Antal, a Jász- és két Kún-

kerületnek nádorispányi főkapitánya. — 
Munká ja : Tiszti javallasok, mellyeket... 
kormánytartói tisztének kezdetével, a 
honnyi boldogságnak és polgári virág-
zásnak eszközlésére Írásban elő-terjesz-
tett. Pest, 1816. 

Petrik Bibliogr. 
Somogyi Antal, 1848—49. országgy. 

képviselő, szül. 1811. vagy 1812-ben 
Csallóközben; a 30-as évek végén mint 
pozsonymegyei aljegyző politikai szerep-
lésével feltűnt és különösen figyelmet 
keltett szónoklataival. Midőn aljegyzői 
hivataláról leköszönt, mint politikai szó-
nok több megyébe jár t el gyűlésekre; 
felszólalásaival mindenütt a szabadelvű-
ség ügyét törekedett előmozdítani. 0 
volt a szatmári 12 pont szerzője, melyek 
1848-ban országos elfogadásra találtak. 
Akkor Szegeden lakott, hol le is telepe-
dett. Az 1848. pesti országgyűlésre kép-
viselővé választották meg a Szeged mel-
letti Tápéban ; Deák Ferencznek jó ba-
rá t ja és mindennapos látogatója volt. A 
szabadságharcz után emigrált és egyideig 
Jersey szigetén, majd hosszabb ideig 
Párisban és Londonban tartózkodott ; 
végre Málta szigetén telepedett le és itten 
13 évet töltött. Németül, francziául és 
olaszul beszélt és írt. 1855—68. között 
jó barátai módot nyújtottak neki a haza-
jövetelre ; ezután nagyobb részt Pesten 
lakott, de igen sokszor és huzamosabb 
időre látogatott el vidéki barátaihoz is, 
különösen Szegedre, a hová fiatal korá-
nak emlékei fűzték, és Aradra a Fábián-
házhoz. Sokáig tartózkodott Szatmárt és 
Erdélyben Karacsay grófnőnél. Végre 
1881-től utolsó éveit Kis-Zomborban 
(Torontálm.) bará t ja Rónay Mihály al-
ispán és képviselő fiánál töltötte. Könyvei 
ládákba csomagolva különböző vidékeken 
lakó barátjainak házánál állottak; sok 
könyvet nem tartalmazott az egész könyv-
tár, inkább különlegességeket és iromá-

nyokat. Ezt a könyvtárt még életében 
összehordotta és a szegedi Somogyi-
könyvtárnak ajándékozta. Meghalt 1885. 
nov. első napjaiban Kis-Zomborban; 
ott is temettetett el a családi sírboltban. 
— Levele : Szeged 1842. jún. 16. (Regélő 
Pesti Divatlap 1842. 52. sz.); czikke a 
Társalkodóban (1842. 33., 51. sz. Szeged). 
— Munkái : 1. Szók. Szeged, 1844. (Ha-
misítvány.) — 2. A nyelv huszonnégy 
hangjáról, mint a szótár és nyelvtan 
megannyi eleméről. Arad, 1871. — 3. 
Rogy lett a föld olyanná, a minő mos-
tan ? A nép számára írta . . . U. ott r 

1873. — 4. Régi magyar énekek. U. ott, 
1873. Két füzet. (Az előszóban S. el-
mondja, hogy: „Bécsben harmadéve. több 
más latin könyvvel együtt, szereztem 
Cicerónak De officiis Lib. 3. etc. 1582. 
évi kiadását. E könyv nyomtatott levelei 
közé, a régen gyakori, a naptárakra 
nézve még ma is divatozó szokás szerint, 
jegyzetekre való levelek kötvék, a papir 
minősége szerint ítélve, XVI-ik század-
beliek. Ezek egy részére van írva a jelen 
füzet tartalma székely betűkkel, a melyek 
a Bel mult századi munkájában közlöttek-
bez hasonlók, csakhogy sok helyt össze-
folynak. Majd, néhány be nem írt levél 
után, a többi levélre latin jegyzetek írvák 
Cicero említett művéhez, a 16. század 
végén és 17-ikben használt betűkkel.» 
E «Régi magyar ének»-ről a hírlapok 
nem igen vettek tudomást. Ezen munká-
ban is mind meg vannak a «Szók» cz. 
1844-ben kiadott munkájában, mely ha-
misítványnak bizonyult, közlöttek. Tehát 
ezen munka is hamisítvány, melyet utóbi 
fulajdonosa szerint Karacsay-kodex-nek 
szokás nevezni. Fábián Gábor Toldynak 
írt ez ügyben, mire Toldy a következő 
szavakkal válaszolt Fábiánnak: «Az Os-
sian szerzője legalább élvezeteset nyúj-
tott, de Somogyi műveiről hallgatni 
kegyesség.» Megemlítendő még, hogy 
Fadrusz a zilahi Tuhutum-emlékre hat 
éneket vésett be a Karacsay-kodexből. 
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Ism. Reform 1873, 276. és válasz 287. 
sz.) — 5. Antliologia Fábián Gábor 
költői műfordításaiból és Argonautikoná-
ból. Szerkesztette és közhasználatra ki-
ad ta . . . Bpest, 1874. 

Magyar Hjrlap 1851. 568. s z . ( H a d i t ö r v é n y -
s z é k i Í té let . ) — Figyelő II . 1877. 80. 1., IV. 
1878. 34. sa t . 1. ( F á b i á n G á b o r r a l v a l ó l e v e -
l e z é s é n e k k i v o n a t a . ) — Petrik K ö n y v é s z e t e 
é s B i b l i o g r . — Pesti Hirlap 1885. 309. , 314., 
317. ( N e k r . ) — Budopeeti Hirlap 1885. 315. 
( N e k r . ) , 1902. 263. s z . ( K a r a c s a y - k o d e x . ) — 
Vnsárnapi Vjság 1885. 46. SZ. 

Somogyi Béla, orvosdoktor gyakorló-
orvos Budapesten, hol 1894-ben nyert 
orvosdoktori oklevelet. — Munkái; 1. A 
protargol mint antigonôrrhoicum. Bpest, 
1898. (Különnyomat a Gyógyászatból). — 
2. Beitrag zur Behandlung der Bubonen. 
U. ott, 1898. (Különny. a Pester med-
•chirung. Presseböl). — 3. A fertőző nemi 
betegségek népszerű ismertetése. U. ott, 
1902. (Melléklet a Munkásaink Egészség-
naptára 1903. folyamához). 

Pesti Alfred, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
k ö n y v e . B p e s t , 1899. 163. 1. — M. Könyvészet 
1903. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Somogyi Béla, községi népiskolai ta-
ní tó Budapesten. — Munkái: 1. A fran-
czia népoktatás. Bpest, 1995. (Népnevelők 
Könyvtára 24.) — 2. Magyar nyelvkönyv 
az elemi iskolák II—VI. oszt. számára. 
U. ott, 1906. Négy kötet többekket együtt. 
— 3- Tótfalu. Olvasókönyv az elemi nép-
iskolák III. oszt., számára. U. ott, 1906. 
— 4. Románfalu . . . U. ott, 1906. — 
5. Horvátfalu . . . ü . ott, 1906. — 
6. Németfalu... U. ott, 1907. (Ez utóbbi 
4 munkát is többekkel együtt írta.) — 
7. Pista és Juliska. U. ott. 1907. — 
8. A szabadsághős unokái. U. ott, 1907. 
— 9. A Faragó-család. II. ott, 1907. — 
Szerkesztette az Uj Korszak cz. nép-
oktatásügyi hetilapnak 1906.1. évfolyamát 
Budapesten. 

P. Hirlap 1907. 6. s z á m és a m . n. m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somogyi Béla, budapesti főreáliskolai 
tanár . — Munkája : Kotzebue hatása 

Kisfaludy Károlyra. (A budapesti egyete-
men a Pasquich-alapból megjutalmazott 
pályamű. Bpest, 1902. (Ugyanez az Ország-
Világban 1901. 41—48. sz.) 

A ni. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somogyi Dániel (medgyesi), szent 
Benedek-rendi pannonhalmi apát, szül. 
1720. aug. 1. Pápán (Veszprémm.); 1744. 
aug. 30. fölszenteltetett és 1766-ban fő-
apáttá neveztetett ki, ápr. 2. pedig kir. 
tanácsos lett. Meghalt 1801. okt. 20. — 
Munkája : Méltgs gróf Erdödy- és Pálffy-
házoknak nagy érdemi, mellyeket rövid 
beszédben foglalt . . . Pozsony, 1776. 
(Két kiadás.) — Kéziratban a pannon-
halmi főapátsági könyvtárban: Tractatus 
theologicus de augustissimo incarnaţi 
Verbi mysterio 1754. 4rét. 232 lap; Trac-
tatus theologicus de peccatis gratia et 
merito 1768. 4rét 160 lap. 

'Zeitschrift v o n u . tűr U n g e r n 1802. I . 
138. 1. (Nekr . ) . — Scriptores Ord. S . B e n e d i c t . 
V i n d o b o n a e , 1881.452.1. —Petrik B i b l i o g r . — 
Irodalomtörténeti Közlemények I. 1896. 459. 1. 

Somogyi Ede, hírlapíró, szül. 1852. 
jan . 16. Kaposváron (Somogymegye); 
1873—76. Lónyay Menyhért titkára volt. 
1878-ban megindította a Magyar Lexikont, 
mely 1885-ig XVII kötetben jelent meg. 
(Ism. Budap. Szemle XVII. 1878. sat.); 
1879. deczember 15. az Ország-Világ cz. 
kéthetenként megjelenő ismeretterjesztő 
képes lapot, melyet félévig szerkesztett, 
összesen 10 füzetet. • 1886—87-ben a 
Nemzeti Újságot szerkesztette. 1892 óta 
a Budapesti Hírlap munkatársa. — Czik-
kei a Nemzeti Hirlapban (1879. 11. sz. 
Az irodalmi lapok ügyében); a Pesti 
Hirlapban (1880. 119. sz. A magyar 
regényirodalom emelése); a Magyar Szó-
ban (1901. 251. "sz. Szumir őseink); a 
Budapesti Hirlapban (1902. 290., 291. sz. 
A szumirok, 1903. 354. Etruszkok és 
magyarok, 1904. 356. Nyelvészeti furcsa-
ságok : Isten, templom, táltos, 1905. 103. 
Ho-kjen, 168. A tikszoszok, 1906. 30. 
Kjökkenmödlinger) sat, — Munkái : 1. 
Die Tochter N anas, pariser Sitten-
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roman von Alfred Sirven und H. Lever-
dier. Aus dem Französischen übersetzt. 
Budapest, (1881). Két kötet. — 2. Kötél-
tdnczosnö. Vast. Ricouard regénye. Fran-
cziából ford. U. ott, 1882. Két kötet. 
(Révay-féle Salon-Könyvtár 28., 29.). — 
3. A Kreutzer szonáta. Regény, irta 
Tolstoj Leó, ford. U. ott, 1890. — 4. Dol-
gozzatok még a mécsetek ki nem alszik. 
Regény a kereszténység első korsza-
kából. Irta gróf Tolsztoj Leo. Ford. U. ott, 
1891. — 5. Olasz társalgási nyelvtan 
iskolai és magán használatra A Gaspey-
Sauer- tanmód szerint. A magyar nyelv-
hez alkalmazva. 2. jav. kiadás. U. ott, 
1894. (3. jav. kiadás. U. ott, 1907.) — 
6. Öt nyelvű szótár. A magyar, német, 
angol, franczia és olasz nyelv szótára. 
U. ott, 1895. Két kötet. — 7. Gyakor-
lati magyar nyelvtan német ajkúak szá-
mára. U. ott, 1897. — 8. Gyakorlati angol 
nyelvtan . . . U. ott, 1897. — 9. Gya-
korlati franczia nyelvtan. U. ott, 1897. 
(Mind a három Gyakorlati nyelvtant 
Glück Frigyessel együtt írták és »Gya-
korlati nyelvtanok a pinczér-tanoncz 
szakirányú iskolák számára» gyűjtő 
czímmel jelentek meg.). — 10. Szumirok 
és magyarok. U. ott, 1903. (A szakkörök-

b en érdekes polémiára adott alkalmat.). — 
11. Emlékezzünk régiekről. U. ott, 1908. 

(Ism. Bud. Hirlap 47. sz.). 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — ľ alius Nagy 

Lexikona XV. 77. 1. I I . PÓtkÖtet l904 . 601. L. — 
.V. Könyvésiet 1903. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 

1886—1900. — Corvina 1907. 30. SZ. 

Somogyi Elek, szent Ferencz-rendi 
minorita szerzetes, szül. 1742. szept. 14. 
Szegeden; gymnasiumi tanár volt Ara-
don és Miskolczon, hitszónok, udv. káplán, 
helyettes-plébános, több helyen nevelő, 
segédlelkész. Meghalt 1805. novemb. 29. 
Szegeden. — Munkái : 1. Idvességes 
mulatság, a zaz : kérdések és feleletek az 
anyaszentegyházban előforduló dolgokról, 
mellyek hiteles írókból egybeszedegettet-
tek és minden renden lévő férfiak és 
asszonyok lelki vigasztalásokra intéz-

tettek. Pest, 1792. Rézmetszettel. — 2. 
Patientia, barát-tántz, mellyre minden 
férfiak és aszszony*rendek hivatalosok. 
1793. eszt. U. ott, 1794. Rézm. (Versek.) 
— 3. Mennyei társalkodás. U. ott, év n. 

Danielik, M. í r ó k II. 283. 1. — A magyar-
orsiági Minorita-rend Névtára. A r a d , 1883. 
148., 202. 1. — Petrik B i b i i o g r . 

Somogyi Gedeon, megyei levéltárnok, 
szül. 1783. Tót-Vázsonyban (Veszprém-
megye), hol atyja birtokos nemes és ref. 
esperes volt. S. iskoláit a pápai ref. 
kollégiumban végezte, hol akkor az ifja-
kat kizárólag a papi pályára képezték. 
1805 tavaszszal, az akkori szokás szerint 
rektóriára ment Pákozdra (Fehérm.). Itt 
csak egy évet töltött és mivel világi 
pályához jött kedve 1806. novemberben a 
pozsonyi jogakadémiába lépett. Joggya-
korlatát is elvégezvén a veszprémi első al-
ispán mellett, letette az ügyvédi vizsgát 
Pesten és vármegyei szolgálatba lépet t ; 
az első tisztújítás alkalmával rendes 
járásbeli esküdt lett, de a másodiknál, 
egészségi tekintetből, a nyugalmasabb 
levéltárnoki állást vállalta el és ebben 
maradt haláláig, mely 1821. decz. 2. tör-
tént Veszprémben. Szenvedélye volt az 
irodalom kedvelése; a római, görög, 
német és franczia költőket eredetiben 
olvasta. A magyar nyelvújítás mozgalmai 
iránt sem maradt érzeketlen, s bár nem 
volt ellensége a mérsékelt újításnak, a 
túlzást rosszalta. Ez birta rá, hogy, a 
Mondolatot, melynek egy írott példánya 
történetesen jutott kezéhez, kibővitse és 
többek buzdítására sajtó alá adja. — 
Munkái: 1. Mondolat. Sok bővítmények-
kel és egy kiegészített új szótárral együtt. 
Angyalbőrbe kötve, eggy tünetforint. 
Dicshalom (Veszprém) 1813. Bézmetszetű 
torzképpel. (Á röpiratnak Mondolat cz. 
része Debreczenben készült. Ismeretes a 
nagy felzudulás, melyet ezen munka az 
irodalomban támasztott; az ortologusok 
örömmel fogadták, Kazinczy és hivei 
pedig felháborodással. Különben a röpi-
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ratnak meg volt a hatása, mert az újítók 
túlzásait lehűtötte. Választ írtak ehhez 
Kölcsey és Szemere; S. válaszát Petro-
nius-fordításá'hoz fűzte 1819 ). — Ér-
tekezés a magyar verselés módjáról és 
fordításokról. Tlt. Petronius Arh. neve-
zetesebb verseinek mértékes fordításával 
együtt. U. ott, 1819. (A bevezetésben: 
Válasz a Mondolatra-felelőkhez és recen-
sekhez.) 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1821. II . 50. 
SZ. — Budapesti Közlöny 1870. 97. SZ. — F i g y e l ő 
I . , I V — V I . — Petrik B i b l i o g r . — Kath. Ssemle 
1890. 704. 1., 1891. ( T a k á t s S á n d o r . ) — Pallas 
Nagy Lexikona X V . 77. l a p . — Irodalomtört. 
Közlemények I., I I , , IV. , V I I . , I X . — Kazinczy 
Ferencz L e v e l e z é s e V I I . , XI . , XII. , X V — X V I I . 

Somogyi Géza, tanítóképző-intézeti 
igazgató, szül. Okorágon (Somogy, most 
Baranyam.), hol atyja ref. lelkész volt, 
ki korán elhalván, neveléséről Benkő 
Sándor kakicsi lelkész gondoskodott. A 
gymnasiumot Csurgón és Kecskeméten 
végezte 1865-ben; ugyanott hallgatta a 
bölcseleti tanfolyamot és jogot, a theolo-
giát pedig Pesten. Mellékesen paedagogiai 
tanulmányokkal és neveléssel is foglal-
kozott. Első lelkészi vizsgát tett 1870-ben 
Pesten, másodikat 1871-ben Debreczen-
ben ; tanítóképző-tanári vizsgát tett 1874-
ben Budapesten. Hitoktató volt 1869. 
novembertől 1873. j anuár elejéig Nagy-
váradon ; ugyanakkor részt vett a torna-
tanfolyam vezetésében. 1873-ban tanitó-
képzőintézeti segédtanárrá neveztetett ki 
Iglóra; 1875-ben rendes tanár lett; taní-
totta a természettudományokat és mennyi-
ségtant. 1888. Znióváraljára neveztetett 
ki képzőintézeti igazgatónak. — Czikkei 
a Néptanítók Lapjában (1874. Egy kirán-
dulás az áll. tanítóképezde növendékeivel, 
1878. könyvism., Kirándulás a Kárpá-
tokba, 1879. A növénytan oktatásáról 
a népiskolában, 1887. Sírbeszéd dr. Eme-
riczy Géza hamvai fölött, 1891. A selyem-
hernyó tenyésztésről, A nyelvtanítás köz-
vetlen módszere, 1893. A népkönyv-
tárakról); a Felvidéki Híradónak is munka-

társa volt. — Munkái: 1. Természetrajz 
a mindennapi és ismétlő népiskolák szá-
mára. Bpest, 1879. (Emericzy Gézával 
együtt. S. írta a növénytant és az állat-
tanból a hüllők, halak, izállatok és pu-
hányokról szóló részt, 2. jav. kiad. 1885., 
3. jav. kiad. 1885., 4. jav. k. 1887. 5. jav. 
kiadás 1890. U. ott. Ezen munkához 
Vezérkönyv is járul). — 2. Embertan. 
Tanítóképezdék, felső nép és polgári 
iskolák számára. U. ott, 1880. (Ism. Nép-
tanítók Lapja 1880. 303. 1.). — 3. Nő-
kérdés, hazai viszonyainkra való tekin-
tettel. U. ott, 1880. (Ism. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap). — 4. Nagy-Britannia közok-
tatásügye. U. ott, 1900. (Népnevelők 
Könyvtára 3.). 

Néptanítók Lapja 1888. 421. 1. — Kiszling-
stein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1900. — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s ö n é l e t -
rajz i a d a t o k . 

Somogyi Gyula, uradalmi főmérnök, 
S. Pál gazdatiszt és Dienes Terézia fia, 
szül. 1836. ápr. 1. Kozárdon (Nógrádm.); 
középiskoláit Losonczon a ref. lyceumban 
végezte, aztán Budán a kir. József-mű-
egyetemen folytatta tanulmányait , hol 
mérnöki oklevelet nyert. 1874-től 1889-ig 
Nagyszombatban lakott, hol részt vett a 
város társadalmi és magyarosodási moz-
galmaiban, így a Magyar kör és a po-
zsonyi közművelődési egyesület létre-
hozásában, melynél nagyszombati fiók-
jának elnöke s megyebizottsági tag volt. 
1889. nov. költözött Bajmóczra, hol a 
magyarosodásnak szintén lelkes apostola. 
— Czikkeket, költeményeket és elbeszé-
léseket írt Tóth Kálmán Hölgyfutárjába, 
a Szépirodalmi Közlönybe (1858), Nap-
keletbe (hol Petőfi emlékezete cz. költe-
ményével jutalmat nyert), a Tavasz cz. 
zsebkönyvbe (Pest, 1861. Tavaszi dalok) 
és a Délibábba ; a Jókai Üstökösébe több 
humorisztikus verset írt«Gyerei de Gyere» 
és «Maróti Bor» álnevek a la t t ; a követ-
kező vidéki hírlapokba többnyire Kupa 
álnév alatt í r t : Érsekújvár és Vidéke, a 
turócz-szent-mártoni Felvidéki Hiradó, 
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Nagyszombat és Vidéke, Losoncz és Vi-
déke, a nyitrai Felvidéki Hirlap, Nyitra-
megyei Független Hirlap, Pozsonyvidéki 
Lapok, Pozsonymegyei Közlöny (1888-tól 
a lap felügyelő-bizottságának tagja és 
rendes munkatárs), Nyugatniagyarországi 
Hiradó (rendes munkatársa még ma is 
neve alatt írt vezérczikkekkel); ezen hír-
lapokban megjelent czikkei, elbeszélései 
három vaskos kötetet tennének ki. — 
Munkája : Nagy időkből kis történetek, 
Elbeszélések a kurucz világból és az 
1848—49. szabadságharczból. A pozsony-
megyei közművelődési egyesület nagy-
szombati fiókjának kiadása. Nagyszom-
bat, 1907. (Az egyesületnek ajánlotta fel 
a munka tiszta jövedelmét. Ism. Buda-
pesti Hirlap 122. sz., Pesti Hirlap máj. 
15., Nyitram. Független Hirlap 21. sz.) 

Gerióczy Károly, A m a g y a r o r s z á g i k ö z m ű -
v e l ő d é s i e g y e s ü l e t e k é l e t e . B p e s t , 1887. — 
Pozsonyvidéki Lapok 1889. 229. SZ. — Pozsony-
megyei Közlöny 1889. 93. sz . — Corvina 1907. 
15. sz . é s A l s z e g h y J á n o s s z i v e s k ö z l é s e . 
N a g y s z o m b a t b ó l , ö n é l e t r a j z u t á n . 

Somogyi Gyula, kereskedelmi akadé-
miai tanár, szül. 1858. máj . 10. Tengő-
dön (Tolnám.); a gymnasiumot és egyete-
met Bpesten végezte ; középiskolai tanári 
vizsgálatot a magyar és német nyelvből 
1882-ben tet t ; mint tanár 1884 óta mű-
ködik ; egy évet Érsekújvárt, egyet Szé-
kesfejérvárt töltött: 1886 óta Aradon a 
kereskedelmi akadémia rendes tanára, 
hol a magyar és német nyelvet tanítja ; 
tanított történelmet is. Az aradi fa- és 
fémipari szakiskolában irálytant tanít. Az 
•aradi Casino-egylet titkára ; a Kölcsey-
egyesület irodalmi bizottságának elnöke; 
az aradi írók és hírlapírók körének vál. 
t a g j a ; az aradi «Összetartás» szabad-
kőmíves páholy szónoka. — Czikkei a 
Kölcsey-Egyesület Évkönyvében (1886. A 
nő Vörösmarty költészetében, 1887 -88 ) , 
az Aradi Közlönyben (1886. 356., 358. 
sz. Csiky Gergely); az aradi Alföldben 
(1892. 264. sz. Emlékbeszéd Csiky Ger-
gely fölött, 1893. 280. sz. Jókai Mór); a 

M. Kritikában (1898. 10. sz. Aktuális és 
vasárnapi költészet, 1899. könyvism.); 
a Kereskedelmi Szakotatásban (1899. A 
német nyelv tanítása iskoláinkban). — 
Munkái : 1. Ünnepi beszéd. A szabad-
kőművesség feladatáról és legközelebbi 
teendőiről. Arad, 1894. — 2. Örök keletbe 
költözött Bansburg Zsigmond testvérünk 
az «Összetartás» páholy tagjának emlé-
kezete. U. ott, 18s)4. — 3. Mi a szabad-
kőművesség szerepe korunkban ? Szent 
János-napi alkalmi beszéd. U. ott, 1895. 
— 4. Petőfi Sándor költészete. (Tanul-
mány.) Bpest, 1899. (Ism. M. Kritika III.) 
— .5. Petőfi Sándor költeményei. Élete 
és költészete. Bevezetéssel és jegyzetek-
kel ellátta. U. ott, 1900. (Magyar Könyv-
tár 210.) 

Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k é s 

t a n á r a i k . B p e s t , 1896. 5. l a p . — Petrik, M-

K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a m . n . m ú z e u m i 

k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somogyi Gyula, magyar államvasuti 
tisztviselő Szegeden. — Munkája : A 
munkabérek, méretek és a praxisban leg-
gyakrabban előforduló terület-, felszín-
es köbtartalmak helyes, könnyű és biztos 
kiszámításának segédkönyve . . '. Mis-
kolcz, 1900. (Másokkal együtt.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Somogyi Henrik, a m. kir. kereske-
delmi minisztériumban vasúti ellenőr. — 
Muukái: 1. Szakaszmenetjegy-árak a m. 
kir. ál lamvasutakra. Hivatalból felülvizs-
gálva. 2. jav. és bővített kiadás. Bpest. 
1889. (Ocskay Gusztávval együtt.) — 2. 
Betüsoros vasúti árú-díjszabás Budapest 
részére. Hivatalos adatok nyomán. U. 
ott, 1897. (Magyar és német czímmel és 
szöveggel.) — 3. Értékátszámítási táblá-
zatok, frank, márka, rubel és aranyforint 
átszámítására koronaértékre és viszont. 
A változó árfolyamok figyelembevételé-
vel. U. ott, 1898. 

Petrik. M. K ö n y v é s z e t 1886—1900 

Somogyi Ignácz, költő, nyomári (Bor-
sodm.) származású. Meghalt 1860. jún. 
21. Kupán (Abaujm.) 20 éves korában. 
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— Sok költeménye jelent meg a Hölgy-
futárban (1858—60). a Kalauzban (1858), 
a Családi Lapokban (1858), a Népújsá-
gában (1860), a Vasárnapi Újságban 
(1859—60) és a M. Ifjúság Évkönyvében 
(Pest, 1860). — Munká ja : Télizöld, me-
lyet Ft. Bezegh Endre úrnak névnapi 
emlékül nyújt hálás tisztelői nevében. 
Eger, 1858. (Költemény.) 

Hölgyfutár 1860. 62. SZ. — Népújsága 1860 
6. sz . ( B e n i c z k y E m i l . ) — Petrik B i b l i o g r . 

Somogyi Ignácz. bölcseleti doktor. — 
Czikkei a Földrajzi Közleményekben (1881. 
A maorik, 1885. Az égövek és a műve-
lődés); a Jász-Nagykún-Szolnokban (1882. 
26., 27. sz. Petőfi mint hazánk leírója, 
1887. 3. sz. Mikor még nem örültünk a 
«Szent István»-ban, 1888. 3. sz. Petőfi 
megyénkben); a Budapesti Szemlében 
(1886. könyvism.); a Fővárosi Lapokban 
(1891. 121. sz. Carmen Sylva, Manole 
mester, 1892. 6. sz. Dóczi L. és Strauss 
«Pázmán lovag»-járól). — Munkája : 
Melanezia etnográfiája különös tekintettel 
a lakosok szellemi, erkölcsi életére és 
nyelveire. Rövid összehasonlító melané-
ziai grammatikával. Tudori értekezés. 
Szolnok, 1880. 

Somogyi ( S c h w a r z ) Ignácz. Lásd 
Schwarz. 

Somogyi István (idősb), kegyes-tanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1862. 
nov. 21. Szegeden, u. ott végezte a gym-
nasium hat osztályát ; 1881. aug. 27. 
lépett a rendbe, 1882—84. Kecskeméten 
a VII. és VIII. osztályt tanulta, azután 
Nyitrán, a theologia tanulása mellett, a 
latin és görög nyelvben művelte magát. 
A következő két évben a kolozsvári 
egyetemen egyedül szaktárgyaival foglal-
kozott. A rend kormánya 1888-ban Te-
mesvárra küldte tanárnak. 1889-ben 
misés pappá szenteltetett és 1890. j an . 
tanári oklevelet szerzett. Temesvárról 
Kolozsvárra utaztában meghűlt, úgy hogy 
tüdőbaja jelentkezett, mely miatt az is-

kolai év végével Koritniczára ment, 
honnét látszólag egészségesen tért vissza, 
azonban a rend kormánya felmentette a 
tanítástól és Nagy-Becskerekre helyezte ; 
de ő visszakívánkozott tanszékéhez; 
egy évig tehát Privigyén, azután a 
lévai főgymnasiumban tanított, hol 1892. 
jún. 6. meghalt. — Czikke a lévai kath. 
főgymnasium Értesítőjében (1892. Tacitus 
«Agricola» cz. művének czélja). — Kéz-
iratban m a r a d t : Suetonius magyar fordí-
tása ; befejezetlen. 

ill. Állam 1892. 132. SZ. — Lévay Imre, A z 
U r b a n e l h u n y t rendtago'k k e g y e l e t e s e m l é -
k e z e t e . B p e s t , 1893. 28. 1. 

Somogyi István (ifjabb), kegyes tanító-
rendi áldozópap és tanár , szül. 1872. 
decz. 24. Szegeden; a rendbe lépett 
1889. aug. 27., felszenteltetett 1895. decz. 
29. ; a mennyiségtannak és természet-
tannak tanára volt Nagy-Károlyban és 
Sátoral ja-Ujhelyben; jelenleg ugyanaz 
Trencsénben. — Munkája : A szilárd 
testek hővillamossága. Nagy-Károly, 1898. 
Egy tábla rajzzal. 

,-1 magyar kegges-tanitórend Névtára. B p e s t , 
1907. 48. 1. — Kalmár Elek, T a n á r i N é v k ö n y v . 
L ő c s e , 1907, 160. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1886—1900. 

Somogyi János, iparos és hírlapíró, 
a Pestmegyei Hirlap és Pannonia-nyomda 
tulajdonosa Kecskeméten, kecskeméti szár-
mazású. — Munkái : 1. Kis pillangók. 
Költemények 1884—87. Kecskemét, 1887. 
— 2. Kis pillangók. Havi folyóirat. Nép-
dal-forrás. U. ott, 1890. (Ism. az 5. 
füzetet a Kecskeméti Lapok 44. sz.) — 
3. Vértükör. Szocziális tankönyv. Röpirat 
a kormánynak. U. ott (1898). — 4. Rónák 
titka. U. ott, 1907. (Nyolcz kötetre ter-
vezett Viharok cz. czikksorozatának első 
része. Ism. Bpesti Hirlap 28. sz.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a m . 
n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somogyi János. L. Somogy. 
Somogyi Jenő, ref. főgymnasiumi tanár, 

szül. 1849. Fogarason; 1887-ben nyert 
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tanári oklevelet a történelemből s földrajz-
ból és 1880 óta tanár, jelenleg a zilahi 
ref. főgymnasiumban. — Czikke a Szilágy-
ban (1886. 12., 13. szám. Márczius 15. 
1886.) — Munkája : Zilahi ev. ref. fő-
tanoda történetének rövid vázlata. Foly-
tatás : 1848—1860. Zilah, 1 8 8 4 - 8 5 . (A 
zilahi ref. főgymnasium Értesítőjében 
1884. és 1885. 3—64. 1. Eleje u. ott 
jelent meg 1878-ban Elekes Viktortól. 
Ism. Prot. Szemle 1896.) 

Kalmár Elek, 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 . L ő c s e , 1906. 214. 1. 

Somogyi József (somogyvári), orvos-
doktor, rohonczi (Vasm.) származású. — 
Munkája : Dissertatio inaug.-medica de 
scorbuto. Erfordiae, 1729. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Somogyi József, igazgató-tanító, szül. 
1832. máj . 10. Okányban (Biharm.); az 
1848—49. szabadságharcz alatt az er-
délyi hadseregben mint tüzértizedes szol-
gált. Tanképesítési vizsgát tett 1851. febr. 
10. Debreczenben és 1871-ban az aradi 
póttanfolyamon. Mint tanító működött 
1851—55. Bél-Zerénden, 1855-től Aradon, 
hol 1877. igazgató lett. Meghalt 1879. 
okt. 3. Aradon. — Czikkeket és könyv-
ismertetéseket írt az Aradvidéki tanító-
egylet Évkönyvébe (1876—77.). 

szöllösy Károly, A r a d m e g y e n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t e i n e k N é v t á r a . A r a d , 1879. 53. 1. — 
Szabadság 1879. 134. SZ. — Altalános Tanügyi 
Közlöny 1879. 308. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Somogyi József (somogyvári), megyei 
árvaszéki ülnök, szül. 1860. márcz. 20. 
Szombathelyt (Vasm.); tanulmányait el-
végezvén vármegyei szolgálatba lépet t ; 
1889-ben megyei árvaszéki jegyző volt 
és 1896-ban árvaszéki ülnök lett. — Irt 
több jogtudományi ezikket; munkatársa 
volt a 80-as években a Magyarország és 
a Nagyvilágnak, de több más fővárosi és 
vidéki lapban jelentek meg tőle tárcza-
czikkek és elbeszélések. Czikkei a Vas-
vármegye cz. monográfiában (Magyar-
ország Vármegyéi III. 1898. Vasvármegye 
önkormányzata és közigazgatása, Szom-

bathely közigazgatása); a Vasárnapi 
Újságban (1895. 38. szám. A szécsényi 
országgyűlés 1705-ben); a Budapesti 
Hírlapban (1903. 256. sz. Egy kuruczdal 
keletkezése, 1906. 12. sz. Mikor született 
Faludi Ferencz ?). — Munkái : 1. A jog-
folytonosság eszméje és a jog fejlődése. 
Szombathely, 1889. — 2. A közigazgaz-
tósági bíráskodás alapelvei. U. ott, 1889. 
— 3. A gyámsági jog természete. U. ott, 
1891. — 4. Áldozatok. U. ott, 1892. (El-
beszélések.) — 5. Trenk Frigyes kalan-
dos élete. Bpest, 1896. — 6. A magyar 
közjog rövid kézikönyve. A községi köz-
igazgatási tanfolyamok hallgatói és a 
nagyközönség használatára. Szombathely, 
1900. — 7. Vergődő lelkek. Bpest, 1906. 
(Ism. Vasárnapi Újság 18. sz.) 

Magyarország Vármegyéi é s V á r o s a i : V a s -
v á r m e g y e . B p e s t , 1898. 351. 1. — Petrik. M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a m . n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somogyi Kálmán, jogi doktor, ügyvéd 
Zilahon. — Munkája : Szilágyvármegye 
szabályrendeletei és közérdekű határo-
zatai. Zilah, 1907. 

A m. n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somogyi (Csizmaz ia) Károly, theolo-
giai doktor, a m. tudom. Akadémia lev. 
tagja, esztergomi kanonok, szül. 1811. 
ápr. 1. Tisza-Földváron (Hevesm.), hol 
a tyja S. Cs. Sándor, protestáns nemes 
család ivadéka, ügyvéd és uradalmi liszt 
volt, történelmi tanulmányokkal foglal-
kozott ; anyja Kelemen Borbála, az első 
magyar színigazgatónak, Kelemen László-
nak unokahuga. S. 9 éves korában aty-
jával együtt a kath. hitre tért á t ; a pesti 
piarista gymnasiumban tanulmányait vé-
gezve, 1827. Esztergom főegyházmegyei 
pappá lett és a bölcseletet Nagyszombat-
ban, a theologiát Pesten hallgatta. Kiváló 
része volt a növendékpapság magyar 
gyakorló-iskolája megalapításában 1830-
ban. Mint szerpap Komáromban volt 
egy évig. Pappá szenteltetvén, 1834. ápr. 
11. káplán lett Udvardon, majd a Gosz-
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tonyi septemvir gyermekeinek nevelője 
Gyöngyösön. 1838. Sárospatakra helyez-
tetett segédlelkésznek. 1840-ben Pesten 
segédkezett Szaniszló Ferencznek a Re-
ligio és Nevelés szerkesztésében. 1841-
ben az esztergomi presbyteriumban ta-
nár rá és tanulmányi felügyelővé nevez-
tetett ki. 18é3—48-ig a Religio és Neve-
lést szerkesztette. 1847. okt. 3. az egyetem 
hittudományi kara által theologiai doktori 
oklevéllel tiszteltetett meg. Ugyanez év-
ben megszerezte a váczi nyomdát és 
1849. j anuár 2. megindította a Kath. 
Iskolai Lap cz. folyóiratot. Ebben több 
hazafias és szabadelvű czikk jelent meg, 
azért midőn az osztrák hadsereg elő-
nyomult, a fővárost ő is elhagyta és 
Mercyfalván gazdálkodó testvérénél tar-
tózkodott. 1850-ben herczegprimási levél-
és könyvtárnok lett Esztergomban. 1851-
től a «Jó- és olcsó Könyvkiadó Társulat» 
(Szent István-Társulat) aligazgatója, majd 
igazgatója volt, mely tisztéről 1860. mái. 
2. leköszönt. Ekkor Olaszországba uta-
zott és Rómában huzamosabb ideig tar-
tózkodott és a nagyobb városok könyv-
tárait és múzeumait mind meglátogatta. 
1858. decz. 15. a m. tudom. Akadémia 
levelező tagjává választatott. 1861. febr. 
14. pozsonyi kanonok lett. De ez alatt 
a Szent István-Társulat ügyei oly súlyos 
átalakulásokat vettek, hogy a közbizalom 
új ra őt óhajtotta az ügyek vezetésére 
megnyerni ; azért 1863. a társulat al-
elnökének választatott m e g ; mely hiva-
talát 1868-ig viselte. 1865. május 25. 
esztergomi kanonokká neveztetett ki. 
1867-ben Simor János herczegprimás 
által oldalkanonokká hivatván meg, al-
kalmat talált széleskörű egyházi tudo-
mányosságát a közügyek terén is érvé-
nyesíteni. 1889. aug. szembaja miatt az 
oldalkanonokságról lemondott. Később 
sz. Györgymezőről nevezett prépost, 1868. 
febr. 21. zebegényi cz. apát, 1881., a 
Lipót-rend lovagja, 1881. nov. 6. fő- , 
székesegyházi főesperes lett. Midőn a 

pápai csalatkozhatatlansági hitczikkely 
zsinati tárgyalása folyt, S. hatalmas ér-
veléssel szólalt fel a terv ellen. Sokan 
az ó-katoliczizmus megalapítóját látták 
már benne, de a dogma kihirdetése után 
álláspontját feladta. Mikor a nagy árvíz 
az Alföld fővárosát romokba döntötte, 
1880. ápr. 27. a megujuló Szegednek 
ajándékozta mintegy 40,000 kötetből álló 
nagyértékű könyvtárát. Közczélokra tett 
jelentékeny alapítványaival is k i tűn t ; 
így a fővárosi Klotild-szeretetház j avára 
6000 frt és nevelési czélokra 40,000 fr t 
alapítványt tett, mely négy egyenlő rész-
ben a pesti piarista, az esztergomi és 
nagyszombati gymnasiumba, úgy az esz-
tergomi tanítóképzőbe j á ró szegény ta-
nulók ösztöndíjazására fordíttatik. Ezen-
kívül az összes jótékonysági intézetek 
részére is gazdag hagyományokat rendelt. 
Meghalt 1888. márcz. 20. Esztergomban. 
— Czikkei a Religio és Nevelésben 

1841. I. Positiv törvények s irántok mu-
tatott engedetlenség, A szülék iránti en-
gedetlenség következései, Az evangélistá-
kat példázó jelképekről, A böjtről, A 
hitről, II. Felelet gr. Zay Károly «álta-
lános nézeteit» illető kérdésre, Az egy-
házi személyek nemességéről Magyar-
országban, Gondolatok a népnevelésről, 
1842. I. «Sapere aude», II. A bibliai 
rationalismus non plus ultrája, Az 
ó-lutheranusok Poroszországban, 1843. 
I. Az egyházújítás philosophiája kath. 
szempontból, Sz. István és a magyar ős-
egyház, 1848. II. Előleges értesítés egy 
kath. iskolai lap megjelenése felől); a 
Fasciculus Ecclesiasticusban (II., III. 1842. 
De necessitate reformationis, et influxu, 
quem illa in culturam generis humani 
habui t ) ; a Családi Lapokban (1852. A 
műveltség és ennek eszközeiről korunk-
ban, Krisztina svéd királyné, 1853. 
A képzelőtehetség fejlesztéséről, 1855. A 
természet embere) ; a Religioban (1854. 
I. Nyilatkozat Goffine Lénárt kath. ok-
tatót és épületes könyvének magyar for-
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dítását illetőleg); á Pesti Naplóban (1857. ; 
232., 235. «Szent Erzsébet legenda» mű-
könyvről) ; az Egyetemes Magyar En-
cyclopaediának is munkatársa volt. — 
Munkái : 1. A törvények iránti engedel-
mességről. Különös tekintettel korunkra. 
Buda, 1841. (A Horváth-díjjal jutalmazott 
pályamű.) — 2. Piros tojások. Iskolai 
a jándékul jó gyermekeknek. Németül írta 
Schmid Kristóf, ford. . . . Kiadja a Jó 
és olcsó Könyvkiadó-Társulat. Pest, 1853. 
Képpel. (Két kiadás.) — 3. A bölcsészet 
lényege s feladatáról. Akadémiai szék-
foglaló beszédül felolvasta 1859. ápr. 18. 
(Kiadja a Sz. István-Társulat.) U. ott, 
1859. Ugyanaz. (Különny. a Családi Lapok 
új folyamának II. kötetéből.) Bpest. 1859 
— 4. Renan müve s a német itészet. 
(Francziából.) Abbé Meignantól. Pest, 
1864. Kiadja a Sz. István-Társulat. — 5 . 
A magyar korona országaihoz tartozó 
római kath. papság és szerzetesrendek 
Egyetemes Névtára. SzerkesztiS. Somogyi 
Károly. Bpest, 1878. — Ő felségeik egybe-
kelése alkalmából a páratlan fényű 
Erzsébet-Albumot adta ki. — Szerkesz-
tette a Religio és Nevelést 1843. júliustól 
1848. június végéig és társlapját az Egy-
házi Literatúrai Lapot 1843. július 2-től 
1848. jún. 25-ig; a Kath. Iskolai Lapot 
1856—59-ben; a Religiót 1859. január tól 
decz. 7-ig; a Családi Lapokat 1849 elején 
és 1856-tól 1859 végéig. 

Jelenkor. E n c y c l o p a e d i a 184.1. — ferenczy és 
Danielik, M. í r ó k I. 416. 1. — Ellenőr 1880. 
199. SZ. — Religio 1880. 36.. 1888. 24. SZ. — 
Hon 1880. 106. SZ. — Szegedi Hiradú 1880. 98. 
SZ. — Vasárnapi Vjság 1880. 24. Sz. a r c z k . 
— 1888: Bndapesti Hirlap 82., P. Napló 82., 
P. Hirlap 82., Egyetértés 82. SZ. — ill. Sión 
494. 1. — iV. Akadémiai Almanach 1889. 354. 1., 
1906. 620. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kiszlingsiein 
K ö n y v é s z e t e . — István bácsi Naptára 1890. 
60. 1. a r c z k . — Zelliger Alajos, 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. 482. 1. — 
Pallas Nagy Lexikona XV. 77. 1. ( R e i z n e r . ) 

Somogyi Károly, mérnök és a nagy-
kőrösi népbank vezérigazgatója, szül. 
1852. márcz. 7. Nagy-Kőrösön, a hol a ; 

; gymnasiumot 1870. bevégezvén, a buda-
pesti József-műegyetem hallgatója lett, 
melynek akkor öt évi tanfolyamát 1875-
ben befejezte és a gyakorlatban lévő 
«mérnöki absolutorium»-ot nyerte. Még 
mint IV. éves műegyetemi hallgató az 
1873—74. évben katonai kötelezettségé-
nek Budán a 2-ik Génie-ezrednél mint 
egyéves önkéntes eleget tett. Közpályáját 
megkezdte Vukovárott (Szlavónia), hol 
1876-tól, mint a gróf Eitz Károly-féle 
uradalom segédmérnöke volt alkalmazás-
ban, miközben mint tartalékos katona 
mozgosíttatván, részt vett az 1878. bosz-
niai hadjáratban s a brecskai ütközetben. 
Vukovárról szülővárosa az 1880. jún . 
20. tartott ál talános tisztújítás alkalmá-
val városi mérnökké választotta. Mint 
városi mérnök működött 15 és fél évig 
1896-ig, a mikor a nagykőrösi népbank 
vezérigazgatójává választották és ott mű-
ködik jelenleg is. — írt több czikket a 
Nagy-Kőrös helyi lapba, ezenkívül mint 
munkatárs részt vett a Nagykőrös város 
közönsége által 1896-ban kiadott s nagy-
bátyja Galgóczy Károly állal szerkesztett 
Nagykőrös város Monographiájában, mely-
ben a földrajzi és közlekedési viszonyo-
kat tárgyazó czikkeket ő írta. () állította 
össze a «Nagy-Kőrös beltelkei» cz. tér-
képet, melynek II. kiadása mellékletét 
képezi a Takács Béla által kiadott nagy-
kőrösi Kalauznak. 

Ádám Gerzson, N a g y k ö r ö s i A t h e n á s . N a g y -
k ö r ö s , 1904. 221. 1. ( S a j á t é l e t a d a t a i u t á n . ) 

Somogyi Lajos, orvosdoktor, cs. és 
kir. tartalékos segédorvos, a Zion-egylet, 
ker. betegsegélyző-pénztár orvosa, húgy-
és ivarszervek szakorvosa Budapesten, 
hol 1892-ben nyert orvosdoktori ok-
levelet. — Czikkei a Vasárnapi Újságban 
(1893. A mi sanatoriumunk, 1905. A 
közkórházak). — Munkája : A largusról 
a gonorrhoea therapiájában. Bpest, 1899. 
(Különnyomat a Gyógyászatból.) 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
k ö n y v e . B p e s t , 1899. 163. l a p . — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. 
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Somogyi László, földbirtokos, nyűg. 
kir. törvényszéki elnök, szül. 1815. aug. 
16. Miskolczon (Borsodm.), elszegényedett 
nemes szülők fia; a gymnasiumot is ott 
végezte; 1832-ben a pesti egyetemre 
ment a bölcseletet hallgatni. Horvát 
István rendkívüli óráira is eljárt. Imre 
János bölcseleti tanárnak kedvelt tanít-
ványa volt. 1834-ben Egerben hallgatta 
a bölcselet II. évét és ott kezdett a köl-
tészettel foglalkozni. 1835-ben mint első 
éves joghallgató Kassára ment és 1836-
ban a jogi pályát ott végezte. 1837-ben 
kezdte használni a Ladár keresztnevet 
László helyett. Ez évben hívta meg báró 
Alaithényi Antal liptói főispáni helyettes, 
titkárának és hozzá ment Pestre, hol 
ápr. 15. esküdött fel Végh István itélő-
mester mellé jurátusnak. 1839. nov. 18. 
ügyvédi vizsgát tett. 1840-ben a pozsonyi 
országgyűlésen volt Maithényi báróval. 
1841-ben Maithényi Antalnak, ekkor már 
liptói főispánnak uradalmi ügyésze, Liptó-
és Hontmegyék táblabírája lett. Letette a 
váltóügyvédi vizsgát. 1843. ismét a po-
zsonyi országgyűlésre m e n t ; ott jobban 
kiképezte magát az ének-, hegedű-, fu-
vola-, festészet- és rézmetszésben, azon 
idő alatt, míg az országgyűlés előtt a 
vizek szabályozására összeült országos 
küldöttség tollnokának alkalmazták. 1844. 
öröksége átvételére Miskolczra vissza-
költözött. 1846. Borsodmegye aljegyzője 
lett. 1848—49-ben mint a borsodmegyei 
önkéntes vadász-csapat tagja résztvett a 
hadjára tban. 1850. megnősült és Nemes-
Bükkre tette át lakását. 1861. Borsod-
megye törvényszéki birójává választották, 
de e tisztségről az összes tisztikarral 
együtt leköszönvén, 1865. báró Vay Mik-
lós főispán által másod al ispánná nevez-
tetett ki. 1867. az edelényi kerület Deák-
párti programmal országgyűlési képvi-
selővé választotta, 1872. a miskolczi 
kir. törvényszék elnökévé neveztetett ki; 
1876-ban elbetegesedése miatt nyuga-
lomba helyeztetett és szuhogyi (Borsod- ' 

megye) birtokára vonult, hol 1890. márcz. 
15. meghalt. — Költeményeket, beszélye-
ket, czikkeket írt a Hasznos Mulatságokba 
(1832. költ.); a Kovacsóczy Szemlélőjébe 
(1836. Sírvirágok, beszély); a Részvét 
Gyöngyeibe (1838. elb.); a Kovacsóczy 
Közlemények cz. divatlapjába (1839. 
költ., 1841. két beszély); a Világba és 
a Nemzeti Újságba (1842. megyei tudó-
sítások és czikkek németből ford.); a 
Nemzeti Almanachba (1842. költ.); a 
Pálffy Albert szerk. Közvéleménybe 
(1868. egy pár czikket, különösen a kir. 
tábla decentralizálásáról). — Munkája : 
Bimbó Füzér. 1836. Kassa. — Kassán 
joghallgató korában (1836-ban «Szerelem 
koszorúja» cz. vígjátékot írt Komlósy 
színtársulata számára, mely megbukott. 
1846-ban elbeszeléseit sajtó alá rendezte, 
melyek azonban kiadatlanok maradtak. 
— Álnevei és j egye : Somogyi Ladár, 
Sierra Leone, Sas Leo és S. L. (a Hasz-
nos Mulatságokban, Szemlélőben, Hon-
derűben, Kunoss Részvétgyöngyeiben, 
Bajza Almanachjában, a Közleményekben 
és a Közvéleményben). 

Borsodmegyei iaj>oftl884. 41. SZ. — Petrik B i b -
l i o g r . ; ö n é l e t r a j z i a d a t o k é s g y á s z j e l e n t é s . 

Somogyi Leopold. L. Somogy. 

Somogyi Manó, á l lamtudományi dok-
tor, pénzügyminiszteri segédtitkár és egye-
temi magántanár , szül. 1866. július 12. 
Budapesten ; jog- és államtudományi ta-
nulmányait a budapesti, berlini és hei-
delbergi egyetemeken végezte és az ezen 
egyetemeken fennálló közgazdaságtani 
seminariumokban dolgozott. Az állam-
tudományi doktori oklevél megszerzése 
után a közgazdasági és socialis intézmé-
nyek tanulmányozása czéljából beutazta 
Nyugat-Európa nagy részét. 1890. mint 
pénzügyi fogalmazó - gyakornok állam-
szolgálatba lépett, 1893. fogalmazó, 1900. 
pedig segédtitkár lett. Ugyanazon évben 
a budapesti jog- és államtudományi karon 
a sociálpolitikából magántanárrá habili-
tálták. — A Közgazdazági Ismeretek Tárá-
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nak, a Pallas Nagy Lexikonának, vala-
mint több szakfolyóiratnak munkatársa. 
A Lipcsében megjelent Zeitschrift für 
Geschichte und Litteratur der Staats-
wissenschaftenben több évig ismertette 
a hazai szakirodalom ujabb termékeit és 
közölte az ál lamtudományi bibliographia 
magyar anyagát. Czikkei a M. Nemzet-
gazdában (Y. A gyári balesetek, VI. 
Fényes Elek emléke, VIII. Gyárfelügyelet 
és munkásviszonyok. IX. Az angol kő-
szénbányák munkabeszüntetése, A fran-
czia munkás-békéltető bizottságok, A 
munkás választmányok, Női iparművé-
szeti kiállítás, Nemzetgazdasági irodal-
munk sat.) — Munkái : 1. Az ó-budai 
hajógyár munkásainak helyzete. Bpest, 
1888. — 2. Die Lage der Arbeiter in 
Ungarn von hygienischem Standpunkte. 
U. ott, 1891. — 3. A munkás-osztalék. 
{Társadalom-gazdasági tanulmány.) Bpest, 
1894. (Ism. Nemzetgazdasági Szemle.) — 
4. A szoeziális szövetkezetek Belgiumban. 
Adalék a szövetkezeti és munkásmozga-
lom történetéhez. U. ott, 1897. — 5. 
Áocialpolitikai tanulmányok. U. ott, 1900. 
— 6. Báró Dercsényi János, a magyar 
socialpolitika úttörője. U. ott, 1904. (Kü-
lönny. a Társadalompolitikai Közlemé-
nyekből.) — 1. A hazai vándoripar és 
vándorkereskedés. U. ott, 1905. (Külön-
nyom. az Ünnepi dolgozatokból Földes 
Béla 25 éves jubileumára.) 

M. Könyvészet 1904. — Pallas .V. Lexikona I I . 
P ó t k . 1904. 601. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1907. 

Somogyi Margit, bölcs. dr. és a közép-
iskolai tanár i vizsgálatot letette. — Mun-
ká ja : Iffland drámái. (Bpest. 1905.) 

A m. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somogyi Mihály, róm. kath. plébános 
Babóthon (Sopronm.), hol 1837-ben meg-
halt. — Kéziratban maradt a babóthi 
egyház monographiája cz. latin mun-
kája ; ebből közli a Rábaköz az 1714. 
és 1766-ban történt egyházi látogatás cz. 
részletet magyarul. 

Rábaköz 1890. 24. SZ. 

Somogyi Mór, zongoraművész, szül. 
1857-ben Szigetváron ; szülei kezdetben 
a kereskedelmi pályára szánták, de zenei 
tehetsége oly korán nyilatkozott, hogy a 
bécsi zeneintézetbe adták, hol a zongora-
művészeti s a zeneszerzési osztályban 
eredményesen tűnt ki. Onnét Szombat-
helyre került, hol több évig zeneokta-
tással foglalkozott. 1883-ban a Harmónia 
zenebiráló bizottsága 158 benyújtott zene-
szerzemény közül tőle hármat fogadott 
el kiadásra, s ez a siker felbátorította, 
hogy állandóan a fővárosban telepedjék 
meg, hol csakhamar egyike lett a leg-
keresettebb zenetanároknak. Az országos 
m. kir. zeneakadémia tanári oklevéllel 
tűntette ki. 1894-ben miniszteri enge-
délylyel magán zenekonzervatoriumot 
szervezett és abban összpontosítja műkö-
dését. Időközben Spitzer családi nevét 
Somogyira változtatta. — írt számos 
zongoradarabot, étudeöket és dalokat 
komor i r ányban ; zenészeti czikkeket a 
szaklapokba, így a Zenelapba (1894. 
Néhány szó a zongoratanitásról), a 
Tanulók Lapjába (1896. Beethoven) sat. 
— Munkája : Album. Budapest, 1897. 
(Zenekötet.) 

Pallas Nagy Lexikona X V . 78. lap . (IdÖSt) 

Á b r á n y i K o r n é l . ) 

Somogyi Pál, ref. képzőintézeti tanár 
1872. aug. óta Debreczenben. — Munkái: 
1. Vezérkönyv a természettan népiskolai 
tanításához módszeres feldolgozásban. 
Jutalmazott pályamű. Debreczen, 1888. 
(Fodor Ferenczczel együtt. Tiszántúli ev. 
ref. egyházker. népisk. Könyvkiadványai 
XIII.) — 2. A debreczeni ev. ref. egyház 
tervezeti szabályzata. Sajtó alá rendezte 
. . . főjegyző. U. ott, 1900. — 3. Refor-
mátus népiskolai olvasókönyv az elemi 
II—IV. osztályok számára. U. ott, 1900. 
Három füzet. (Többekkel együtt. A tiszán-
túli ref. egyházkerület népiskolai Könyv-
kiadványai XVII—XIX. a II. oszt. 4. ki-
adás. U. ott, 1902.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a m . 
n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 
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Somogyi Péter, ev. tanító Yágsellyén. 
Lat in nyelven írt följegyzései saját s 
társai elfogatása, tömlöczbe hurczoltatása 
és zaklatásairól mai adtak fenn. Czíme : 
Libellus Contribulationis de Sellyen. cap-
tiuitate, Ad Celeberrimum D. Senatum 
Posonien. populumq. vniuersum missus. 
Posonii in Vinculis Arcbiepi. Strigonien. 
Conscriptus mense Decembri a Petro 
Simigino Captiuo in Domino. Anno 1557. 
61 kis érét levél. A czímlap után 4 ké-
sőbben belevarrott levélen áll 3 latin 
költemény mellett Beythe István (dunán-
túli superintendens a XVI. századb.) két 
latin levele. A kézirat 10—12. 1. van 
S.-nak egy ajánló költeménye és ajánló 
levele Pozsony város tanácsához és 
népéhez. Maga a mű két részből áll s 
ezek 7 és 28 fejezetből. Az első rész 
végén a szerző Petrus Somogynak ír ja 
magát, különben mindig Simigianusnak. 
Társaiul megnevezi : András Sellyei ev. 
papot és Hadan Mihály presbytert. Colo-
phon : Finis miserabilis Captiuitatis Se-
llyensis 7. Junii die 1558. Quo mense 
captiuati fuimus. E fűzött művecske 
(1556—58-ról) hártyaborítéka valami XV. 
századbeti misekönyvnek egy levele. (A 
pozsonyi evang. lýceum könyvtárának 
1805-ben Crudy Dániel ajándékozta.) 

Harmath Károly, P o z s o n y i e v a n g . l y c e u m i 
k ö n y v t á r . . . k é z i r a t - g y ű j t e m é n y é n e k es -
m e r t e t é s e . P o z s o n y , 1879. 11. 1. — Stromp 
László, S o m o g y i P é t e r f o g s á g a . P o z s o n y , 
1891. 

Somogyi Péter, hirlapszerkesztő, szül. 
1854. febr. 24. Pozsonyban ; már tanuló 
évei óta többnyire külföldön élt (Olasz-, 
Német-, Francziaországban), részben mint 
nevelő. Az írói pályára aránylag későn 
lépet t ; magyarul elbeszélései, németül 
versei és műfordításai, mindkét nyelven 
pedig politikai, társadalmi és művészeti 
érdekű irányczikkei jelentek meg folyó-
iratokban és h í r lapokban; így Hazánk 
(1894. 274. sz. Operánk és jövője), Élet, 
Westöstliche Rundschau (1894—1895), 
Neues Politisches Volksblatt, majd a Buda-

pester Tagblatt hasáb ja in ; az utóbbinak 
1896 közepe óta főmunkatársa (főleg 
a művészeti rovatban), 1896 február 
óta felelős szerkesztője. — Czikkei 
a Művészeti Tudósítóban (1898. Mas-
cagni, Színpadi rendezés az Operá-
ban). — Munkái : 1. Raffael. Drama in 
vier Aufzügen von Anton Váradi. Aus 
dem Ungarischen übertragen. Budapest, 
lb94. — 2. Iskarioth. Tragödie in fünf 
Aufzügen von Anton Váradi. Aus dem 
Ungarischen übertragen. U. ott, 1895. — 
3. Karen. U. ott, 1899. (Német opera-
szöveg 3 felv. Czobor Károly zenéjére 
magyarra ford. Kern Auré l ; csak a for-
dítás jelent meg, közös szerzőség jelzé-
sével. Előadta 1899. a m. kir. Opera.) — 
4. Ninon, Oper in 2 Akten . . . Deutsch 
übersetzt . . . Musik von Eugen Stojano-
vits. (U. ott, 1899. Ábrányi Emil opera-
szövegének német fordítása;) — 5. Bánk-
ban U. ott, 1902. (Egressy Béni opera-
szövege, Erkel Ferencz zenéjére. Meg-
jelent a dalmű teljes, énekes zongora-
átiratában.) — Kéziratban maradt több 
magyar szerző drámájának, illetve opera-
és operettszövegének német fordítása, 
előadásra készen. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l 
é s K e r e s z t y I s t v á n s z i v e s k ö z l é s e . 

Somogyi Rudolf, mérnök, a pesti ref. 
főgymnasiumban a számtan és termé-
szettan tanára, szül. 1839-ben Pesten és 
1856-tól a pesti József-műegyetem hall-
gatója volt. Miután 32 évig volt tanár, 
meghalt 1894. decz. végén 55. évében Buda-
pesten. — Czikkei a Természettudományi 
Közlönyben (III. 1871. A mont-cenisi 
alagút megnyitása, V. 1873. Az 1872. évi 
csillaghullás, XIII. 1.881. Hol fúrták az 
első artézi kuta t? XX. 1888. Az iskolai 
czélokra használható folyós szénsavról, 
XXI. 1889. A magnesi görbék állandó-
sításáról és fordítások Fleeming, Secchi 
és Thomson után); a Ludovika Akadémia 
Közlönyében (1880. Néhány robbanó-
anyag szétbomlási terményei és a fém-
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töltényhüvelyekben lévő lőpor átválto-
zása). — Munkái : 1. A kir. m. ter-
mészettud. társulat könyveinek Czím-
jegyzéke. Pest, 1866. (Különnyom. a Ter-
mészettud. Közlöny Y. füzetéből.) — 2. 
A kir. m. természettud. társulat újabb 
könyveinek Czímjegyzéke. U. ott, 1871. 
(Melléklet a Természettud. Közlöny 20. 
füzetéhez.) — 3. A kir. természettud% 

társulat Czímjegyzéke. III. füzet. Bene 
Rudolf ajándéka. Bpest, 1873. 

Szinnyei KÖny v é g z e t e . — Szily Kálmán, A 
k ir . J ó z s e f - m ű e g y e t e m t a n á r a i é s h a l l g a t ó i . 
1851—82. B p e s t , 1883. 81. 1. — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — Vasárnapi Újság 1894. 52. s z . ( N e k r . ) 

Somogyi (Csizmazia) Sándor. L. Csiz-
mazia Sándor (Somogyi). 

Somogyi Sándor, szinész, a pesti nem-
zeti színház tagja 1840-ig. — Munkái : 
1. Két gránátos, vígj. 3 felv. ford. Pest, 
1837. (Budai Nemzeti Játékszíni Zseb-
könyv. Kiadta Gillyén Sándor.) — 2. 
Wibourgi hotel, vagy gyapjúvásár. Vígj. 
4 felv. H. Klauren munkája , ford. U. ott, 
1838. (Pesti Nemzeti Játékszíni Zseb-
könyv. Először adták Budán 1835. máj . 
19. Pesten a Nemzeti Színházban elő-
adták 1839. ápr. 22. és 1840. szept. 1.) 
— Még egy színműve van : Két huszár 
és egy bakancsos, népszínmű 3 felv., 
zenéje Bognártól. (Előadták Kassán elő-
ször 1858. jún. 4.) 

Honművész 1840. 72. SZ. — M. ÍV. Színházi 
Zsebkönyv 1841. 8. 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 I . é s e g y k o r ú k a s s a i 
s z i n i a p . 

Somogyi (KlÖkner) Soma. — Mun-
kája : Ideál és természet. Beksics Gusz-
távné előszavával. Bpest, 1895. (Elbeszé-
lések. Ism. Hazánk 1894. 367. sz.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Somogyi Zsigmond (medgyesi). — 
Munkái : 1. Magyarország főispánjainak 
Albuma. Hazánk ezredéves fennállásának 
emlékére. Szombathely, 1889. Fénynyom. 
arczk. — 2. Magyarország főispánjainak 
története. 1000—1903. Bpest, 1902. Fény-

nyom. arczképekkel és Zsilinszky Mihály 
előszavával. 

Petrik, M. I v ö n y v e s z e t e 1886—1900. é s a 
in . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Somogyi Zsigmond, m. kir. pénzügyi 
számtiszt; előbb pécs-egyházmegyei nö-
vendékpap és zalavári benczés volt ; de 
szembaja miatt kénytelen volt a papi 
pályától megválni ; államszámviteltani 
oklevelet szerzett 1882-ben a budapesti 
egyetemen és államszolgálatba lépet t ; 
1886-ban a felső-őri (Vasm.) illetékügyei-
nek vezetőjeként működött. — Munkái: 
1. Magyar államszámviteltani kérdések 
és feleletek kézikönyve. Szombathely, 
1884. — 2. Bélyegilletéki útmutató. A 
fennálló törvények és rendeletek alapján. 
Felső-Eőr, 1886. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Somogyvári I. L. Széchenyi Imre gróf. 
Somolki F. — Színműveket fordított, 

melyeket a pesti Nemzeti Színházban elő-
adtak ; első előadatásuk szerint a követ-
kezők : Eszter és Dávid, vígj. 2 felv. 
Seribe után (1846. decz. 17.); Fogadás, 
vígj. 1 felv. Bauernfeldtől, a magyar vi-
szonyokra alkalmazta (1847. ápr. 6.); 
Vicomte Letorieres, vígj. 3 felv. Bayard 
és Dumanoire után ford. (jún. 29. Ism. 
Pesti Divatlap 1847. 28. sz.); Pénz, vígj. 
kardalokkal 3 szak., Bulwer után magyar 
színre alkalmazta, zenéje Szerdahelyitől 
(1849. decz. 5. Ism. P. Napló 1859. 92. 
sz.); A tanácsnok leánya, színj. 4 felv. 
Irta Weissenthurm Franul Johanna 
(1850. jan . 28.); Tündérrege, vígj. 3 felv. 
Leuven és Brunsvik után (1850. máj . 
27.); Bajtársak, vígj. 4 felv. Feldmann 
után magyar színre alkalmazta (1851. 
okt. 25.). Kassán még a következő for-
dított színműveit adták e lő : Elátkozott 
herczeg, Plötz után szabadon ford. (1857. 
jan, 30.); Deborah, Mosenthal után (júl. 
25.); Egy nő, ki az ablakon kiugrik, 
Seribe után magyarosította (aug. 1.); Ő 
nem féltékeny, vígj. 1 felv. Elsz után 
(1861. máj . 3.) ; Yelva, az orosz árva, 

40. tv sajtó alá adatott 1908. febr. 2.9. 
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melodr. 2 felv., 1 előjátékkal, Seribe után, 
zenéje Reisigertől (máj. 7.1; A szép 
molnárné, vígj. 1 felv. Mellesville és 
Duveyrier után (nov. 27.); Éjféli kaland, 
vígj. 4 felv. 

E g y k o r ú l i i r l a p o k é s s z í n l a p o k . 

Somorjai Arthur,hírlapíró Budapesten. 
— Czikke a M. Szalonban (1903. A 
velenczei nemzetközi műtárlat). — Szín-
műve : Kiváltságok, színmű 1 felv. (Elő-
ször adták a Nemzeti Színházban 1899. 
decz. 7.) 

A m. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Somos Árpád, nyomdai igazgató Buda-
pesten. — Czikkei a Grafikai Szemlében 
(1892. Nyelvünk sajátságairól, 1901. A 
háromszínű nyomás általánosítása, 1902. 
A német helyesírás re formja) ; a Nyom-
dászok Évkönyvében (1897. A munka-
árak kiszámítása, 1906. Az elméleti tu-
dásról) ; a M. Nyomdászatban (1904. A 
fekete nyomás). 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Somosi István, ref. lelkész Bodrog-
olasziban (Zemplénm.). — Munká ja : 
Halotti prédikátzio az élet becséről s 
annak helyes használatáról, mellyet néhai 
T. Szemerei Szemere Albert úrnak végső 
tisztelete megadásakor augustus 22. nap-
ján 1824-ben elmondott. Sárospatak, 1825. 

Petrik B i b l i o g r . 

Somosi István, ref. lelkész és főiskolai 
tanár, előbbinek fia, szül. 1816. ápr. 5. 
Bodrogolasziban (Zemplénmegye); atyja 
Tölcsvárra menvén által lakni, maga 
kezdé oktatni gyermekét, mignem 1825. 
a szomszéd Erdőhorváti helységbe adta 
iskolába. 1826. Tályán folytatta iskoláit, 
de még ugyanazon év második felében a 
sárospataki algymnasiumba a syntaxis 
osztályba vitték, hol 1832. júl. 22. alá-
írta a főiskolai törvényeket és az aka-
démiai pályára lépett. Korán kitetszett 
haj landósága a latin irodalom és törté-
nelem iránt. 1838-ban Szepesmegyét lakta 
a német szóért. 1840-ben az esküdt diá-
kok sorába lépett. Az 1840—41. iskolai 

Id. S í i n a y ö i .T.. Magyar írók XII. 

évben az alsó szónoklati osztály vezetése 
bízatott reá. Mint az éneklőkar elnöke 
1841—42-ben szép jelét adta tehetségé-
nek a halotti énekek írásával. 1843-ban 
mint ellenőr, 1844. mint senior ügyelt 
az ifjúság erkölcseire s majd az iskola 
vagyonára, 1845-ben tudományos czélból 
külföldre utazott és leginkább Berlinben 
töltött egy évet a történelem, görög és 
franczia nyelv tanulásával. 1846. vissza-
tért és letette a papi vizsgát és 1848 
májusig segédlelkész volt. Ugyanez évben 
a sárospataki gymnasiumban az alsó 
szónoklati osztály állandó tanítója lett, 
1854. a nevezett gymnasiumban a törté-
nelem szaktanára lett, 1856. egyszersmind 
a főiskola titkára és levéltárnoka. Meg-
halt 1861. máj . Sárospatakon. — Czikkei 
a Sárospataki Füzetekben (II. 1858. költ.) 
IV. 1860. Bóma és Francziaország vi-
szonya a múltban 752. 1832., Fordítási 
kísérlet Ovid átalakulásaiból); a Kazinczy 
ünnepében (Sárospatak, 1859. Emlék-
költemény) ; a Sárospataki Naptárban 
(1859. A sárospataki főiskola, 1860. A 
sárospataki tanulók legutóbbi 70 év alatti 
beléletének vázlata). — Munkái: 1. Ó-kor 
történetei. Sárospatak, 1852. (Ism. Buda-
pesti Hirlap 1854. 518—522. 1.) — 2 
Görög nyelvtan. Krüger után. U. ott, 
1853. (Finkeyvel és Soltészszal együtt.) 

— 3. Magyarország története. U. ott, 
1853. (Népiskolai Könyvtár V., melyben 
a verses részek Erdélyi Jánostól vannak.) 
— 4. Néhai luskodi és vajai gr. Vay 
Ábrahám úr hamvai felett. U. ott, 1855. 
(Költemény.) — 5. Középkor történetei. 
Felgymnasium számára. U. ott, 1857. és 
1865. — 6. Görög magyar szótár. U. ott, 
1857. (Többekkel együtt.) — 7. Világ-
történet algymnasium számára. Beck és 
Pütz után. U. ott, 1857. Három kötet 
(2. jav. kiadás. U. ott, 1860.) — 8. Új-
kor történetei. Felgymnasium számára. 
U. ott, 1858. és 1867. — Nevét Somossi-
nak is írták. 

Danielik, M. í r ó k II . 283. 1. — Sárospataki 

41 
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Fňtetek 1861. 776. 1. ( N e k r . ) , 1862. 266. 1. 
{ F i n k e y P á l . ) — Petrik K ö n y v é s z e t e é s B ib-
l i o g r . — Pallas Nagy Lexikona XV. 79. 1. 

Somosi Petkó János, L. Petkó János 
somosi). 

Somosi János (előbbi családneve: Kö-
döböcz), ref. theologiai tanár, a m. tud. 
Akadémia levelező tagja, szül. 1783. máj . 
24. Bodzás-Ujlakon (Zemplénm.), hol 
a tyja S. István ref. lelkész volt. 1791. 
szept. a sárospataki ref. gymnasiumba 
vitték, 1798. júl . az akadémiai pályára 
lépett (1803. augusztustól 1804. júl. 10-ig 
Lőcsén az evang. gymnasiumban tanult 
a német szóért); hallgatott metaphysikát 
és alkalmazott mennyiségtant ; kezdte a 
franczia nyelv ismeretét. Visszatérvén a 
Szepességről, még két évet töltött az 
akadémiai pályán és bevégezte a hittant. 
1806 első felében a költészeti osztálynak 
hely. oktatója lett, a második félévben 
már a grammatikában rendes tanító volt 
és fölment tanítványaival szinte a böl-
cseleti előtanokig. 1808-ban alkönyvtár-
noknak neveztetett ki, 1809. a huma-
niórák professora lett. 1813-ban a kül-
földi egyetemekre ment és különösen 
Göttingába vette útját, hova 1814. márcz. 
30. érkezett meg és ápr. 14. az egyetemi 
tanulók közé fölavatták. 1815-ben a Wa-
terlooi csata megtörténte idején tért vissza 
h a z á j á b a ; Frankfurt és Ulm felé vette 
útját Bécsnek és itt kapta Vay József 
sárospataki főgondnok meghívó levelét 
egy humaniora iskolai osztály tanári 
székének elfoglalására ; három évig vitte 
hivatalát, midőn 1818. aug. 8. az egyház-
kerületi gyűlésen theologiai tanárrá vá-
lasztották ; szept. 7. kezdte meg tanítását, 
székfoglalója : «De cognitionis l inguarum 
sac ra rum in explicatione scripturarum 
sacrarum utilitate et necessitate». Nem 
készült tüzetesen a theologiára, mert 
tanulmányai a történelem és classikai 
irodalom voltak ifjúsága óta, s inkább 
csak nyelvészeti jártassága dönté el a 
theologiai tanárságát. De 1819-ben az 

egyháztörténet és új-szövetség magyará-
zatára ú j tanszék emeltetett S. kedvelt 
szaktárgyai a görög nyelv oda tétetett 
által s az ő philologiai leczkéi a zsidó 
nyelvre szoríttattak. 1820. okt. 9. a tor-
nallyai egyházkerületi gyűlésén pappá 
avat ta to t t ; 1823. október 5. a könyvtár 
gondjai is reá bízattak ; hasonlóképpen 
felügyelése alá adatott a nyomda. 1834. 
nov. 8. a m. tudom. Akadémia levelező 
tagjának, az alsó-zempléni egyházkerület 
esperessé választotta. 1848-ban részt 
vett a pesti prot. értekezletben. Esperesi 
hivataláról 1854. lemondott, de az akkor 
rendesen ezzel j á ró főiskolai algondnok-
ságot 1855. aug. 21. történt haláláig 
megtartotta. Zemplén- és Tornamegye 
táblabírája is volt. — Czikke a Tudom. 
Gyűjteményben (1834. VIII. Néhai Kövy 
Sándor felett tartott beszédnek biogra-
phiai része). Kazinczy és S. közti leve-
lezést közli a Sárospataki Füzetek (I. 
1857. S.-tól két levél 1818. decz. 1. és 
1826. jan. ; Kazinczytól tíz levél) és a 
Váczy János, Kazinczy Ferencz Leve-
lezése XVI. kötetében (1818. decz. 1-ről). 

— Munkái : 1. A dogmatika theologiának 
első vonásai. Kezdő tanítványainak szá-
mára. Sárospatak, 1827. (2. kiadás, ü . 
ott, 1835. Ujabb kiadása ezen czímmel ; 
A hittan első vonásai. U. ott, 1843.) — 
2. 'Sidó grammatika. Hálái professor Ge-
senius Wilhelm után tanítványai számára. 
Buda, 1832. (Ezen külön czímlappal is : 
A 'sidó nyelv kezdetei. 1. rész 'sidó gram-
matica, 2. rész. 'Sidó olvasókönyv jegy-
zésekkel és szótárral . . . U. ott, 1833.) 
— 3. Keresztény hittudomány. Az egy-
házi tanítói hivatalra készülő tanítvá-
nyainak számokra. Sárospatak, 1836—38. 
Két kötet. — 4. A hittan vázlata. U. ott, 
1854. (Előbbi munkának vázlata.) Két 
kötet. — O adta ki a Szent Bibliát 
Sárospatakon 1835-ben; részt vett a 
Görög—magyar-szótár készítésében. — 
Kéziratban maradt utána egy héber-
magyar szótár az R betűig összehason-
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lításokkal. Tartott halotti beszédet Köves 
Sámuel fölött. — Arczképe, festmény, 
a sárospataki könyvtárban van 71 éves 
korában. (Az 1871. Protestáns Naptárban 
lévő arczkép nem az övé, hanem Futó 
Sámuel ref. esperesé.) — Nevét Somossy-
nak is írták. 

Újabbkori Ismeretek Tara VI. 203. 1. — V. 
Akadémiai Értesítő 1855. 543. 1. ( T o l d y F.) — 
Budapesti Hirlap 1855. 806. SZ. — Danielik, 
M. í r ó k II . 415. 1. — Prot. Képes Naptár 1857. 
55. 1. — M. Akadémiai Almanach 1863. 279. 1., 
1906. 510. 1. — Sárospataki Füzetek 1864. 31. 
1. ( E r d é l y i J á n o s . ) — Szinyei Gerzson, A s á r o s -
p a t a k i ref . f ő i s k o l a i k ö n y v t á r t ö r t é n e t e 56., 
67. 1. — Toldy Ferencz Ö s s z e s m u n k á i V. — 
Petrik B i b l i o g r . — Sárospataki Lapok 1890. 
49. SZ. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e IX. , 
X V I . , X V I I . — Magyarország Vármegyéi: Z e m p -
lén v á r m e g y e 265. 1. 

Somossy József, cs. kir. igazságügy-
miniszteri fogalmazó. — Munkái : 1. Az 
ausztriai büntető törvény általános része. 
Magyarázta : dr. Hye-Glunek Antal lovag, 
ford. Bécs, 1856. (Új Törvénytár X. kö-
tetében is. Pest, 1857.) — 2. Az ausz-
triai büntető törvény a bűntettek, vétsé-
gek és kihágásokról; az ehhez tartozó 
rendeletek a büntető bíróságok illető-
ségéről és a sajtó-rendtartás. Magyarázta: 
dr. Heye Antal, ford. Bécs, 1852—53. 
Öt füzet. 

Petrik B i b l i o g r . é s a m . n . m u z e u m i k ö n y v -
tár p é l d á n y a i r ó l . 

Somossy Miklós, Nagy-Károlyban. — 
Czikke az Ethnographiában (1896. Az 
«igézet» hiedelme Szatmármegyében). — 
Munkája : Nemzeti küzdelem. A nagy-
károlyi gör. szert. kath. magyar hitközség 
küzdelme a nagyváradi román egyházi 
fennhatóság ellen. Nagy-Károly, 1892. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Somosi Péter. — Munkája Sándor 
István szerint : Tökélletes Boldogságra 
vezérlő Út. Fejérvár, 1630. Szabó Károly 
azonban ennek ellenében felhozza: 
Somosi Petkó János, Igaz és Tökéletes 
boldogságra Vezérlő Út . . . . Idegen 
nyelvről magyar nyelvre fordíttatott. 

S.-Patak. 1656. (A könyv czíme után 
ítélve egy ugyanazon munka, és miután 
S. Péter munkája ismeretlen, föltehető, 
hogy a szerző neve, nyomt. hely és év 
tévedésen alapszik.) 

Sándor István, M a g y a r K ö n y v e s h á z G y ő r , 
1803. 25. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v -
tár I. 386. 1. 

Somosi Vilmos, állami felsőbb leány-
iskolái tanár, szül. 1861. júl. 2. Nyéken 
(Fehérm.); tanulmányait Budapesten a 
főreáliskolában, az egyetemen és a mű-
egyetemen végezte. 1891-ben a közép-
iskolára nyert képesítést a vegytanból, 
természetrajzból és gyorsírásból. 1892-től 
fogva tanár Nagy-Kanizsán a felsőkeres-
kedelmi iskolában, hol szaktárgyain kívül 
árúismét tanított ; az ottani polgári isko-
lában is tanított. Jelenleg a trencséni 
állami felsőbb leányiskola tanára. — 
Munkája : Ásványtan és vegytan elemei. 
A felsőbb leányiskolák számára. I. rész. 
Ásványtan és földtan vázlatával. A má-
sodik osztály számára. A szöveg közé 
nyomott 80 képpel. Bpest, 1902. (Szuppán 
Vilmossal együtt.) 

Schack Bela, K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k é s 
t a n á r a i k . B p e s t , 1896. 57. 1. — Kalmár Elek, 
K ö z é p i s k o l a i tanár i N é v k ö n y v . L ő c s e , 1907. 
i 86. 1. 

Somoskeőy Antal, rozsnyói kanonok, 
szül. 1801-ben, 1827-ben szentelték misés-
pappá és 1843-ban rimaszombati plébá-
nossá nevezték k i ; számos évig volt 
püspöki titkár Rozsnyón ; 1850-ben egri 
kanonok lett. Meghalt 1853. június 14. 
Egerben 52. évében. — Czikkei a Rozs-
nyói Egyházi Töredékekben (1831. A 
Krisztus szenvedéséről, Az elhibázott 
rossz nevelésnek gyászos következései-
ről). — Munkája : A rozsnyói püspökség 
százados ünnepén mondott szent beszéd. 
Rozsnyó, 1834. (Rozsnyói Egyházi Töre-
dékek I. 1—36. 1.) 

Rozsnyoi Egyházi Töredékek VI I I . 128. 1. — 
Schematismus C ler i R o s n a v i e n s i s 1851. 15. 
141. 1.. 1855. 145. 1. — Religio 1853. I. 73. sz . 

41* 
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Somos-Ujfalvi Péter, a debreczeni ref. 
iskola rektora. — Munkája : Threnos De 
Obitu Illustris ac Magnifici Comitis Do-
mini Stephani de Bathor, perpetui Comi-
tatuum Simigiensis, Szathmariensis & 
Szabolts Comitis, Domini in Etsed &c. 
piissimi Ecclesiarum nutricii, artiumqu. 
honestarum Moecenatis liberalissimi pla-
cide in Christo obdormientis 25. die 
Julii, Anno 1605. A Petro E. Somos-
Uyfalvino Scholae Debr. Rectore, in 
testimonium piae gratitudinis perpetuum, 
numeris comprehensus. Debrecini, 1605. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 89. 1. 
— Irodalomtörténeti Közlemények V I I I . 461. 1. 

Somp János, orvosdoktor, olaszi (Sze-
pesm.) származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. physiographico-medica. San-
guisugae. Budae, 1834. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Somss ich Gyula. — Munkája : Ame-
rika. Bpest, 1908. (Az Amerikába való 
kivándorlásról. A nép felvilágosítása volt 
a szerző főczélja.) 

Alkotmány 1908. 82. SZ. 

Somssich Lázár (sárdi), cs. és kir. 
udvari tanácsos, S. Antal kanczelláriai 
referendárius és Niczky Bóra f i a ; 1774-
ben m. kir. helytartósági titkár, az 
1790 — 91. országgyűlésen Zalamegye 
követe és kir. tanácsos, 1792. kir. ud-
varnok és helytartósági tanácsos vo l t ; 
végre mint udvari tanácsos halt meg 
1807. aug. 13. Kőszegen 68 éves korá-
ban. — A bécsi Alig. Literatur Zeitung 
jeles költőnek mondja és Janus Panno-
niushoz hasonlít ja latin költeményeit, 
melyek részben tréfás eroticus tartal-
múak. Miller Ferdinánd a sír jára írt 
verset adott ki. — Munkái : 1 .Az 1790-
ben Budán Szent-Iván havának hatodi-
kára rendelt, s kezdődött, és 1791-dik 
esztendőben, Böjtmás-Havának tizenhar-
madikán végződött magyarországi nagy 
gyűlésnek folytáról tett jelentő tudósí-
tása nemes Zala vármegye küldöttjeinek 
japporai Spissich Jánosnak . . , első 

viceispánnak és . . . . Zalaegerszegen, 
Szent-György havának ötödik napján 
tartott közönséges gyűlésnek alkalmatos-
ságával. Hely n., 1791. — 2. Ad Celsis-
simum S. R. I. Principem Nicolaum 
Eszterházy, dum in Supremum I. Comi-
hatus Soproniensis Comitem installaretur : 
Auetore L. S. de S. Hely n., 1794. — 3. 
Ode ad universos imperii austriaci sub-
jectos. Pro principis auguştae domus et 
patriae defensione incredibili alacritate 
a rma capientes. Posonii, 1801. — 4. 
Carmina. Soterion I. Seren. reg. prin-
cipe et archiduce Carolo gravi morte 
feliciter liberato. Mense Martio. 1801. 
Soterion II. Carolo e periculoso morbo 
iterum prospere restituto mente Majo 
1801. Hely n. — 5. Carmen ad Ludo-
vicum Rhédey de Kis Rhéde Nuncium 
Comitatus Szattmár, ad Comitia Regni 
Hungáriáé Anno AE. Vulg. M.DCCCII. 
Posonii celebrata Legatum, pro Militaris 
Academiae in Hungaria Fundatione De-
cern MilliaFIorenorum Donantem. Poson ii. 
(Magyarul: ford. Csokonai Vitéz Mihály. 
Hely n., 1802.) — 6. Ad Franciscum II. 
caesarem. De corona ad augustam aulam 
16. Maii 1802. habita. Hely n. (Költe-
mény.) — 7. Carmina. Ab amico M i-
chale Zichy . . . Aulae regiae familiari 
et inc. comit. Mosoniensis s. vice-comite 
denuo in publicam lucem . emissa. Po-
sonii, 1803. (Két latin és egy magyar 
költemény, ez utóbbit ford. Kőszegi 
Rájnis József.) — 8. Carmen de vera 
gloria ad comitem Georgium Festetics 
de Tolna. ü. ott, 1804. (Ism. Annalen 
1807.) — A M. ,N. Múzeumban is van 
néhány költeménye kéziratban, 4rét 16 
levél. — Arczképét Lampi festette és 
Czetter rézbe metszette. 

M. Hírmondó 1802. I I . 37. s z . — Catalogus 
B i b i . H u n g . N a t i o n a l i s S z é e h é n y i a n a e . S u p p -
l e m e n t u i n I . P o s o n i i , 1803. 7. 1. — N. Annalen 
d e r L i t era tur 1803. I n t e l l i g e n z b l a t t 40. s z . 
— Allgemeine Literatur Zeitung. H a l l e , 1808. 
85. s z . — Katona, H i s t ó r i a Cr i t i ca X L I I . 586. 
1. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 
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' 301., 303. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Kazinczy 
Ferenci L e v e l e z é s e I I I . , V I I . , VII I . — Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1898. 50. 1., 1901. 

172. l a p . 

Somssich Miklós, (sárdi), országgyű-
lési követ, S. József birtokos és Ürményi 
Mária fia, szül. 1784. decz. 6. Sárdon, 
(Somogym.) ; tanulását a nagykanizsai 
gymnasiumban kezdette, majd Pécsett 
az akkori akadémián folytatta, a hol a 
bölcseleti tanfolyam után a jogit is meg-
kezdette, melyet Pesten fejezett be. Mint 
jurá tus gróf Széchényi Ferencznél fog-
lalkozott. Ennek végeztével főnöke, ki 
akkor Somogymegye főispánja volt, a me-
gye tb. jegyzőjének nevezte ki. 1806. ren-
des aljegyző, 1808. főjegyző lett. .1809. me-
gyéje a hadi tudósítások megszerzése 
végett a francziák ellen hazánkban har-
czoló táborba küldte. Somogy vármegyé-
nek az 1811., 1830., 1832. és 1839. évi 
országgyűléseken jeles követe, 1813-ban 
másodalispánavolt , mely hivataláról 1815. 
leköszönt, és 1817. az árvaszéki elnökséget 
vállalta el, melyet 1848-ig viselt. Közben 
teljesen a mezei gazdaságnak szentelte 
idejét és birtokán okszerű gazdaságot 
folytatott. A magyar gazdasági egyesület-
nek fiával S. Pállal együtt, kezdettől fogva 
tagja volt. 1863-ban Szörnyén rablók 
által megtámadtatván, megkínoztatott, 
úgy hogy egyik karja is eltört. Karja 
összeforrván előbb Pécsett, majd Pál fiá-
hoz Pestre vonult, hol 1866. jún. 9. a 
gazdasági egyesület választmányi tagnak 
megválasztotta. Erezvén hanyatlani testi 
erejét, utolsó évében Sárdra költözött, 
hol 1870. decz. 19. meghalt. — Munkája: 
Az 1839—40. eszt. országgyűlés bevégez-
tével tek. ns. Somogy vármegyének karai 
és rendei elejbe terjesztett Jelentése . . . 
és mező-szegedi Szegedy Sándor országos 
követ uraknak, közrebocsáttatott a megyei 
karok rendeléséből és a nemesi rend 
költségén Kaposvárott aug. 1-ső napján 
tartatott nagygyűlésből. Hely n. (1840) 
— Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak . 

j\agy lián, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a í X.'3C1.. 
304, 1. — Vasárnapi Újság 1871. 1. SZ. a r c z k . 
— Galgóczy Károly E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 1885. 
V. 62—70. 1. — Petrik B i b l i o g r . — ľallas 
Nagy lexikona X V . 81. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Somssich Pál (sárdi), val. b. titkos 
tanácsos, a főrendiház tagja, előbbinek 
és Kajdácsy Jozefa fia, szül. 1811. jan. 
13. Sárdon (Somogym.); a pécsi és a 
kaposvári középiskolában tanul t ; a böl-
cseletet a pesti egyetemen, a jogot a 
győri kir. akadémián, a jogi gyakorlatot 
pedig nagybátyja mellett, ki akkor már 
kir. személynök volt, végezte, kinek nagy 
befolyása volt politikai egyéniségek kép-
zésére. A classikusokat, úgy a régieket^ 
mint az újabbakat szeretettel o lvasta ; 
hasonló kedvvel űzte tanulmányai melleit 
a politikai és történelmi tudományok 
kultuszát egész életében gyarapítva 
ismereteit. Atyjától vette át rendíthetetlen 
magyarságát és erős alkotmányos érzel-
meit, Pongrácz bátyjától nagyobb simasá-
gát, óvatosságát és conservativ hajlamait. 
1831. jún. 22. censurázott kitűnő sikerrel. 
A közszolgálatot Somogy vármegyénél 
kezdte, hol előkelő nemes ifjak szokása 
szerint jegyző volt és szónoklataival 
annyira kitüntette magát, hogy már 
1843-ban vármegyéje országgyűlési köve-
tévé választották. A conservativ mér-
sékelt szabadelvű párthoz csatlakozott, 
ennek egyik vezérszónoka lett és ezért 
az országgyűlés után a magyar kir. hely-
tartótanácshoz tanácsossá neveztetett ki. 
1847-ben ismét követté választották nem 
ugyan szülő vármegyéjében, az ellenzéki 
Somogyban, hanem a conservativ Ba-
ranya részéről Ez országgyűlésen ő volt 
a nézete szerint túlságokba csapó ellen-
zékkel szemben a mérsékeltebb párt. egyik 
vezére s érvekben erős fő szónoka. 
Valaszfeiirati javaslata heves vitákra 
adott a lkalmat; Kossuthtal kellett küz-
denie, kivel előbb baráti viszonyban volt 
és kinek lapjába czikkeket is írt. A már-

I cziuşi napokban szerepe megszűnt, ő a 
lojális téren maradt és a magánéletbe 
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vonult. A szabadságharczban részt nem 
vett; de az osztrákok által magát elcsá-
bíttatni s felhasználtatni nem engedte. 
«Magyarországnak és királyának törvé-
nyes joga» cz. munká ja azonban az 
ekkorig népszerűtlent a hazafiság nim-
buszával vette körül. E műben és hír-
lapi czikkeiben is, nem gondolva vele, 
hogy abban a korban fejével játszott, a 
bécsieknek és a külföldnek meleg hangon 
és kristálytiszta világossággal terjesztette 
elő az ország jogait és a hatalom téve-
déseit. De nemcsak mint fényes tollú 
publiczista író, hanem egyéb hazafias, 
nemzeti vállalatok terén is sokat tett oly 
irányban, mint conservativ társa Ürményi 
József, kinél e nehéz időkben senki sem 
volt erősebb és buzgóbb védője a nem-
zetiségnek, nyelvnek, irodalomnak s tár-
sadalmi reformoknak. Ilyen éruemei 
többek közt S . -nak: a kaposvári gym-
nasium újjáalakítása, melynek épületére 
nagy gyűjtést rendezet t ; a Berzsenyi-
szobornak Niklán kezdeményezése s 
létrehozása; munkás részt vett az első 
magyar biztosító-társaság alapításában, 
melynek később igazgatósági elnöke is 
le t t ; tevékeny tagja és szakosztályi el-
nöke volt az országos gazdasági egye-
sületnek, elnöke a somogyvármegyei 
gazdasági egyesületnek s a Dráva-szabá-
lyozási bizottságnak, részvényese s igaz-
gatósági tagja több pénzintézetnek s 
gyárvállalatnak. A birodalmi tanácsba 
őt is meghívták, de ő a meghívást nem 
fogadta el. Midőn azonban az idők jobbra 
fordultak, ő is azonnal sorba állott és 
hallatni kezdte vármegyéjében jogvédő 
ékesszólását. Az 1861. országgyűlésre a 
kaposvári kerület egyhangúlag kiáltotta 
ki képviselőnek. Megválasztatása alkal-
mával tartott beszéde nagy hatást tett s 
megerősítette népszerűségét. Mint 1861., 
úgy az 1865. országgyűlésen, melyre 
új ra megválasztatott, híven csatlakozott 
Deák Ferencz politikájához és párt jának 
egyik legkitűnőbb s tiszteltebb tagja lett. 

A Ház a Deák-párt elnökségével és 
Andrássy Gyula gróf miniszterelnökké 
való kineveztetése után ennek helyébe az 
első alelnökséggel tüntette ki. Szilárd 
alkotmányos érzületének erős kifejezést 
adott többek közt abban is, hogy az 
Ausztria által Rómával kötött konkordá-
tumot Magyarországra nézve érvényte-
lennek jelentette ki, miután azt meg nem 
koronázott király írta alá. 1869. ismét 
a kaposvári kerületben lépett fel, de 
akkor az erős pártküzdelemben, Kossuth 
nevével szemben, megbukott és a rigyiczai 
kerület (Bácsm.) választotta meg. 1872-től 
viselte a képviselőházi elnökséget és azon 
évben valóságos b. titkos tanácsossá 
kineveztetett. Első előkészítői közé tar-
tozott a Deák-párt és a balközép egye-
sülésének ; de midőn a fúziótól várt 
reményeit meghiúsulni látta, elhagyta a 
fuzionált pártot s vele szemben határo-
zott ellenzéki állást foglalt el. Képviselő 
maradt s a mérsékelt ellenzékhez tar-
tozott egész 1887-ig, mire e szerepét 
az újjászervezett főrendiházban folytatta, 
melynek tagjául kineveztetett. Erősen 
birálta különösen a kormányok pénzügyi 
politikáját, mint a mely az országot 
mind mélyebben eladósítja. Meghalt 1888. 
márcz. 5. Budapesten. — Czikke a Re-
gélőben (1837. 49. sz. Somogyi lóverseny); 
A Figyelmezőben 1850. elején két czikke 
jelent meg, melyek miatt a lap betilta-
tott ; Pohárköszöntése a Niklán tartott 
Berzsenyi-ünnep közlakomáján (Győri 
Közlöny 1860. 51. sz.); a Toldy István, 
Magyar politikai szónoklat kézikönyvé-
ben (Pest, 1866., II. A felirati javas-
latról 1861., 1866.); czikkei a Kertész 
Gazdában (1866. Szőlőseink rendezése); 
a Borászati Füzetekben (1869. Nyilt levél 
dr. Entz Ferenczhez); a Gazdasági Lapok-
ban (1860. A baranyai szőlőhegyek); a 
Falusi Gazdában (1868. II. 2. sz. Be-
széde dohánytermelésünk érdekében); az 
Egyetértésben (1886. 108. sz. Somsich Pál 
«Nyílt levele»); az Egyetemes Ency-
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clopaediának is munkatársa volt. — Mun-
kái : 1. Végszavai a somogyi követeknek 
az 1843/4. országgyűlés felett. Hely n. 
1845. — 2. Magyarországnak és kirá-
lyának törvényes joga. Bécs, 1850. (Né-
metü l : Das legitime Recht Ungarns und 
seines Königs. U. ott, 1850. Két kiadás.) 
— 3. Értekezés az angol forradalomnak 
története felett. Irta Guizot. Elő- és vég-
szóval ellátva fordította. Pest, 1851. — 
4. jReden von Melchior Lónyay und Paul 
Somssicb in der Unterhaussitznng vom 
18. Mai 1861. U. ott. — 5. Válasz Kossuth 
Lajos Nyilt levelére. U. o.,1868. (Melléki, a 
«Magyarország» 85. számához.) — 6. Az 
1869—72. országgyűlés képviselőházának 
működése. Feltüntetve Somssich Pál kép-
viselőházi elnök három végjelentésében 
megtoldva az elnöki zárbeszéddel. U. ott, 
1872. — 7. Nyilt levél Kónyi Manóhoz. 
A tiszta jövedelem a csángó-alap javára 
van felajánlva. U. ott, 1886. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

— Szerkesztette a Borászati Füzeteket 
1869 és 70-ben Entz Ferenczczel együtt 
Budapesten. — Arczképe: kőnyomat, 
nyomt. Gerhart Bécsben 1869-ben (a 
Yereby, Honpolgárok könyvében Bpest, 
1869. IV. füzet.) 

Hírnök 1844. 18. SZ. — Neue Croquis aus 
Ungarn. L e i p z i g , 1844. I I . 182. — Ungarns 
politische Charaktere. M a i n z , 1851. 165. 1. — 
Danielik, M a g y a r Írok II . 284. 1. — Vasárnapi 
Ujsag 1861. 13. sz . a r c z k . , 1869. 19. sz . a r c z k . , 
1888. 11. s z . k é t a r c z k . — Nagy Irán, M a g y a r -
o r s z á g C s a l á d a i X. 302., 304. 1. — Hon 1864. 
227. SZ — Családi Kör 1865. 49. SZ. a r c z k . — 
Magyarország és a Nagyvilág 1866. 9. Sz. a r c z k . , 
1872. 12. s z . a r c z k . , 1872. 12. s z . a r c z k . , 1881. 
4. s z . — Farkas Albert, O r s z á g g y ű l é s i E m l é k -
k ö n y v 1866. 1867. P e s t , 1867. ( B e s z é d e . ) — 
Győri Közlöny 1869. 3. SZ. — Vereby Soma, 
H o n p o l g á r o k K ö n y v e . P e s t , 1869. I V . f ü z e t , 
a r c z k . — Hazánk és a Külföld 1872. 17. SZ. 
a r c z k . — Képes Világ 1873. 5. 1. a r c z k . — 
Figyelő I I . 1877. 24., 28., 31. 1. — Wurzbach, 
B i o g r . L e x i k o n X X X V . 300. 1. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e é s B i b l i o g r . — Halász Sándor, O r s z á g -
g y ű l é s i A l m a n a c h . F ő r e n d i h á z . B p e s t , 1887. 
142 1. — 1888 : ( N e k r . ) Fővárosi Lapok 66., 
88. SZ., P. Napló 65., 67., Nemzet 65., 67. SZ. 

Budapesti Hirlap 66., P. Hirlap 66. Sz. —• A 
kaposvári főgymnasium Értesítője 1888. — Pallas 
Nagv Lexikona XV. 81. 1. ( T ó t h L ö r i n c z . ) — 
Budapesti Hirlap 1906. 364. SZ. (S. é l e t é b ő l , 
50 bará t i l e v é l a l a p j á n . ) — Petrik, M. K ö n y -
v é s z e t 1886—1900. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Somss ich Pongrácz (sárdi gróf), státus-
tanácsos, a m. tud. Akadémia igazgató-
sági tagja, S. Miklós író testvéröcscse, 
szül. 1788-ban Sárdon (Somogym.); isko-
láit Kanizsán és Pécsett jár ta , az egye-
temet Pesten bevégezte. 1811-ben m á r 
szolgabíró volt Somogyban, az akkori 
pénzviszonyok tárgyalásakor erélyes fel-
lépése által magára vonta a közfigyel-
met. 1824. máj. 4. alispánná választották 
és az 1825. pozsonyi diétára követül 
küldték, hol megyéjét ellenzéki szellemben 
képviselte. Az országgyűlés eloszlása után 
részt vett a rendszeres munkálatok ki-
dolgozásában. A nádor által, kinek ked-
vencze volt, 1830-ban alnádorrá, 1833. 
kir. személynökké s ezzel a kir. tábla s 
az országgyűlés alsó táblájának szinte 
elnökévé neveztetett ki. Ugyanez évben 
lett Pest-Pilis és Solt egyesült vármegyék 
főispáni helytartója, 1836-ban Baranya 
vármegye főispánja. 1841-ben, midőn 
Szerencsy István őt a személynöki szé-
ken felváltá, es. kir. államtanácsossá 
neveztetett ki és a Szent István-rend 
közép-keresztjét kapta. 1845. máj . 3. a 
grófi rangot nyerte. A m. tudom. Akadé-
miának 1830. nov. 17-től igazgató tagja 
volt. Meghalt 1849. aug. 26. — Mun-
kája : Beszéd, melyet . . . király szemé-
lyes jelenlétének töryényszéki helytartója 
1832—33. országgyűlése folytában, sz. 
János hava 11. az egybegyűlt Tek. karo-
kat és rendeket . . . ezen dicső hivata-
lába léptével megköszöntötte. Pest, 1833. 
(Hazai és Külf. Tudósítások 1833. 51. sz. 
Toldalékja.) — Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

Hazai és Külföldi Tudósítások 1833. I. 48. 
SZ. — Akadémiai Almanach 1863. 263. 1. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 302., 
304. 1. — Figyelő XX. 166. 1. — Pallas Nagy 
Lexikona XV. 82. 1. — Nemzetségi Zsebkönyv 
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I . F ő r a n g ú c s a l á d o k I . 216. 1. — Irodalom-
történeti Közlemények 1906. 305., 312., 314. 1. 

Sonklár Károly (innstädteni), es. kir. 
vezérőrnagy, szül. 1816. decz. 2. Fehér-
templomban (Temesm/); atyja mint katona-
tiszt szolgált a határőrvidéken, anyja 
egy ottani építész-mérnök leánya volt. 
S. 1829-ben a karánsebesi mérnöki iskolát 
látogatta, hol három év alatt kiképezvén 
magát, felvették hadapródnak és mint 
helyettes tanárt alkalmazták a nevezett 
intézetnél; több évig tanította szak-
tárgyain kívül a földrajzot és történel-
met ; egyszersmind tovább képezte magát 
a történelemben és természettudomá-
nyokban, nyelveket tanult és tudományos 
kirándulásokat tett a vidéken. 1839-ben 
tiszt lett és saját kérelmére Zágrábba a 
es. kir. 26. sz. gyalogezredbe, majd 
Gráczba helyezték; több hadapródiskolá-
ban volt tanár és Károly Viktor fő-
herczeg nevelője ; tiszti rangban fokról-
fokra emelkedett a vezérőrnagyságig. — 
Számos czikket írt, melyek csekély ki-
vétellel nem vonatkoznak hazánkra és 
felsorolvák Wurzbachnál, Payernál és 
Szinnyei Könyvészetében. — Munkái 
közül is csak a hazánkra vonatkozót 
eml í tem: Reiseskizzen aus den Alpen 
und Karpathen, Wien, 1857. 

Wurzbach, B i o g r a p h i s c h e s L e x i k o n X X X V 
307. 1. (Bö é l e t r a j z z a l é s r e p e r t ó r i u m m a l . ) 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Payer, B i b l i o -
t h e c a C a r p a t i c a 191., 192. 1. 

Sonnenberg Gábor, orvosdoktor, fog-
és szájgyógyász, physikus és vegyész 
Kassán. — Munkája : Jom Kipur, die 
Gefühle des Juden am Versöhnungstage. 
Gedanken eines Misanthropen. Kaschau, 
1846. 

Petrik B i b l i o g r . 

Sonnenfeld Zsigmond, bölcseleti dok-
tor, állami felső leányiskolái tanár, szül. 
1845. okt. 1. Vágújhelyen (Nyitram.); 
tanult szülőhelyén, a prágai és pozsonyi 
gymnasiumban és a pesti egyetemen, 
h ol 1870-ben bölcseleti doktorrá avatták. 
Ettől fogva 1890-ig a Pester Lloydnál 

és a Neues Pester Journalnál működöt t : 
1877-től 1899-ig egyszersmind főgymna-
siumi tanár volt Budapesten. 1890-ben 
Párisba távozott és a Hirsch báró philan-
tropiai intézetének igazgatója lett. 1905 
óta az izraelita gyarmatosító szövetség 
igazgatója; ezen szövetség 1896. és 1902. 
kiküldte Argentínába és. Romániába. 
— Czikkei a Magyarország és a Nagy-
világban (1880. Paál László, magyar 
festő tragödiája); a Budapesti Szemlében 
(XXIX. 1882. Lenau Miklós életéből); 
a Nemzetben (1887. 267., 268. sz. Deák 
Ferencz szobra, 302. sz. Az Arany-szobor-
pályázat, 310. sz. A száz éves «Don 
Carlos»); a Vasárnapi Újságban (1887. 
Barabás művészete és kora) ; a M." Sza-
lonban (1888. A nők mint drámaírók). 
— Munkái: 1. Német nyelv és irodalmi 
kézikönyv a felsőbb leányiskolák szá-
mára . Bpest (1878—79). Két kötet. (Ism. 
Néptanítók Lapja 1878. 182. 1. 3. jav. 
kiadás. U. ott, 1890—91.) — 2. Lenau 
Miklós élete és művei. U. ott, 1882. 
(Ism. Ellenőr 293. sz., Egyet. Philol. 
Közlöny 1883. 589. Bud. Szemle XXXI., 
Koszorú VIII.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — The Jewisch 
Encyclopedia. N e w - Y o r k , 1905. XI . 468. 1. — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s P e i z n e r 
I g n á c z s z i v e s k ö z l é s e . 

Sonnenschein Zsigmond, szappanos-
mester Turócz-Szent-Mártonban. — Mun-
k á j a : Der rationelle Betrieb des Seifen-
siedergewerbes. Eine auf vielfache Er-
fahrung gestützte und gründliche An-
weisung : Mit 1 Tabelle, 12 den Text 
erläuternde Figuren darstellend. Turócz-
Szent-Márton, 1870. 

A m . n. m u z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Sonntagh Dániel, ág. ev. lelkész Franz-
felden (Torontálm.), késmárki szárma-
zású. — Munkái : 1. Vom Tanz. Ein 
Beytrag zur Berichtigung der Urtheile 
über denselben, mit Rücksicht auf die 
von Hrn. Jos. Fornet derüber heraus-
gegebene Brochüre verfasst. Eperies. 
1797. (Névtelenül.) — 2. Ungezwungene 
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Klagen der Freundschaft, dem in seinem 
29ten Jahre zu f rüh verstorbenen Joh. 
Zachar. Wester, Kaschau, 1798. (Név-
telenül.) — 3. Stand-Rede, gehalten bey 
der Leiche des Herrn Johann Georg 
Liedemann, zu Georgenberg am 25. Sept. 
1811. U. ott. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g a r n I I I . 1803. 
38«. i . — Petrik B i b l i o g r . 

Sonntag Mihály, orvosdoktor, iglói 
(Szepesm.) származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de causis im-
potentiae in sexu potiori ex doctrina 
Hippocratis, veterumque medicorum, prae-
side Grunero. Cum programmate Neu-
baueri. Jenae, 1774. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Sonntag Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1794. szept. 14. Nagy-Szebenben, tanult 
1815-től a tübingai egyetemen és 1829-
ben nagy-szebeni lelkész le t t ; azonban 
ezen állásától 1831-ben megfosztották és 
azután nemsokára meghalt. — Munkája: 
Numophylacii Gymnasii A. C add. Des-
cripcio Partis II. Fasciculus 3. Cibinii. 
1819. 

Trausch. S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III. 324. 1. 

Sontag Sámuel, orvosdoktor, eperjesi 
származású. — Munkája; De metastasi, 
sive sede morborum mu ta t a ; oder: wie 
sich öfters eine Krankheit in die an-
dere verwandele. Halae Magd., 1731. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Sontagh Sámuel, ág. ev. superinten-
dens, szül. 1736. febr. 26. ; tanulmányait 
Eperjesen, Altdorfban s Göttingában vé-
gezte, s midőn külföldről visszajött, a 
br. Podmaniczky házánál nevelősködött; 
1776-ban a kassai ág. ev. egyház vá-
lasztotta lelkészeül, s itt működött 1806-ig, 
a midőn superintendensnek választották 
Eperjesen. Az 1791. zsinatnak egyik leg-
kitűnőbb tagja volt. Meghalt 1822. júl. 
7. Eperjesen. — Munkáiról, egyházi és 
zsinati beszédeiről életrajzírói és bib-
liographusaink semmit sem jegyeztek fel. 

Hurk József, A z e v . 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. 64. 1. — Kazinczy Ferencz L e v e 
l e z é s e V I . 485., 581. 1. 

Soóky Gábor, esztergomi kanonok, 
szül. 1843. júl. 4. Vadkerten (Nógrádm.); 
gymnasiumi tanulmányait elvégezvén, a 
theologiát Esztergomban hallgatta. 1865. 
nov. 11. fölszenteltetett. Már mint szer-
pap az esztergomi papnevelőbe tanul-
mányi felügyelővé és lyceumi tanárrá 
kineveztetett; 1895-ben a papnevelő-
intézet aligazgatója, theologiai tanár, 
majd seminariumi rektor, 1889. pedig 
tiszt, kanonok lett. Az esztergomi érseki 
szent szék ülnöke is volt. Meghalt 1894. 
febr. 20. — Sok czikket és könyvismer-
tetést írt a M. Sionba, többnyire Rom-
kövy Bálint álnév alatt. — Nagyobb 
m u n k á j a : A liberalismus és az inter-
nationale. Esztergom, 1873. (Új M. Sión.) 

Zelliger Alajos, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 
483. 1. — M. Állam 1894. 42. Sz. — I asdrnapi 
Újság 1894. 8. SZ. ( N e k r . ) — Schematismus 
Cler i S t r i g o n i e n s i s 1894. 285. 1. 

Soóky István. — Munká ja : Nyárfa-
lombok. (Költemények.) Budapest, 1902. 
(Monostori Károly ajánlásával. Ism. M. 
Szemle 16. sz.) 

M. könyvészet 1902. 

Soós Antal, hírlapíró. — Czikkei a 
nagyváradi Szabadságban (1884. 39. sz. 
Összeesküvés Világos után, 1888. 285. 
sz. könyvism.); a Hnnyadban (1885. 17. 
sz.); a Képes Családi Lapokban (1888— 
89., 1891); a Hazánkban (1896. 336. sz. 
A karácsonyi műtár la t ) ; a Nemzeti Új-
ságban (1896. 345. sz. Karrikaturák); 
az Athenaeumban (1896. Képzőművé-
szeti feladataink) ; a Brassói Lapokban 
1897. 89., és Délvidékben 32. sz., a Va-
sárnapi Újságban (1899. Sefer pasa gyűj-
teménye). — Munkája; Bölcsek és bolon-
dok közt. Bpest, 1901. (Utazási élmé-
nyek.) 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r é s h í r l a p -

k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Soós Antal (bergenyei), nyug. tanító-
képző-intézeti rendes t anár ; bánfi-hunyadi 
tanító volt, 1869. tanfelügyelői tollnok,majd 
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tanítóképző-intézeti tanár lett Félegyházán. 
Meghalt 1901. márcz. Pápán 63. évében. 
— A Félegyházi Hiradó munkatársa volt. 
— Munkái: 1. A nemzetgazdasági poli-
tika rövid vázlata. Előadásai után jegyez-
ték és saját használatukra kézirat gyanánt 
kinyomatták a kún-félegyházai állami 
tanítóképző-intézet növendékei. K.-Fél-
egyháza, 1891. — 2. Ünnepi beszéd, 
melyet a kún-félegyházai m. kir. állami 
tanítóképző-intézetben a tanári kar és 
ifjúság által 1898. április 16-án, az 
1848-ik évi törvények szentesítésének 50. 
évfordulója alkalmából rendezett emlék-
ünnepen tartott Csepreghy Endre és 
alkalmi költemény, írta bergenyei Soós 
Antal. U. ott, 1898. — 3. Paedagogiai 
Kalauz. Útmutatás az osztatlan hat-
osztályú elemi iskola tananyagának a 
miniszteri tantervben kijelölt keretben, 
módszeres félórás tanmenetekben való 
felosztására és gyakorlati utasítások és 
példák annak módszeres kidolgozására. 
Kecskemét, 1899. 

Néptanítók Lapja 1869. 43. Sz. — Vasárnapi 
Újság 1901. 10. s z á m . ( N e k r . ) — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a u \ i>. m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Soós Elemér (sóvári), nyug. honvéd-
ezredes, S. Sándor selyemtenyésztési fő-
felügyelő és br. Schuster Natalia fia, 
szül. 1844. jún. 16. Nádasdon (Abaujm.); 
magánnevelésben részesült és a gymna-
sium VI. osztályából vizsgát tett. 1857-től 
a kassai és hainburgi katonai nevelő-
intézetben folytatta tanulmányait . 1861. 
a 39- sz. Dom Miguel cs. és kir. gyalog-
ezredben hadnagy, 1866. főhadnagy, 1874. 
százados, 1883. őrnagy lett és 1893-ban 
mint ezredes nyugalomba vonult Buda-
pestre. A heraldikai és genealógiai tár-
saság választmányi tagja. — Czikkei a 
Turulban (1886. A soóvári Soós-család 
czímere, 1890. Miczbán eredete, 1902. A 
Baksa nemzetség czímere); a Hadtörté-
nelmi Közleményekben (1890. Az 1278-iki 
morvamezei csata); az Adalékok Zemp-

lén vármegye történetéhez cz, gyűjtemé-
nyes munkában (1898—99. A kövesdi 
vár történetéhez adatok, Sáros-Patak 
város és vár történetéhez adatok, Ada-
tok a leleszi prépostság történetéhez, 
1902. Péter mester, Zomotor földje, Ada-
tok Zemplén árpádkori földrajzához, 
Mátyás király levele Zemplén vármegyé-
hez) ; az Archaeologiai Értesítőben (1907. 
A felső-kubini várhely). 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Soós Ferencz, ref. püspök, született 
1670-ben Kuduban (Szolnok-Dobokam.), 
a hol tanulni is kezdet t ; tanulmányait 
Kolozsvárt folytatta s külföldön végezte, 
hol 1696. aug. 25. a franekerai egyetem 
hallgatói közé iratkozott. Hazatérte után 
két évig gr. Bethlen László udvari papja 
volt, 1700 elején pedig kolozsvári lelkész 
lett. 1710. kolozskalotai esperessé, 1717 
őszén az erdélyi egyházkerület püspö-
kévé választatott. Meghalt 1720. jún. 19. 
— Munkái : 1. Dissertatio Metaphysico-
Theologica De Prima Veritate Exhibens 
certorum Dei Attributorum, Natura & 
Revelatione notorum, legitimam cum 
Primo Vero connexionem, Pars Pr ima 
. . . Franequerae, 1698. — 2. Jó csele-
kedetekre való serkengetés és a munkás 
Szeretetre való Intés. Mellyet a boldog 
eml. Néhai Nemzetes Szent-Jóbi György 
Uram, a Nemes Kolozsvár városának 
egyik érdemes Exactorának, &c. meg-
hidegedett Teste felett tött az Istennek 
beszédéből, Istennek dicsőségére, jó Fau-
torának érdemlett betsületire és közön-
séges épületre, a szomorú 1704. eszten-
dőben Sz. Jakab havának 14-dik napján 
Kolozsváratt a Megholtnak Hid-útszai 
házánál . . . Kolosvár, 1704. — 3. Isteni 
kéz avagy igazgatás. Melly ki-mutatja 
magát hatalmason minden dolgokban: 
nevezetesen pedig ki-adá magát . . . . 
Viczei Mária véletlen halálában. U. ott, 
1716. (Szatmár Némethi Sámuelné . . . 
Isteni félelmével . . . cz. gyűjtőczímmel, 

i Baczoni J. Máté beszédével és gyász-
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versekkel együtt.) — 4 . A dög-halál Islen 
harcza az emberekkel: Mellyben meg-
mutatódik, mint győzedelmeskedik Isten 
a testen. Miképen forgassa pedig ember 
magát ebben a hartzban és minémű 
hadi lelki készülete légyen, arról oktat-
tatik e rövid együgyü munka által a 
halandó ember. Mellyet erőtelenségi kö-
zött k é s z í t v é n a z erdélyi . . . reform, 
státusoknak ajánl. U. ott, 1720. (Ujabb 
kiadása. U. ott, 1739. Latinul is meg-
jelent : Positiones de peste . . . U. ott, 
1720.) — Nevét Sósnak is írták. 

Bod, M. A t h e n a s 245. 1. é s S i n i r n a i s z e n t 
P o l i k á r p u s 160. 1. — Danielik, M. í r ó k 11. 
285. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó-
Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I. ŐŐ6. I I I . 2. 
r e s z 522. 1. — ľetrik B i b l i o g r . — Zoványi 
Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k T á r a 111. 216. 1. 

Soós Ferencz, ref. lelkész Kolozsvárt, 
előbbinek fia. Meghalt 1776-ban. — Mun-
kái : 1. Szathmári Pap Sándorné halála 
felett . . . Kolozsvár, 1742. — 2. Az 
evangéliomi talentumokkal hűséges ke-
reskedésnek kegyelembéli ju ta lma az 
Urnák öröme . . . néhai tiszt. . . Deáki 
Filep Jósef . . . ref. superintendens . . . 
Meghidegedett tetemeinek koporsóba való 
be-tétettetéseknek alkalmatosságával . . . 
Mindsz. Hav. 20. 1748. utolsó tisztes-
séget tett. U. ott, 1752. (Halál után is 
élő József . . . gyűjtő czímmel, többek 
beszédeivel együtt.) 

Minister Evangelii . . . C l a u d i o p o l i , 1776. — 
Zoványi Jenő, T h e o l o g i a i I s m e r e t e k T á r a III . 
216. 1. é s a m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á -
n y á r ó l . 

Soós Gábor, ev. ref. főgymnasiumi 
igazgató-tanár, előbb Losonczon, majd 
Kecskeméten, hol 1870. nov. 6. meg-
halt 54. évében. — Munkája : Gyász-
beszéd . . . Szilassy József . . . felett 
1854. Pest. — Szerkesztette a kecske-
méti reform, nagy gymnasium első évi 
Programmját 1857. 

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

Soós Imre, kir. gymnasiumi tanár 
Rozsnyón (Gömörmegye). Meghalt 1803. 
márcz. — Munkája : M élt. és főt. Szanyi 

Fcrencz . . . rozsnyói püspök béiktatá-
sának, mely 180'2. . . . tartatott, dicső 
emlékezete. Melyet egynehány versekkel 
is, a késő maradéknál fenttartani igye-
kezett s iparkodott . . . Kassa. 

Zeitschi i ft v o n u n d für U n g a r n I V . I8u3. 
62. 1. — Bartholumaeides, C o m i t a t u s G ö m ö r 
431. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Soós István, karmelita perjel, szül. 
1864. decz. 16. Rába-Keczölön (Sopron-
megye), földmives szülők gyermeke. Ta-
nulmányait Győrött végezte mint magán 
tanuló; 1882. okt. 12. belépett a karme-
lita rendbe. Az egyévi noviciátust Grácz-
ban töltve, a háromévi bölcseletet Linz-
ben hallgatta, míg ismét Győrbe került 
theologiára; 1888. jan. 29. misés pappá 
szenteltetvén a rend által akkoriban fenn-
tartott gyermeknevelő praefectusa, öt 
évvel később pedig a győri rendház per-
jele lett. 1896-ban megalapította a buda-
pesti zárdát és annak vezetését vette á t ; 
midőn 1903-ban keresztül vitte a magyar 
rendtar tománynak az osztráktól való 
függetlenítését, annak kormányzását is 
átvette. 1904 ben a zombori zárda meg-
alapítása végett két évig távol volt, de 
1906. máj . 5. a budapesti rendház ismét 
főnökévé választotta és azóta a tarto-
mányi főnökség mellett ezt is kormá-
nyozza. — Munkái : 1. Karmelhegyi 
rózsabimbók Oktató, imádságos és éne-
keskönyv. 3. átdolg. kiadás. Bpest, 1893. 
(4. kiadás. 1897., 6. k. 1903. U. ott.) — 

2. Liliomfüzér. Emlékül az első szent 
áldozásra. 4. bőv. k. U. ott, 1896. (5. 
k. 18—24 ezer. Győr, 1899.) — 3. Hó-
virágok a kis Jézuskának. Győr, 1896. 
(2. k. Bpest, 1897., 3. k. Győr, 1898., 
7. k. Bpest, 1904. 31—35 ezer, új kiad. 
U. ott, 1907. Tótul : Bpest, 1897.) — 4. 
Dicsérjétek az Urat! Imádságos és éne-
keskönyv. Bpest, 1896. (2. kiad. 1898., 
3. k. Győr, 1899., 4. k. Bpest, 1902.) — 
5. I'áduai szent Antal. Imakönyv . . . 
Győr, 1898. (3. k. Bpest, 1899., 4. bőv. 
k. 30—40 ezer. Győr, 4. bőv. k. Bpest, 
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1900., 10. k. Győr, év n. 99—100 ezer, 
17. k. Bpest, 1905. Tótul, ford. Osvald 
Richard. Yágbesztercze és Bpest, 1898— 
1903. Németül, Bpest, 1903. és 1905.) 
— 6. Isten kertje,vagyis a szentek élete. 
1. füzet. Szűz Mária élete, 2. füz. Szent 
József, Krisztus nevelő atyja, 3. füz. 
Szent Anna, a bold, szűz Mária anyja, 
4. füz. Szent Tamás élete, Bpest, 1900., 
5. füz. Assisi szent Ferencz élete, 6. füz. 
Páli szent Vincze élete, 7. füz. Szent 
Alajos élete, 8. füz. Magyar szent Er-
zsébet élete. U. ott, 1902. — 7. Kempis 
Tamás, Krisztus kővetője. A szerző rövid 
életrajzával, ford. (J. ott, 1901. (2. kiad. 
U. ott, 1905. Ism. M. Állam 1901. 291. 
sz.) — 8. Szentséglátogatások könyve. 
Bpest, 1902. — 9. A rejtett gyémánt, 
vagy szent Elek. Dráma két felv. Wise-
man után átírta. U. ott, 1902. — 9. 
Szent Terézia tisztelete. Imakönyv. U. 
ott, 1892^(3. bőv. kiad. U. ott, 1900.) — 
10. Karmel virágai, vagyis a compiegnei 
16 karmelita apácza vértanusága a fran-
czia forradalomban, ü. ott, 1906. — 11. 
Áldozók könyve. Irta Scherr Thoss, szül. 
Struchwitz Olga grófnő (kinek unokája 
gróf Károlyi Lászlóné, szül. Apponyi 
Fanny grófné felkérésére magyarra át-
írta.) U. ott, 1907. — Szerkesztette: A 
karmelhegyi boldogasszony képes Nap-
tár 1893-1896. négy évfolyamát Győrött, 

.11. Könyvészet 1900., 1901'., 1903. — Jl. Állam 
1906. 280., 1907. 84. s z . — ľetrik, M. K ö n y -
v é s z e t 1886—1900. — Ö n é l e t r a j z i a d a t o k é s 
a m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Soós Dóra és Ernő. L. Sós. 
Soós Jenő. — Munkája: Kézi könyv 

a fegyelmezett tüzoltó-testületek alakítá-
sára és gyakorlására. Irta Krause Wal-
demár, Budapest főváros tűzfelügyelője. 
Magyarra ford. Soós Jenő és Kornstein 
József. Bpest, 1876. 

hisslingstein K ö n y v é s z e t e é s a m . n . m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Soós Jenő Nagy-Károlyban. — Költe-
ményei vannak a Képes Családi Lapok-
b a n (1894) és a Vidéki költők Albumá-

ban (Kassa, 1896). — Munkája : Hajnal. 
Költemények. Nagy-Károly, 1892. 

ľetrik, M. K ö n y v e s z e t 1886- 1900. 

Soós József, ref. főgymnasiumi tanár, 
szül. 1868. Kecskeméten, 1892-ben tett 
tanári vizsgát a latinból, görögből és ref. 
főgymnasiumi tanár volt Kecskeméten, 
jelenleg ugyanaz Kisújszálláson. — Czik-
kei a kecskeméti ref. főgymnasium Érte-
sítőjében (1893. De Nicolai Istvánffy 
pannoni latinitate. Ism. 1894. Egyet. 
Philol. Közlöny; 1894. Albius Tibullus 
költészete. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1895. ; 1905. Az athéni Akropolis. Mu-
tatvány: Pausanias, körút Hellasban cz. 
művéből, ford., bevezetéssel és magyará-
zattal ellátta. Ism. Egy. Philol. Közlöny 
1906.); a Katona József-kör Évkönyvé-
ben (1894. Leonardo da Vinci élete és 
művészeLe). 

Kalmár Elek, 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 . L ő c s e , 1907. 95. 1. 

Soós Kálmán, jogi doktor, kir. bün-
tető törvényszéki biró Budapesten. — 
Munkája : A hűtlen kezelés. Büntetőjogi 
tanulmány. Bpest, 1900. (Különny. az 
Ügyvédek Lapjából.) 

.11. Könyvészet 1901. 

Soós Károly (Bádoki), deési (Belső-
Szolnokm.) növendék-gyógyszerész. — 
Munkája : A higany előzöldletről (Pro-
tochloridum Hydrargyri) és a fojtósavról 
(Acidum nitricum). Pest, 1829. (Gyógy-
szeres értekezések, kiadta Schuster János 
tanár XII.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Soós Kristóf (sóvári), előkelő ev. 
nemes, Sóváron (Sárosm.) lakott és 1601. 
halt meg. — Munkái: 1. Postilla, az az: 
Epistolaknak, mellyek esztendő által min-
den vasárnap és főfő Innepeken, az Ke-
reztiének gyülekezetiben szoktanak ol-
vastatni, Praedikátiók szerint rövid ma-
gyarázatia. Bártfa, 1598. — 2. Az Szent 
Prophetáknak (kik szám szerint tizen-
ketten vadnak, és az ő rövid tanításokra 
nézve, Minoreseknek szoktanak nevez-
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tetni) írásoknak Predicátiók szerint való 
magyarázatt iánac Első Resze. Oseas. 
Ioel. Amos. U. ott, 1601. (Több nem 
jelent meg.) 

Bod, M. A t h e n a s 246. 1. — Ferenczy és 
Danielik, M. í r ó k I. 419. 1. — Századoh 1872. 
69.5. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r 1. 
144., 172. I. — Z o c a n y i Jenő, T h e o l o g i a i I s m e -
r e t e k T á r a III . 219. I. 

Soos Lajos, földbirtokos Csajágon 
(Veszprémm., a hol született és atyja 
ref. lelkész volt, anyja Konkoly-Thege 
Johanna) ; a devecseri járásnak egykori 
szolgabirája, a Balaton költője; rendesen 
Kenesén lakott. 1902. júl. 1. Budapesten 
főbe lőtte magát 46 éves korában. — 
Sok költemény«? jelent meg a vidéki, 
különösen a balatonmelléki lapokban, 
így a Tapolcza és Vidékében (1899. 31. 
sz. Apotheosis, Petőfi eltűnése félszáza-
dos évfordulóján); a Komáromi Lapok-
nak is munkatársa volt. Hattyúdala a 
Budapesti Hírlapban (1903. 31. sz.) jelent 
meg. — Munkái: 1. Tépett felhők. Köl-
temények. Budapest, 1889. (ism. Pápai 
Lapok 48. sz., Független Hirlap 52. sz., 
székesfejérvári Szabadság 1890. 11. sz.) 

— 2. Beöthy László emlékére. Komá-
romi szülőháza emléktáblája leleplezése 
alkalmából 1896. okt. 13-án. Komárom. 
(Költemény, egy leveles nyomtatvány.) 
— 3. Oda, melyet a kenesei Kossuth-
szobor 18ü9. okt. 15. tartott leleplezési 
ünnepélyére írt és szavalt. Keszthely. — 
4. Balatoni partok alól. Költemények. 
Keszthely, 19U0. (Ism. Balatonvidék 32. 
sz., Vasárnapi Újság 1901., 22. sz., Tájé-
koztató 4. sz.) 

Hazánk 1902. 155. s z . — ( asárnapi Vjsag 
1902. 27. s z . — Budapesti Hírlap 1Ö02. 179., 
1908. 31. s z á m . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 
1 8 S 6 - 1 9 0 0 . 

Soós Lajos, bölcseleti doktor, m. n. 
múzeumi segéd-őr, S. János és Németh 
Zsófia fia, szül. 1879. febr. 6. Genesen 
(Vasm.); középiskoláit a soproni ág. ev. 
főgymnasiumban, egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte ; félévig a budapesti 

egyetem zoologiai tanintézeténél volt 
assistens, majd egy évig a dévai állami 
főreáliskolában tanár. 1903. jýn. a m. n. 
Múzeum állattárához nevezték ki segéd-
őrré. 1904. a m. n. Múzeum megbízásá-
ból a bécsi és zágrábi múzeumokat, 
továbbá a trieszti és rovignói zoologiai 
állomásokat tanulmányozta. — Czikkei 
a Rovarászati Lapokban (1903. Hangya-
darázsharcz) ; az Aquilában (1904. A 
vetési var jú hasznos és káros volta a 
közfelfogás szerint); az Annales hist.-
nat. Musei Nationalis Hungarici-ben(1904. 
Magyarországi új Helicidák, 1906. A 
magyarországi Neritinák kérdéséhez, On 
hungarian Neritinae, 1908. Magyarországi 
új csiganem, franczia szöveggel is, Ma-
gyarországi új Clausiliák. angol szöveg-
gel is); az Állattani Közleményekben 
(1904. Magyarország Helicidái, 1905. A 
puhatestűek származástanának főbb el-
vei ; 1906. A tüdőscsigák köpenyszervei-
nek alaktani viszonyairól, 1907. A pele 
szervképző anyagairól, Az öröklékenység 
problémája, Fejlődés és teremtés, 1908. 
A Campilaea coerulans anatonomiája és 
rendszertani helye, Új csiganem a magyar 
faunában, A nemek keletkezéséről); a 
Természettudományi Közlöny Pótfüzetei-
ben (1906. A korcsok formálódásának 
törvénye); a Műveltség Könyvtárában 
(V. 1908. Az élők világa, Az okapi, Állat-
világ I. 1908.) — Szerkeszti az Állattani 
Közleményeket 1908. j an . óta. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Soos Márton (széki), marosvásárhelyi 
származású, orvosdoktor; orvosnövendék 
korában Pesten 1791-ben érdeklődni kez-
dett az ébredő magyar színészet iránt és 
egy önként alakuló színtársulatban részt 
is vett és színműveket írt; de nemsokára 
megvált a színészettől és Deésre költö-
zött, hol gyakorló-orvos és Belső-Szol-
nokmegye főorvosa lett. — Levelei a 
magyar színészetről. Pest, 1782. júl ius 
23., 1791. okt. 5., 21. (Reform 1871. 
166. sz.) — Munkái: 1. Magyar Péne-
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lopé, avagy az állhatatos szeretet pél-
dája. Víg játék öt fel-vonásokban. Pest, 
1791. Az író költségével. — 2. A meg-
szomorított ártatlanság. Avagy az ártatlan 
Etelka méltatlan szenvedése. Szomorú-
játék öt felvonásban . . . 1792. U. ott, 
1793. (Magyar Játék-Szín II. kötet 1. 
darabja. Dugonics Etelka cz. regényét 
dolgozta fel. Pesten, Budán és Kolozs-
várt sikerrel adták elő.) — 3. Termé-
szeti és polgári közönséges geografia, az 
újjabb természeti tapasztalásokhoz és a 
polgári leg-újjabban esett változásokhoz 
intézve 3 darab. Kolosvár, 1803. (Hír-
adása külön is megjelent Deésen 1803. ápr. 
8. Két színdarabja ismeretlen.) — Eiő-
nevét marosvásárhelyinek és bádokinak, 
családi nevét pedig Sósnak is írta. 

Honművész 1837. 33. SZ. — Danielik, M. í r ó k 
I I . i.'85. 1. — T old y Ferencz, M. K ö l t é s z e t tör-
t é n e t e . P e s t . 1867. 380. , 454. 1. — Nagy Icán, 
M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 314. 1. — Bayer 
József, M a g y a r J á t é k s z í n t ö r t é n e t e I . , I I . é s 
M. D r á m a i r o d a l o m t ö r t é n e t e I . , II . — Petnk 
J i i b l i o g r , — Pallas Nagy Lexikona X V . 98. 1. 
— Ferenczi Zoltán, A k o l o z s v á r i s z í n h á z é s 
s z í n é s z e t t ö r t é n e t e . K o l o z s v á r , 1897. é s a 
m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Soós Mihály. L. Balogh Soós Mihály. 
Soós Mihály, premontrei-rendű ka-

nonok, szül. 1832. február 13. Úrház-
pusztán Nagy-Dém mellett (Veszprémm.); 
iskoláit Pápán, Veszprémben és Győrött 
végezvén, a szent Benedek-rendbe lépett, 
melynek ötödfél évig volt tagja, 1855. 
azonban a csornai premontrei kanonok-
rendbe lépett át, melynek kebelébe 
theologiai tanulmányait végezte és ál-
dozópappá avattatott fel. Mint gymna-
siumi tanár Szombathelyt kezdte meg 
működését, majd négy év múlva Keszt-
helyre helyeztett át, hol a természettan-
és mennyiségtanból tanári képesítést 
szerzett, megelőzőleg egy évet a buda-
pesti egyetemen töltve. A 60-as évek 
elején a Keszthelyen felállítandó orszá-
gos gazdasági tanintézet terve határo-
zottabb alakot nyervén, Simon Vincze 

csornai premontrei prépost, ki keszthelyi 
származású volt, a tanintézet létrejöttét 
elősegítendő, S.-t alkalmazta az 1865. 
nov. 1. megnyílt tanintézetnél mint a 
mennyiségtani és természettudományi 
szakok iendes tanárát, mely állásában 
egyfolytában 24 évet, a tanári pá-
lyán pedig 33 évet töltött el. 1889 
őszén Csornára vonult vissza, hol a rend 
növendékeinek oktatásával, a kiváló mű-
vekben gazdag könyvtár kezelésével, az 
iskolaügy előmozdításával sat. foglalko-
zott. Megkapta 1876-ban a Ferencz József-
lovagrend keresztjét és nyugalomba lé-
pése alkalmával a legfelsőbb elismerést. 
Meghalt 1899. máj . Csornán. — Czikkei 
az Erdészeti és Gazdászati Lapokban 
(1867. Közlemények éghajlati viszonyaink 
köréből, A keszthelyi időjárás átnézete 
1867. jan . és febr. hónapokban) ; a Ter-
mészetben (III. 1871. Légköri fénytüne-
mények. Képekkel. I. Nap- és holdudva-
rok, II. Melléknapok és mellékholdak, 
Békét az apró madaraknak, Kalifornia 
óriásfái); a Figyelőben (1876. Nyilt levél 
Bodnár Zsigmond úrhoz) ; a M. Állam-
ban (1885. 30 k sz. Egy ú j könyvről, 
1892. 2Î5. Egy vitás szó helyes kiejtése: 
Keresztény). — Munkái: 1 .Éghajlattan. 
A természettudományok kedvelőinek. 
Pest, 1870. 24 részben színezett szöveg-
ábrával és 3 színnyom. táblával. — 2. 
Gazdasági táblák. Hartinger után átdol-
gozták Bálás Árpád és Soós Mihály. 
Bpest, 1875. (Baromfitenyésztés, 2 tábla, 
Hasznos és nem hasznos madarak. 1872 
—73. és 1875. U. ott. (A szöveget S. 
írta.) — 3. Emlékirat a tanítói rendek 
ügyében. Válaszul a «Szabad Egyház» 
74. és 75. számaiban «Önkormányzat» 
felírással közzétett czikkekre. U. ott, 
1872. — 4. A keresztény ál láspontja a 
természetben. U. ott, 1877., 1879., 1882. 
Három kötet. 36 szövegábrával. (Házi 
Kincstár XXVI., XXXI., XXXVII.) — 5. 
Vázlatok a földisme és földtan köréből, 
tanuló gazdák számára. Keszthely, 1889. 
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— Szerkesztette a keszthelyi gazdasági 
tanintézet Értesítőjét 1874-ben. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — ľetrik K ö n y v é -
s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Bálás 
Árpád, M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i s z a k -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e i . M . - Ó v á r , 1897. 234. 1. 
— Pallas Nagy Lexikona XV. 85. 1. — Vasár-
napi Újság 1899. 21. s z . ( N e k r . ) 

Soós Miklós, ref. lelkész, szül. 1835. 
decz. 6. Rimaszombatban (Gömörm.) 
polgári szülőktől ; tanulását szülőváro-
sában kezdte; 1850-től a losonczi gym-
nasiumban két évet töltött, egyszersmind 
nevelősködött. Innét Sárospatakra ment 
a theologiára, hol az önképző-társaság 
buzgó tagja volt. 1856. Bajára (Szabolcs-
megye) küldték legatióba ; a három éves 
rektóriát Putnokon töltötte. 1861. jánosii, 
1863. rozsnyói káplán volt, mely évben 
második papi vizsgát tett. 1869. Tompa 
halála után Hanvára ment papnak, hol 
1875. ápr. 29. meghalt. — Költeménye-
ket írt a Vasárnapi) Újságba (1860—62), a 
Hölgyfutárba (1862—64) és a Sáros-
pataki Füzetekbe (VII. 1863). — Mun-
kája : Ének Tompa Mihály koporsója 
felett Hanván 1868. aug. 2. Hely és év 
n. (Egy leveles nyomtatvány.) 

Családi Kör 1868. 22. SZ. a r c z k . — Rozsnyói 
Hiradó 1883. 47. SZ. 

Soós Sámuel (szatmárnémeti). L. Sós. 
Soóthy Gyula, róm. kath. lelkész, az 

erdélyi püspöki egyházmegye papnevelő-
intézetének lelkiigazgatója. — Munkája : 
Szűz Mária virágos kertje, vagyis a 
keresztény élet fontosabb erényei, Mária 
példája nyomán. Üdvös május havi ol-
vasmány. Szeged, 1904. (4. kiadás.) 

A magyarországi róm. kath. papság Évkönyve 
és N é v t á r a az 1904. é v r e . B p e s t , 260. h . é s 
a m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Söpörni Mihály, a wittenbergi egye-
tem tanulója, hova 1613. jún. 19. iratko-
zott be. — Munkája : Avd-fwnoXojiu^ 
Sacrae Disputatio XXV. Ad Statum Re-
p a r a t i o n s Pertinens. De Merito Et Satis-
factione Christi Photinianis Opposita & 
In inclyta Witteberg. Academia Ad dis-

putandum proposita Sub Praesidio Balth. 
Meisneri . . . . Respondente Michaele 
Sopornio H ungaro . . . Vittebergae, 
M.DC.XV. (A m. n. múzeumi könyvtár-
ban, u. ott van az 1618. kiadásnak a 
czímlapja is.) 

Bartholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 118. 
1. (ho l n e v e S o p r o n i M i h á l y n a k v a n í r v a ) . 
— Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r 111. 
1. r é s z 343. 1. 

Soppron Ignácz, nyomdatulajdonos 
Zimonyban. — Munkája : Monographia 
von Sémiin und Umgebung. Zumeist 
nach handschriftlichen Quellen. Semlin. 
1890. (Az előszó szerint 30 évig gyűj-
tötte ezen munkájához az adatokat.) 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á b ó l . 

Soproni Miklós prágai egyetemi tanuló. 
— A bécsi cs. udvari könyvtárnak 5465. 
sz. XV. századi codexe szerint Soproni 
Miklós mint prágai egyetemi tanuló 1368-
ban Aristotelesnek következő műveit 
fordította la t inra : Aristotelis Physica 
naturalis major et minor. Translata a 
Nicoiao de Ödenburch. (A kódex 29-92. 
1.) Nicolaus de Ödenburg, Auctoritates 
Aristotelis ex variis eiusdem libris com-
portatae. (A kódexnek 93—119. 1.) A 
kódexnek kolophonja a következő : Ex-
plicit translatio totius physicae, juxta 
universitatem Pragensem. A Nicolay 
(így) de Odenburch p. t. studentem ibi 
existentem A. D. 1368. 

.11. Könyv-Szemle 1884. 215. 1. — Kath. Szemle 
1899. 589. 1. ( B é k é s i E m i l . ) 

Soproni Péter, szent Ferencz-rendi 
szerzetes. — Midőn Kapisztranói szent 
János 1450-ben mint pápai a latere 
követ és eretnekségi inquizitor Német-
országba, Ausztriába és végre Magyar-
országba is jött, őt út jában a római 
zárdából, honnét útnak indult, tízenkét 
rendtársa kísérte. (L. ezek neveit Acta 
Sanctor. Hung. i. h.) Ezek közt volt de 
Fara Miklós, ki Kapisztránnak holta után 
De Utino Jeromossal (ez nem volt a 
kísérők közt) azonnal megírta a szentnek 
életra jzát : Vita et gesta beati Joannis a 
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Capistrano. Hely n. M.D.XXI1I. cz. alatt 
és azt a pápához küldte, kérve az el-
hunytnak kanonizáczióját. Ezen műnek 
függeléke vol t : Preconizatio beati patris 
Johannis de Capistrano edita a fratre 
Petro de Sopronio ejusdem socio, a mi 
irónk műve. A könyv unicum, s mint 
ilyen a budapesti könyvkiállítás alkalmá-
ból is közszemlére volt kitéve. 

Acta S a n c t o r . H u n g , e x J . B o l l a n d i c o n -
t i n u a t . e tc . T y r n a v i a e , 1744. II. 283. 1. — 
Kalauz az o r s z . m . k ö n y v k i á l l í t á s h o z . B p e s t . 
1882. 182. lap. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. 
K ö n y v t á r I I I . k . 1. r é s z 83. I. — Kath. Szemle 
1899. 808. 1. ( B é k é s i E m i l . ) 

Soproni (Éder) Pál. L. Éder Pál 
(sopronyi). 

Sorban Mihály, görög kath. lelkész a 
nagyváradi puspökmegyében, 1842-ben 
a bécsi papnevelőben IV. éves theologus 
volt. — Munkája : Örömhangok, mellye-
ket Erdélyi Vazul úr, a nagyváradi görög 
egyesült megye püspökének fényes be-
iktatása alkalmával, a nagyváradi g. e. 
székesegyházban tartott ünnepélyre írt. 
Nagyvárad, 1843. 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s pro 
A n n o 1 8 4 2 - 4 3 . B u d a e , 5G7. h . — Petrik B i b -
l i o g r . 

Sorecz Imre, róm. kath. plébános, 
szül. 1769. Szebeléden (Hontm.); 1795. 
fölszenteltetett; előbb felső-elefánti, 1809. 
nyitrai plébános és alesperes, 1835. 
nyitrai kanonok. Meghalt 1855. — Mun-
kája : Beszédek, mellyek . . . báró Med-
nyánszky Alajos . . . Nyitra vármegye 
főispányi méltóságába lett beiktatása ün-
nepén 1838. szept. 17. mondattak Nyit-
rán. (Többek beszédeivel együtt.) 

M. Sión 1890. 384. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Sorger József, ügyvéd. — Czikkei a 
Jogtudományi Közlönyben (1876. Zsidó 
betűkkel írott váltóaláírás érvényes-e ? 
1881. Az atyasági keresethez, 1882. Ha-
tározott rendelkezés nélkül küldött pénzt 
jogosítva van-e a hitelező adósának 
váltó vagy könyvbeli tartozására fordí-

tani ?) — Munkája : Gyakorlati törvény-
tár kézikönyve. Debreczen, 1882. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Sorgo (de) Miksa, m. kir. pénzügyőri 
biztos Huszton. — Munkája : írásbeli 
dolgozatok. Tankönyv a pénzügyőri szak-
mába tartozó Írásbeli vizsgák részére. 
A törvények, szabályok és magánművek 
alapján összeállította és táblákkal ellátta. 
Máramaros-Sziget, 1893. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Sós Dóra. — Munkája: Szépirodalmi 
elbeszélések gyorsírási mezben. Levelező 
írási gyakorlatok. Bpest, 1907. 

A ni. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Sós Ernő, bölcseleti doktor. — Mun-
kája : Adalékok a pont mozgásának ter-
mészetes koordinátákban történő tárgya-
lásához. Bölcsészetdoktori értekezés. 
Bpest, 1905. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Sós Lajos (szatmárnémeti), ref. lelkész 
és t a n á r ; külföldi egyetemek hallgatása 
után a szerencsétlen Bánffy Dénesné 
udvari papja, később az ifjú Apafi hit-
tanítója s végre 1695. kolozsvári tanár 
lett. — «Néhány latin hittani és philo-
sophiai munkát adott ki az Isten ural-
máról, metaphysikát, Mózesnek, Szent 
Pál a zsidókhoz irott levelinek magyará-
zatját sat.» írja Szilágyi Sándor. 

Budapesti Szemle I V . 1858. 226. 1. ( S z i l á g y i 
S á n d o r . ) 

Sosterics Jeremiás, szent Ferencz-
rendi szerzetes, szül. 1714. Kisbaromban 
(Sopronm.); a szent Ferencz-rendbe 
lépett és 1734. fogadalmat tett, 1738-ban 
pedig felszenteltetett. Több mint 30 évig 
a szerzet növendékeinek mestere volt. 
Meghalt 1770. ápr. 28. Mária-völgyben 
(Pozsonyin.). — Munkái : 1. Duhovni 
Vertlyaez. Győr, 1746. (és Sopron, 1746. 
Horvát imakönyv). — 2. Marianszko 
Czweche Selézni Pri Kalvarij pobrano, 
i Mary offravano. Sopron, 1781. (Horvát 
imakönyv.) 

Horányi, M e m o r i a I II . 290. 1. — Farkas, 
Seraphinus, S c r i p t o r e s Ord. Min. S . P . I r a n -
c i s c i . P o s o n i i , 1879. 69. 1. 

41. 1» t ai tó ala adatott 1908. április 27. 
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Soterius András, orvosdoktor, S. 
György evang. lelkész-író fia; a hallei 
egyetemen tanult és ott nyert 1734-ben 
orvosdoktori oklevelet. Hazájába vissza-
térve, Nagyszebenben telepedett le mint 
gyakorló-orvos, hol 1748. márczius 23. 
városi főorvos és 1761. máj . 9. városi 
tanácsos lett. Meghalt 1775. júl. 9. Nagy-
szebenben. — Munká ja : Dissertatio 
inaugurali s medica, de Dissenteria, prae-
side Friderico Hoffmann pro gradu Doc-
toris habita d . . . Maji, 1734. Halae. 

Trausch-Schuller, S e l i r i f t s t e J e r - L e x i k o n 
III . 325. 1., IV . 438. 1. — Síinnyei K ö n y v é -
s z e t e . 

Soterius Arthur (sachsenheimi), orvos-
doktor, szül. 1852. júl. 31. Békés-Csabán, 
hol atyja a 8. sz. dsidásezredben mint 
főhadnagy szolgált. 1860-ban szüleivel 
hazájába Medgyesre költözött; itt végezte 
a gymnasiumot, felsőbb iskoláit pedig 
Gráczban, Würzburgban, Berlinben és 
Bécsben, hol az egyetemen az egyetemes 
orvostudományokból orvosdoktorrá avat-
ták. Az 1878. boszniai hadjáratban három 
hónapig működött a travniki tábori kór-
házban mint önkéntes. Miután teljesen 
a katonai pályára akart lépni, 1881. 
Bécsben a katona-orvosi tanfolyamra 
iratkozott be s 1882. febr. 25. a trieszti 
helyőrségi kórházba osztották be. 1883. 
febr. 28. az osztrák-magyar Lloyd-gőz-
hajótársaság kötelékébe lépett mint hajó-
zási-orvos; megfordult a Közép-tenger 
partjain, kétszer volt Braziliában, a Vörös-
tenger környékén, Keletindiában, Ceylon 
szigetén, Sumatrában, Hátsó-Indiában 
és Chinában. Két évi folytonos tengeri 
utazás után megvált állásától és 1885. 
márcz. 31. Földváron (Brassóm.) kör-
orvosi hivatalt vállalt és 1889. febr. 1. 
óta a nagy-szebeni városi kórház or-
vosa. — Czikkei a Siebenb. d. Tagblatt-
ban (1896. 6880 , 6898. és 6899. sz. Von 
Siebenbürgen nach Spitzbergen). — Mun-
kája : Theodor Billroth. Vortrag, ge-
halten am 29. Dezember 1896. im Ko-

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

mitatssaale. Hermannstadt, 1897. (Külön-
nyom. a Siebenb. d. Tagblattból.) 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n 
IV. 439. 1. 

Soterius Frigyes (sachsenheimi), cs. 
kir. főtörvényszéki tanácsos, S. János 
városi főpénztárnok és Conrad Jusztina 
fia, szül. 1821. márcz. 5. Nagy-Szeben-
b e n ; miután szülővárosában a gymna-
siumot bevégezte, Marosvásárhelyt a jogot 
Dosa Elektől tanulta; ennek bevégezte 
után az ottani kir. táblánál, majd Kolozs-
várt az erdélyi kir. kormányszéknél és 
a nagy-szebeni városi és kerületi törvény-
széknél hivataloskodott. 1845-ben az er-
délyi udvari kanczelláriánál vállalt hiva-
tal t ; miután nagybátyja Conrad Ferencz, 
kinek gyűjteményét örökölte, meghalt, 
1847. okt. mint udvari ágens foglalta el 
annak állását. Az 1848. szabadságharcz 
kitörésekor, elhagyta Bécset és az erdélyi 
szászok futárként küldték Windischgrätz 
herczeg tábornagyhoz, kitől 6000 fegyvert 
hozott Nagy-Szebenbe. A szabadságharcz 
után az arany érdemkereszttel tüntet-
ték ki és 1849 őszén Nagyszeben kerü-
leti cs. kir. főbiztossá nevezték ki. Erdély 
igazságügyi szervezésekor tartományi 
tanácsos lett és a bécsi cs. k. igazságügyi 
minisztériumban alkalmazták ; 1854. okt. 
4. pedig cs. kir. főtörvényszéki tanácsossá 
léptették elő ; ezen állásában működött 
1857. június 1-én Bécsben bekövet-
kezett haláláig. — 1848-49-ben publi-
cistikailag is foglalkozott. — Munkája : 
Das allgemeine bürgerliche Gesetz-
buch vom 11. Juni 1811 gültig für 
Siebenbürgen vom 1. Sept. 1853, 
verglichen mit dem siebenbürgischen 
Civilrechte. Wien, 1853—1856. Nyolcz 
füzet, 8rét 702 és 6 oldal. (Ezen munka 
a 16. fejezetig terjed és a szerző halála 
miatt befejezetlen maradt.) 

Trausch-Schüller, S c h r i í ' t s t e l l e r - L e x i k o n I I I . 
325., IV. 439. 1. — Zimmermann. Franz, H a n d -
s c h r i f t l i c h e U r k u n d e n - S a m m l u n g e n . Her -
m a n n s t a d t , 1884. 15. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

42 
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Soterius György, ág. ev. lelkész, szász-
budai (Nagy-Küküllőm.) származású, hol 
atyja szintén lelkész vol t ; miután Nagy-
Szebenben középiskoláit bevégezte, 1693. 
a wittenbergi egyetemre ment, hol 1696-ig 
tartózkodott. Ezután Lievlandba ment és 
Dörptben, majd egyideig Rigában idő-
zött. Hazájába visszatérve, egyházi szol-
gálatokat teljesített, míg 1708. Szász-
Keresztúrra (Nagy-Küküllőm.) híyták meg 
lelkésznek és mint a kisdi káptalan 
syndikusa halt meg 1728. február 10. — 
Kéziratban maradt munkáit, melyek 
Erdély történetére nézve igen fontosak, 
összesen 23 munka, felsorolja és rész-
ben magyarázza Trausch. 

Transilvania 1834. 198. 1. — Trausch, S c h r i f t -
S t e l i e r - L e x i k o n 111. 326., I V . 439. 1. — Figyelő 
II. 112. , 120. 1. — Egyetemes ľhilol. Közlöny 
1881. 175. 1. 

Soterius György, szépművészetek mes-
tere, ág. evang. lelkész, előbbeninek fia, 
szül. 1704. nov. 4. Nagy-Szebenben, hol 
középiskoláit végezve, 1723. a lipcsei 
egyetemet látogatta. Itt akarta pályáját 
folytatni és nyilvános előadásokat is 
tartott. 1728-ban azonban hazatért és 
azonnal conrektornak alkalmazták Nagy-
Szebenben, hol 1733. decz. 23. rektor 
lett. 1737. máj . 16. fődiakonusnak és 
1741. április 28. Sellenberkre (Nagy-
Szebenm.) lelkésznek választották ; innét 
pedig 1746. Szelindekre ment szintén 
lelkésznek, 1752. nov. 21. a káptalan 
syndikusa és 1762. dékánja lett, mely 
állását 1765. aug. 22. bekövetkezett ha-
láláig viselte. — Munkája : Eine kurze 
und einfältige Unterweisung von der 
Beschaffenheit, Genugthuung und Nach-
folge des allerheiligsten Leidens und 
Sterbens Jesu Christi, wie diese zur 
Fastenzeit, den Kindern in der Schule 
in Frag und Antworten erbaulich bei-
zubringen sind. Hermannstadt, év n. 
(Az erdélyi ág. ev. ifjúság használatára 
többször utánnyomatott.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 330. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . 

Soukoup Adolf, Kassa sz. kir. város 
uradalmi mérnöke, a Ferencz József-
rend lovagja, a koronás arany érdem-
kereszt birtokosa. — Munkája: Néhány 
szó a laktanya-építés kérdésének meg-
oldásához az Osztrák-Magyar birodalom 
területén . . . Kassa. 1896. (2. kiadás.) 

petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—ISOt). 

Soulavy Ottókár, okleveles mérnök, 
déli vasúti főfelügyelő. —J Munkái : 1. 
Csuszamlós talajon épített pálya javí-
tása és vízmentesítése, 75 szövegábrával 
és 2 tábla melléklettel. Budapest, 1900. 
(Különny. a Mérnök- és Építész-egylet 
Közlönye 1899. évf.-ból.) — 2. Önmű-
ködő villamos szerkezetű vasúti bizto-
sító berendezések. U. ott, 1905. (Külön-
nyom. a M. Mérnök- és Építész-egylet 
Közlönyéből.) 

Petrik, M. K ö n y v e s z e t 1886—1900. 

Sóvári Soós Kristóf. L. Soós. 
Sowenitz ius János, danczigi tanuló, 

lőcsei (Szepesm.) származású. — Mun-
kája : Disputatio Ordinaria Ethica Nona, 
Ex Aristotelicis Fontibus. De Tribus Ho-
mileticis Yirtutibus A fiabilitate Veraci-
tate et Urbanitate. Quam Deo Auspice 
Praeside M. Andrea Aidio, Philosophiae 
Professore, In celebri Gedanensium Gym-
nasio tueri conabitur . . . Anno 1612. 
Pridie Calend. Április . . . Dantisci. (A 
debreczeni ref. collegiumban csak a czím-
levele van meg.) 

Szabó-Hellebrant. R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 
1. r é s z 328. 1. 

Sölétromos György, róm. kath. lelkész, 
szül. 1865. decz. 17. Nagy-Kanizsán; 
középiskolai tanulmányait az ottani pol-
gári fiúiskolában kezdette meg, hol az 
öt osztályt elvégezvén, átment a piaris-
ták főgymnasiumának V. osztályába. 
1884. szept. a veszprémi egyházmegye 
papnevelőjébe vétetett fel. Midőn IV. éves 
theologiai hallgató volt az ottani Pázmány-
kör irodalmi iskola elnökének választot-
ták, hol Müller Ernő, linczi püspök 

I Kath. erkölcstanának III. kötetét ren-
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dezte sajtó alá magyar fordításban és a 
veszprémi egyházmegyében használtatni 
szokott «Rendkívüli ájlatosságok» kézi-
könyvet újabb átdolgozott bővített kiadás-
ban. 1888. júl . 2. misés pappá fölszen-
teltetett és Somlyó-Vásárhelyre küldték 
segédlelkésznek. 1892. febr. 20. áthelyez-
tetett Török-Koppányba (Somogym.). 1893 
után neve nem fordul elő a papi Név-
tárakban. — Sok czikket írt a hírlapokba 
az iskoláról, nevelésről, mezőgazdaság-
ról, alkalmi czikkeket az egyházi év ne-
vezetesebb ünnepeire, továbbá beszélye-
ket és kisebb tárczákat különösen a 
Zalai Közlönybe. — Munkái : 1. Beszé-
lyek. Nagykanizsa, 1892. — 2. A róm. 
kath. egyház szertartásai rövid kérdések 
és feleletekben a népiskolák használa-
tára. Pozsony, 1893. — 3. Lelki sebek. 
Elbeszélések. Esztergom, 1893. — Meg-
alapította a Rendőrségi Közlöny cz. heti 
szaklapot 1894. jan. 1., mely negyedévi 
fennállás után megszűnt. 

Schematismus Cler i W e s z p r i m i e n s i s 1893. 
198. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

é s Bátorti L a j o s s z i v e s k ö z l é s e . 

Söllner János, jogi doktor, cs. kir. 
százados-hadbiró az 5. sz. dsidás ezred-
ben. Meghalt 1851. márcz. 8. Maros-
Vásárhelyt. — Munkái: 1. Vortrag, ge-
halten in der Versammlung des Vereins 
für siebenbürgische Landeskunde am 
28. Mai 1847. in Groszschenk. Kronstadt. 
— 2. Statistik des Grossfürstenthums 
Siebenbürgen. Hermannstadt , 1856. 
(1848-ig két füzete jelent meg, a szerző 
halála után az I. kötet többi részét 
Bielz E. A. adta ki előszóval.) 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 319. 1. 

— Petrik B ib l iogr . 

Söpkéz Sándor, gépész-mérnök, volt 
m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelő, mű-
egyetemi rendes tanár, szül. 1866. Brádon 
(Hunyadm.); középiskolai tanulmányait a 
dévai főreáliskolában, a műegyetemit a 
kir. József-műegyetemen végezte, a hol 
gépészmérnöki oklevelet nyert. Majd a 
berlini egyetemet, illetőleg műegyetemet 

látogatta egy évig, a hol Helmholtz és 
Staby tanítványa volt; azután a londoni 
elektrotechnikai főiiskola laboratóriumá-
ban segédkezett egy évig Ayrton tanár-
nak tudományos kutatásaiban. Tanul-
m á n y ú j á n a k befejezése után előbb a 
budapesti városi villamos és földalatti 
vasút építkezése körül foglalatoskodott, 
később m. kir. államvasuti főmérnökké 
nevezték ki, a hol az igazgatóságban az 
elektromos ügyek vezetésével bízatott 
meg, a honnét azután hasonló czélból a 
kereskedelemügyi minisztériumba rendel-
ték be, itt osztálytanácsos lett. Az ezred-
évi kiállításon a közlekedésügyi csoport-
ban, az 1898. torinói nemzetközi elektro-
technikai kiállításon pedig az ipari 
elektromosság csoportjában jurytag volt. 
Utóbbi működéseért az olasz korona-rend 
lovagkeresztjével tüntették ki. Az 1900. 
párisi kiállítás magyar bizottságában mint 
az elektromos csoport előadója működött. 
Több ízben tartott szakelőadásokat a 
mérnökegyesületben és iparegyesületben, 
az 1896. magyar mérnök-kongresszuson 
az elektromos vontatás kérdésének elő-
adója volt. Népszerű előadásai közül 
főiemlíthetjük a kir. természettudomány 
társulat estélyein az «Elektromosságról» 
tartott sorozatos előadásait. A m. kir. 
szabadalmi hivatal kültagja. A király 
1908. febr. a budapesti József-műegyete-
men szervezett második elektrotechnikai 
tanszék rendes tanárává kinevezte. — 
Több, főképen az elektromos vasutak 
körébe vágó czikket, egy ízben a Hollán-
dijjal jutalmazottat, írt a M. Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönyébe. — Munkái : 
1. Elektromos vontatás a nagy vasutakon. 
Előadta a II. magyar országos technikus 
kongresszuson Bpest. 1892. (Különnyomat 
a. Vasúti és Hajózási Hetilapból). — 2. 
Elektrotechnika. III. rész. Dinamogépek. 
A szöveg közé nyomott ábrákkal. U. ott, 
1894. (A Mérnök- és Építész-Egyletkönyv-
kiadó-Vállalata II. ciklus. Az I. és II. 
részt Hoor Mór írta). —- 3. A nagyvas-

42* 
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utak elektromos üzeme hazai víz és szén-
viszonyainkra való tekintettel. Előadta 
az országos m. bányászati és kohászati 
egyesületnek Petrozsényben 1903. szept. 
13. megtartott közgyűlésén. U. ott, 1903. 

Pallas Naqy Lexikona X V I I I . 585. 1., II . P ó t -
l é k k ö t e t 1904. 604. 1. — 111. Könyvészet 1902. 
é s a in. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Sőrés János, ref. lelkész Szt.-Mihályon 
(Szabolcsm.) — A Nyírvidék munka-
társa. — Munkái: 1. Szent-Mihály köz-
ség története tekintettel ref. egyháza tör-
ténetére. Debreczen, 1887. — 2. Első 
ibolyák. Költemények. Késmárk, 1899. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1887. 12 SZ. — Dicsőfi 
József, A t i s z á n t ú l i e v . ref . e g y h á z k e r ü l e t 
N é v t á r a . D e b r e r z e n , 1905. 19. 1. — Petrik, 
M. K ö n y v é s z e t 1S86—1900. 

Sörös Béla, a budapesti kir. országos 
gyűjtő-fogház ref. lelkésze. — Munkája : 
A magyar liturgia története. I. kötet. A 
keresztyénség behozatalától a XVI. szá-
zad végéig. Bpest, 1904. (Ism. Vasárnapi 
Újság 42. sz.) 

M. Könyvészet 190J. 

Sörös Imre, theologiai doktor, róm. 
kath. lelkész, szül. 1817. okt. 11. Duna-
földvárt ; a pesti központi papnevelő 
növendéke volt ; 1842. aug. 17. fölszen-
teltetett és segédlelkész lett. 1846-ban 
theologiai doktorrá avatták és könyv-
tárnok volt Kalocsán, 1856-tól ismét 
káplán és 1867-től administrator Duna-
Patajon, hol 1887-ben meghalt. — Két 
czikke van a Munkálatokban (Pest, 1840. 
Az egyház egységéről szent Ciprián után; 
A pap kötelessége társalkodását illetőleg). 
— Munkája: Theses ex aniversa theo-
logia, quas in r. universitate Hungarica 
consequenda ss. theologiae doctoratus 
laurea palam propugnandas suscepit. 
Budae, 1846. 

Schematismus Cleri C o l o e e n s i s e t B a c s i e n -
s i s ad A . 1885. C o l o e a e 128. 1. — ff. Sión 
1888. 374. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Sörös István, ref. lelkész, szül. 1804. 
febr. 24. Balaton-Udvariban (Zalam.) S-
Ferencz és Ágoston Lidia földmívelő 

szülőktől; tanulmányait Pápán végezte 
(1815—28), a midőn poeseos praeceptor 
lett, 1829-ben Neszmélyre ment akadé-
miai rektornak. Két év múlva Pozsonyba 
hívták nevelőnek. 1832. nov. papi vizsgát 
tett és B.-Füreden, 1833. Tót-Vázsonyban, 
majd Inotán alkalmazták segédlelkész-
nek, 1834.Sólyon administratornak; 1835. 
Kádártán (Veszprémül.) lett rendes lel-
kész. A veszprémi egyházmegyében 1855— 
70-ig tanácsbirói tisztet viselt, melyről 
agg kora miatt lemondott. Bölcselettel 
szeretett foglalkozni és Kantot követte; 
az egyházmegyei papi vizsgákon a böl-
cseletből szokott censeálni. Meghalt 1892. 
ápr. 21. Kádártán. — Tanuló korában 
verselni szeretett és több humorisztikus 
verse forgott közkézen. Tóth Ferencz fel-
szólítására 1833. írta : «Csak buborék földi 
életünk . . . » kezdetű halotti éneket, mely 
a Pápán 1842-ben kiadott és a dunán-
túli ref. egyházkerületben használatban 
levő : «Halotti énekek»-ben megjelent. — 
Sok egyházi beszéde maradt kéziratban. 

Uj M. Athenas 364- 1. — Prot. Egyh. és lsk. 
lap 1892. 22. í-z. 

Sörös Károly (farkasdi), az I. magyar 
ált. biztosító-társaság felügyelője, az or-
szágos gazdasági egyesület tagja és grót 
Károlyi István számvevője. Midőn hiva-
talos kötelessége teljesítésében Derek-
egyházára (Csongrádm.) utazott, ott 1877. 
júl. 30. meghalt 55 éves korában. — 
Czikkei a Gazdasági Lapokban (1862. A 
gazdasági rendszerekről különös tekin-
tettel a száztólira és bérrendszerre, 1863. 
Nézetek a földhitelintézet érdekében birtok-
becslés tárgyában, Az erőnek tág és 
szűk értelmében vett általános és viszony-
lagos hatása a mezei gazdaság körében, 
magán és közgazdászati szempontból 
véve, 1864. Birtok-változás fölötti elme-
futtatások, 1866. Nézetek és elméletek 
gazd. tanintézeteink ügyében, 1867. A 
gazdasági szám- és könyvvitelről s ennek 
gyakorlati eszközléseiről, 1874. Adalékok 
a gazdasági cselédlakok építéséhez, áb-
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rákkal, A gazdasági kettős könyvvitel I 
gyakorlati alkalmazása körüli nézetek). 
— Munkája : Gazdasági kettős könyv-
vitel, kapcsolatban a számadásoknak e 
czélt közvetítő módjával, tekintettel a 
gazdászat főbb ágazatai tiszta jövedel-
meinek egyenkénti kitüntetésére. Az orsz. 
m. gazdasági egyesület által koszorúzott 
pályamunka. Pest, 1867. 

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 . 

Sörös {Pál) Pongrácz, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, S. Antal és 
Ackermann Józsa iparosszülők fia, szül. 
1873. aug. 2 4 Komáromban; első gyer-
mekéveit Soroksáron, majd Győrött 
töltötte, öt éves korától pedig anyai 
nagyatyjánál Komáromban volt és a 
gymnasium alsó osztályait is ott végezte, 
az V. oszt. Bpesten a piaristáknál, a VI. és 
VII. pedig Esztergomban a benczéseknél, 
azután a szent Benedek-rendbe lépett. 
Egy évi novicziátus után 1892. Győrött 
mint magántanuló tett osztályvizsgáíatot, 
majd érettségit. Felsőbb tanulmányait a 
pannonhalmi hittudományi és tanárképző 
intézetben végezte s Budapesten 1894. 
alap-, 1896. szakvizsgálatot tett a tör-
ténelemből és a latin nyelv- és irodalom-
ból. 1896. június 28-án pappá szen-
teltetett és a pápai gymnasiumhoz 
küldték t aná rnak ; itt 1898-ig magyar, 
latin nyelvet és történelmet tanított 
és az ifjúság hitszónoka volt. 1898. 
febr. megszerezte Bpesten a tanári ok-
levelet. Elénk részt vett Pápa város 
társadalmi életében, így az ottani kath. 
kör alapításában, melynek választmányi 
tagja és könyvtárnoka volt és 1898-ban 
a könyvtár jegyzékét is kiadta. Az 1898. 
iskolai év végén tanári állásától föl-
mentetvén, 1898—99-ben tanulmányúton 
volt főleg Budapesten, Rómában, mint 
a magyar történelmi intézet tagja, könyv-
tári és levéltári kutatásokkal foglal-
kozva. 1899. szept. óta a pannonhalmi 
tanárképző-intézet tanára, a hol a tör-
ténelem újabb korát adja elő. 1904-ben 

a rendi káptalan egyik jegyzőjévé vá-
lasztotta ; a pannonhalmi főapát pedig 
a pannonhalmi országos levéltár hites 
tagjává nevezte ki. Tanítási évén kívül 
is folytatott történelmi kutatásokat Pan-
nonhalmán, Budapesten, a dunántúli 
könyv- és levéltárakban, Ausztriában, 
Német- és Olaszoiszágban, hol ismétel-
ten megfordult. — Czikkei a következő 
hírlapokban és folyóiratokban jelentek 
meg: Vasmegyei Lapok (1892. Valami 
a törvényszékekről); M. Sión (1896. 
Adorján erdélyi püspök és a szebeni 
prépostság, 1897. Adatok Verancsics Antal 
primás családi viszonyaihoz, Verancsics 
és Forgách Simon, 1898. Verancsics mint 
pécsi püspök, 1901. De Benziis Gualdo 
András, 1902. A pápai adófizetés Magyar-
országon különös tekintettel a benczés 
apátságokra); Kath. Szemle (1897. Ve-
rancsics és a reformáczió, 1898. A re-
formáczió egy szemfényvesztése, 1899. 
Bakonybél alapítása első évei, 1902. A 
pannonhalmi főapát komáromi püspök-
sége, 1903. Ötven év Oláh Miklós életé-
ből, 1905. Egy fejezet Oláh Miklós éle-
téből, 1907. A középkori magyar magán 
kegyúri jog és könyvism.); Századok 
(1897. Forgách Ferencz kortörténelme, 
lllicini Péter életéhez, 1899. A hódolt-
sági terület adózásáról, 1900. Epizód a 
nagy napokból, Urtem, urton, 1902. 
Makrai Benedek, 1903. Lévai Cseh Péter, 
1905. Athinai Deák Simon, Meghívó 
Forgách Ferencz temetésére, 1906. Te-
legdi János, 1907. Az 1306. papiros ok-
levél, Zermegh János és munkája); Egye-
temes Philologiai Közlöny (1899. Livius 
és Tacitus, Forgách Ferencz és Tacitus, 
1900. A M. Tud. Akadémia történetéhez); 
Történelmi Tár (1889, Zermegh János a 
történetíró életéhez, 1907. Bakonybéli 
regesták a XIV. század második feléből); 
Turul (1899. Forgách Ferencz házassági 
lerve, 1903. A Dienesdiek armálisa, 1905. 
Két ismeretlen nemzetség: Hetény és 
Kajár, 1906. A váli Rákosok, 1907. Ka-
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jári Bily Simon armálisa 1522-ből, 
czímerképpel); Magyar Könyv-Szemle 
(1899. Illicini Péter életéhez); Magyar 
Gazdaságtörténeti Szemle (1899. Ko-
máromi vámper a XIV. században, A 
komáromi rév- és bidvám, 1901. A báti 
vámról, 1902. Egy magyar gazdaságtan-
író a XIX. század elején: Kovács Márkus 
benczés, Egy falu a török időkben, 1906. 
Malomépítési engedélyek 1666—1725.); 
Dunántúli Hirlap (1901. Az inquisitió-
ról ) ; Komáromi Újság (1902. Nagy Lajos 
király ispotálya Almáson, 1903. A ba-
konybéli apátság komáromi rév- és vám-
jövedelme, 1904. Komáromi dolgok 1848 
- 4 9 - b ő l , Sárkány Miklós dr., 1905. 
Jakab komáromi káplán, Komárom és 
a Széchenyi könyvtár, 1907. A Szent-
háromság rabváltó szerzeteseinek ko-
máromi rendháza, 1908. 2. sz. Egy és 
más Kulcsár Istvánról, 13. sz. Az ud-
vardi zsinat); Nyelvt. Közlem. (1898. A 
kocsi szó kérdéséhez); Egyházi Közlöny 
(1906. A pécsváradi benczés apátság); 
M. Nyelv (1906. Latin kifejezések régi 
magyar fordításai); írt még a M. Nyelv-
őrbe (1898—99), az Alkotmány cz. napi-
lapba (1898—1904), a Szent Gellért cz. 
folyóiratba (1899—19U4), a Komáromi 
Hírlapba (1899), a Pannonhalmi szent 
Benedek-rend története cz. munka kö-
teteibe, mely munkának H., III. és IV. 
kötetét szerkesztette és részben í r t a ; 
munkatársa volt a Pallas Nagy Lexikona 
VII. és VIII. köteteinek. — Munkái : 1. 
Forgách Ferencz élete. Bpest, 1896. — 
2. Verancsics Antal élete. Esztergom, 
1898. — 3 . A mosonmegyei történelmi 
és régészeti egylet Emlékkönyve 1882— 
1898. A honfoglalás ezredéves ünnepé-
lyének emlékére írta. Magyar-Ovár, 1898. 
— 4. Ghimesi Forgách Simon báró. 
Bpest, 1899. — 5. „ Nullius" terület volt-e 
a bakonybéli apátság ? Esztergom, 1900. 
(Különny. a M. Sionból.) — 6. Forgách 
Ferencz bíboros nagyszombati zsinata és 
előzményei. Bpest, 1900. (Különny. a 

Kath. Szemléből.) — 7. Forgách Ferencz 
esztergomi bíboros. 5 képpel. U. ott, 
1901. (Bőv. különny. a Századokból) — 
8. A kath. klérus törekvései az 1843—44. 
országgyűlés egyházi ügyeinek tárgyalása 
alatt. U. ott, 1901. (Különny. a Kath. 
Szemléből.) — 9. A pápák és zsinatok 
reformáló törekvései 1243—1404. U. ott, 
1903. (A pannonhalmi szent Benedek-
rend története II. k.) — 10. Guzmics 
Izidor apáti naplója. U. ott, ld03. (Külön-
nyom. az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyekből.) — 11. A bakonybéli apátság 
története I. kötet. Az önállóság kora 
1023—1548. II. kötet. A Pannonhalmá-
tól függés kora 1548-tól napjainkig. U. 
ott, 1903—1904. (A pannonhalmi szent 
Benedek rend története VIII., IX.) — 
12. Komárommegyei benczés apátságok. 
Komárom, 1905. (Különny. a Komárom-
megyei és városi Múzeum-Egyesület 1904. 
Értesítőjéből.) — 13. A pécsváradi 
benczés apátság. Bpest, 1905. (Különny. 
a Kath. Szemléből.) — 14. Jerosini fíro-
da^ János (1471—1539). U. ott, 1907. 
Székfoglaló. (Felolvasások a Szt. István-
Társulat tud. és irod. osztály üléseiből. 
62. sz.) — Álnevei és jegyei : Pongrácz 
Sándor, S. P., Srs., Sr. és &. 

Studien und fiittheilungen a u s d . B e n e d i k -
t i n e r u. Cist . O r d e n 1897. é s k ö v . é v f . — 
Századok 1898.. 1900 , 1903., 1905. — HI. Szemle 
1902. — Kath. Szemle 1902., 1904. — M. Sión 
1904. — Előkelő Világ 1904—1905. — M. Köny-
vészet 1903., 1904. — Petrik. M. K ö n y v é s z e t 
1886—1900. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Sötér Ágoston (tápió-sápi), jogi doktor, 
ügyvéd, földbirtokos, a mosonmegyei tör-
ténelmi és régészeti társulat elnöke, ki 
mint szenvedélyes régiséggyűjtő az ása-
tásokból a megye régészeti múzeumát 
megalapí tá ; a mosonmegyei leletek már 
az 1885. országos kiállítás alkalmával 
régészeink figyelmét felgerjesztették, kik 
közül többen a helyszínén is megtekin-
tették az aránylag rövid idő alatt össze-
állított leletek szép számát. Már az 1887. 
elnöki jelentésből kitetszik, hogy a régi-
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ségtárban több száz családi okirat, 1434 
régi érem, 44 bankjegy, 39 fénykép, 303 
könyv és 3877 darab egyéb régiség volt 
akkor. Ezen leleteket és a későbbieket is 
S. leírta az Archaeologiai Értesítőben (1885 
—86. 1888. 1891—92. és 1898.) ; a régé-
szeti congressus alkalmával ugyanő tartott 
felolvasást a nemesvölgyi leletekről. Meg-
halt 1905. jan. 8. Magyar-Óvárt 68 éves 
korában. — Czikke az Archaeol. Közle-
ményekben (1895. Ásatások a csunyi sír-
mezőn) ; a Mosonmegyei Lapoknak is 
munkatársa volt. — Munkái: 1 Emlék-
irata . . . a Mosonymegye és Alsó-Ausztria 
közötti országos határok helyreállítása tár-
gyában. M.-Ovár, 1885. — 2.^1 mosony-
megyei történelmi és régészeti egylet 1885. 
évi elnöki jelentése 1886. jan . 28. U. ottj 
1886. — 3. Indítvány Magyarország és 
Ausztra közötti határok megállapítása 
tárgyában. U. ott, 1897. — 4. A Sziget-
köz. U. ott, 1897. — 5. A mosonymegyei 
történeti egylet Emlékkönyve 1882— 
1898. A honfoglalás ezredéves ünne-
pélyének emlékére. U. ott, 1898. — 6. A 
bruck-ujfalusi ásatásról. Bpest, 1899. 
(Különnyomat az Archaeol. Értesítőből). 

A'agy Icáa, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 321. 
1. — Vasárnapi Újság 1905. 2. SZ. ( N e k r . ) — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1 8 8 6 - 1 9 0 0 . — A m . 
n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l é s I v á n f i 
E d e s z i v e s k ö z l é s e . 

Sőtér Ferencz (tápió-sápi), kir. taná-
csos és megyei alispán, szül. 1796. jan. 
11. Szamostelken (Szatmárm.). 1831-ben 
Mosonymegye első alispánja, 1832. fő-
ügyésze, 1837. júl . 6. főjegyzője, közben 
1839. országgyűlési követe, 1841. jún . 
20-tól első alispánja (1845. kir. taná-
csos) volt haláláig, mely 1847. febr. 1. 
történt M.-Óvárott. — A Szépliteraturai 
Ajándékban van egy költeménye (1822). 
— Munkája : Nagyméltóságú Klobu-
siczki Klobusiczky Péter kalocsai érsek-
nek . . . dicső székébe lett által kelé-
sekor ajánlva 1822. Pest. 

Sagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 322. 
1. — Petrik B i b l i o g r . 

Sőtér Kálmán, méhész, szül. 1834. 
okt. 11. Csúzon (Komáromm.), a hol 
atyja gazdatiszt volt; a gymnasium VII. 
osztályából az Esztergom-egyházmegye 
növendékpapjai sorába vették fel és a 
VIII. osztályt Nagyszombatban végezte, 
két évig pedig a theologiát hallgatta 
Esztergomban. 1855-ben kilépett a nevelő-
intézetből és Sictovszky primás gazdasági 
Írnokká nevezte ki. Tizenkét évi szol-
gálat után nyugalomba vonult és Inámban 
(Hontm.) tetepedett meg. A méhészettel 
már gyermekkora óta foglalkozik ; kiváló 
méhtelepe van, melyet 1874-ben alapított. 
A m. országos méhészeti egyesület ala-
pító és az erdélyrészi méhész-egylet tisz-
teletbeli tagja. — Czikke a Természet-
tudományi Közlönyben (1890. A méhek 
mérge). — Munkája : A méh és világa. 
Elméleti és gyakorlati bevezetés a méhek 
alapos ismerete és sikeres tenyésztésébe. 
A méhek iránt érdeklődő közönség szá-
mára. I. kötet. Elméleti rész. Kolozsvár, 
1895—96.; a II. kötet Bpesten van sajtó 
alatt). 

Hont vármegye. B p e s t , 1907. 48 . , 273. l a p 
( M a g y a r o r s z á g V á r m e g y é i é s v á r o s a i ) . — 
Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1 8 8 6 - 1 9 0 0 . 

Sövényházy Márta, Domonkos-rendi 
apácza, élt a XVI. század első felében 
a margitszigeti klastromban, honnét 1529 
tá ján az apáczák Nagyváradra költöztek. 
Itt írta két ismeretlen társával a verses 
Katalin legendát 1529 — 31-ben; leg-
nagyobb részét, mintegy hét tizedét, s a 
festett képeket. S. készítette. A codex 
(közép ívrét 291 lap) ta r ta lma: evan-
geliomi szakaszok, vallásos elmélkedé-
sek és tanítások, szentbeszédek és legen-
dák. Neve a 310. lapon van kitéve : 
«Ez yrasnak wege wagon vr fyw zyle-
tethnek' utanna ezer ot zaz Harmyncz 
eztendewben wyz kerest octawayan se-
wenhazy soror marta keze myath es 
dyczertessek az ew aldot zenth newe 
amen». Ezen régi elbeszélő költészetünk-

I nek egyik igen nevezetes maradványát 
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az Érsekújvári Codex tartotta fönn szá-
munkra. Czech János 1832-ben födözte 
föl az érsekújvári Ferencz-rendi kolostor 
könyvtárában; jelenleg a m. tudom. 
Akadémia könyvtáráé. Középszerű folio 
papiros-codex, terjedelmére nézve csupán 
az Érdy- és Jordánszky-codexek állanak 
előtte. Egész terjedelmében Yolf György 
adta ki a Nyelvemléktár IX. és X. köte-
tében ismertető bevezetéssel; mai helyes-
írással és nyelvjegyzetekkel kiadta Toldy 
Ferencz (Pest, 1855) és Szilády Áron 
bő jegyzetekkel. (Régi M. Költők Tára 1. 
k. Részleteit Toldy, Szilády és Beöthy 
Zsolt. Zolnai Gyula a legenda befejező 
verseit a d j a : a codex 517—520. és az 
519. lap hasonmását Nyelvemlékeink, 
Bpest, 1894. cz. munkájában). 

Toldy termei. A m a g y a r n e m z e t i i r o d a l o m 
t ö r t é n e t e . 3. k i a d á s . P e s t , 1862. I L 94. 1. — 
Egyetemes Philol. Közlöny IX. 1885. 218. 1. — 
Faylné-Hentaller Mariska, A m a g y a r í r ó n ő k -
ről . B p e s t , 1899. 12. 1. - Horvát Cyrill, N e m -
zet i i r o d a l m u n k a re for ir iácz ió k o r á i g . B p e s t , 
1891. 86. é s k ö v . 1. (A K a t a l i n l e g e n d a b ő 
f e j t e g e t é s e . ) — Irodalomtörténeti Közlemények 
I I . 1892. 44. 1. — Jakab Elek, A M. T u d . 
A k a d é m i a K é z i r a t - T á r á n a k I s m e r t e t é s e . 
B p e s t , 1892. 11.1. — Zolnai Gyula, N y e l v e m l é -
k e i n k a k ö n y v n y o m t a t á s k o r á i g . B p e s t , 1894. 

Spachtholcz József kertész Máramaros-
Szigeten. — Czikkei a Falusi Gazdában 
(1867. Nemes gyümölcsfák magróli 
tenyésztése 1868. A herczegkaptár, áb-
rákkal) ; a Kertészgazdában (1868. Melyik 
a legjobb alany, 1871. Máramarosi fais-
kolája, Gyors csiráztatás); a Gazdászati 
Közlönyben (1869. Az oltó-ágak eltar-
tása, 1870. A komló); a Falusi Gazda 
Naptárában (1869. A herczeg-kaptár, két 
ábrával); aGyümölcskertésznek is munka-
társa volt. — Munká ja : 1871. évre jegy-
zéke azon nemesített gyümölcsfáknak, 
melyek . , . faiskolájában, M.-Szigeten 
kaphatók. M.-Sziget, 1871. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Spáqzai András. L. Spátzai. 
Spáczay Ferencz (korompai), pozsony-

megyei nemes család sarja. — Mun-

ká j a : Laurus Gloriae Quam lllustr 
Domino Comiţi . . . Nicoiao Palff'y ab 
Erdőd Perpetuo A Vöröskő supremo 
Comiţi Comitatus Posoniensis Arcisque 
ejusdem Capitaneo, . . . In Ulustri die 
suo Natali Baccis Poeticis expolijt, & 
aggratulabundus praesentavit Suaell lustr . 
Dominationis Servus aeternum devotus. 
Viennae Austriae. (A czímlap hátán álló 
chronostichonok 1656 évszámot adnak.) 

Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 393. 
1. — Szabó-Hellebrant, B é g i M. K ö n y v t á r I II . 
1. r é s z 599. I. 

Spaenholz János, Jézus-társasági ál-
dozópap és gyógyszerész, magyarországi 
származású ; Nagyszombatban fölvétetett 
a jezsuita-rendbe és mint kitűnő gyógy-
szerész több gyógyszerészi munkát adott 
ki Bécsben 1650 körül, ír ja Stoeger. 

Horányi, M e m o r i a 111. 290. i. — Stoeger, 

S c r i p t o r e s 332. 1. 

Spagnolo Giovanni. — Munká ja : 
Igiene del bambino ossia insegnamenti 
alle madri sul modo di conservare la 
sulute dei loro bambini. Fiume (1842). 

Petrik Bibl iosrr. 

Spa i t s István, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági áldozópap, később gymnasiumi 
igazgató, szül. 1742. decz. 16. Körmen-
den (Vasm.); Budán a szónoklati osz-
tályt elvégezvén, 1760. okt. 28. Trencsén-
ben a Jézus társaságába felvétetett. A 
bumaniorákat tanította Nagyszombatban 
és Budán. A rend feloszlatásakor (1773) 
a theologiát hallgatta Nagyszombatban ; 
azután mint Esztergom-főegyházmegye 
papja, a humaniorákat tanította Budán 
és Pesten. 1792-től székesfejérvári gym-
nasiumi igazgató volt. 1802. szept. 27. 
a jenai mineralogiai társaság tagjává 
választotta. Meghalt 1804. márcz. 24. 
Székesfejérvárt. Ásványgyűjteményét és 
könyveit halála előtt Szent-Mártonba 
küldte. — Fejér szerint több ódát í r t ; 
magyar költeménye van a Zeitschrift 
von u. für Ungernben (V. 323. 1.). — 
Munkája : In obitum Mariae Theresiae 
augustae quum ei regia universitas 
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Budensis ritu solemniori parentaret. 
Budae, 1781. — Földabrosza is megjelent, 
«mely a tudományoknak "Mária Therézia 
alatt elrendeltetett állapotjokat mutatja.» 
(Ism. Révai Miklós a M. Hírmondóban 
(1784. 1. sz.). 

Annalen der L i t e r a t ú r 1803.- I n t e l l i g e n z -
b la t t 25. s z . — Alig. Literatur Zeitung. J e n a 
1804. I n t e l l i g e n z b l a t t 15. s z . — Zeitschrift 
von und für Ungern V. 1804. 323. 1., VI . 59. I. 
( N e k r . ) — Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 120. 1. 
— Stoeger, S c r i p t o r e s 352. 1. — Figyelő X I I , 
1882. 298., 299. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Zel-
liger Alajos. E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 483. 1. 
— De B acker-Sommer vogel, B i b l i o t h é q u e - B i b -
l i o g r . V I I . 141G. h . 

Spaits László, szent Ferencz-rendi 
Kapisztrán szerzetes, szül. 1725. nov. 2. 
Körmenden (Vasm.); volt a rend kor-
mányzója és tanácsának tagja. Meghalt 
1799. jan. 5. Budán. — Munkái : 1. Vi-
cissitudines Belgrádi synoptice datae 
anno qVo a tVrCIs VIrtVte LaVDonlI 
reCVperatVM. Budae (1789. Névtelenül, 
valószínűleg S. a szerzője, írja Petrik). 
— 2. Regula vitae humanae inter ho-
mines cum morum elegantia ducendae, 
perutiles čhristianae politices observa-
tiones, et salutares prudentiae moni-
tiones, adnexumque modulum delibera-
tionis de eligendo vitae statu, pro com-
modo juventutis, praecipue stúdiósáé, 
aliorumque. U, ott, 1798. 

Schematismus a l m a e p r o v . 8 . J o a n n i s a 
C a p i s t r a n o ord. in in . 8 . P . F r a n c i s « . . . 
T e m e s v á r i m , 1887. II . 20. 1. — Petrik B i b -
l i o g r . 

Spaits Péter, Jézus-társasági áldozó-
pap, egyetemi tanár, majd kath. plébá-
nos, szül. 1734. máj . 20. Körmenden 
(Vasm.); 1751. okt. 18. felvétetett a Jézus 
társaságába; tanulmányai elvégezte után 
Nagyszombatban convictusi tanulmányi 
felügyelő lett és 1765-től a mértan és 
építészet tanára az egyetemen. A rend 
eltöröltetése (1773) után bősi (Pozsony-
megye) plébános lett, hol 1797. máj. 22. 
meghalt. — Munkája: Oratio panegyrica 
P. Ivoni Facultatis juridicae patrono 
habita. Tyrnaviae, 1764. 

Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 55. 1. — Stoeger. 
S c r i p t o r e s 332. 1. — Zelliger Alajos, E g y h á z i 
í r ó k C s a r n o k a 484. 1. — De Backer- lommer-
vogel, B i b l i o t b é q u e - B i b l i o g r . V I I . 1416. 1. 

Spaits Sándor, m. kir. honvédhuszár-
kapitány. — Munkái: 1. Das englische 
Infanterie-Reglement. Kolozsvár, 1901. 
— 2. Mandzsúrián át kozákokkal. Él-
ményeim az orosz-japán háborúból. 132 
saját felvételű fénykép-illusztráczióval és 
4 térképpel. Bpest, 1907. (Ism. Vasár-
napi Újság 20. sz.) 

Corvina 1907. 14. sz. é s a in . n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spak József, róm. kath. plébános 
Felső-Fernezelliben (Szatmárm.) — Mun-
kája : Halotti beszéd, rnellyet néh. Méltgs. 
Péch-Ujfalusi Péchy János úr Máramaros 
vármegye fő-ispánnya hamvainak szen-
telt, és 1831. eszt. Sz. Mihály havának 
28-ik napján mondott. Szigethen. 

Universalis Schematismus E c c l e s i a s t i c u s pro 
A . 1842—43. B u d a e , 909. h . — Petrik B i b l i o g r . 

Spalatói Tamás, érsek és főesperes, 
szül. Spalatóban 1200-ban, mert 1230-ban 
30 évesnek mondja magá t ; iskolai kiké-
peztetését Bolognában nyerte. Korán kel-
lett a spalatói egyház kanonokjává lennie, 
mert mint ilyen választatott meg 30 éves 
korában az akkor annyira fontos főes-
peresi egyházi hivatalra, melyet holtig 
viselt is. Tudománya, szigorú erkölcsei, 
kivált igazsága miatt honosainál nagy 
tiszteletben állott (így a többi között, 
midőn Spalatóban a fejetlenség miatt 
mindenféle rendetlenség harapódzott 
el, Tamás tanácsára határozták el, 
hogy idegen olaszt tesznek meg a 
város fejévé (podesta); és ugyancsak 
Tamást küldték ilyenért Anconaba); 
de éppen ezen tulajdonai miatt elkese-
redett ellenségei is voltak, a többi között 
saját érseke is, Gancellus, a ki maga 
laza erkölcsű és a fegyelemmel keveset 
gondoló ember lévén, Tamás ellenségei-
nek pár t já ra állott. Ezek Tamást hami-
san akarták a római szent szék előtt 
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bevádolni ; de ő megelőzte őket s fényes 
győzedelmet aratott ellenein és érsekén. 
Guncellus halála után, 1239 táján, csak-
nem egyhangúlag érseknek is megválasz-
totta őt a káptalan, de ellenségei, kivált 
a világi elem, oly támadást indított ellene, 
bogy a kitüntetésekre amúgy sem vágyó 
férfiú, önkényt lemondott az érseki szék-
ről. Magyarországban is járt követségben, 
egyházi és világi ügyekben, IV. Béla 
királynál kétszer is. A magyarok iránt 
feltűnő rokonszenvvel viseltetik e szigorú 
ítéletű történetíró, ki ugyan kevés em-
berről emlékezik meg magasztalólag, 
rólunk azonban nincs egy gáncsoló szava. 
A magyar történetnek fontos és érdekes 
részeit szőtte bele a művébe. így kivált 
a tatárjárást . O az egyedüli, kitől tör-
ténelmünk amaz érdekes epizódjáról 
értesülünk, mikor Imre király lázadó öcs-
csét Endrét, saját tábora közepén, fegy-
vertelen kézzel fogolylyá tette. Meghalt 
1268. máj . 8. és eltemettetett Spalatóban. 
— Munkája : História Salonitanorum 
Pontificum atque Spalatensium. Amster-
dam, 1666. (Kiadta Lucius, De regno 
Dalmaciae et Croatiae cz. gyűjteményé-
ben ; majd Schwandner, Scriptores rer. 
Hung. III. kötetében: a tatárjárásról 
szóló fejezeteit; magyarra fordította 
Szabó Károly s kiadta becses jegyzetek-
kel : Magyarország tört. forrásai III. füzet. 
Kéziratának egyike Spalatóban, másika 
Párisban őriztetik.) 

Czvittinger, S p e c i m e n 379. l a p . — Horányi, 
M e m o r i a I I I . 401. 1. — Hauer, D e S c r i p t o r . 
rer . H u n g . V i e n n a e , 1777. I . 25. 1. — Molnar 
János, M a g y a r K ö n y v h á z . P e s t , 1795. VII 
308. 1. — Fejérpalaky László, T ö r t é u e t i r á s az 
Á r p á d o k a la t t ( F i g y e l ő I II . 1877. K ü l ö n is) . 
— Kath. Szemle 1896. 722. 1. ( B é k é s i E m i l . ) 

Spaller József, a kath. fő-elemi iskola 
tanítója Brassóban. — Czikke az iskola 
1886. Értesítőjében (írásbeli házi-fölad-
ványok a népiskolai oktatásban). — Mun-
ká ja : A brassói magyar társalgó olvasó-
egylet könyv-jegyzéke. Brassó, 1890. 

ľetrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Spán József, róm. kath. plébános 
Battinán, szül. 1804. jan. 23. Mosgón 
(Baranyam.), meghalt 1870. jan . 4. — 
Irt egy Eclogát br. Szepessy Ignácz püs-
pök nevenapjára, latinul. (Pécs. 1838.) 

31. Sión. 1892. 629. 1. 

Span Péter, bölcseleti doktor, tanító-
képző-tanár, szül. 1860. jún. 4. Lupsán 
(Erdély); jelenleg a nagyszebeni görcj 
keleti érseki tanítóképző-intézet tanára. 
— Munkái paedagogiai tárgyúak rumé-
nül : 1. Studii pedagogice. Nagyszeben, 
1901. — 2. Treptele formale. U. ott, 
1898. — 3, Idei pregătitoare En peda-
gogie. U. ott, 1902. és népiskolai olvasó-
könyvek. 

A m . n . m i i z e u n i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Spangar András, Jézus-társasági ál-
dozópap, szül. 1678. jan . 29. Nógrádon, 
1694. okt 15. lépett a rendbe; előbb a 
grammatikát és a humaniórákat taní-
to t ta ; 1702-ben nevezték ki az eszter-
gomi gymnasiumhoz t anárnak ; 1705 
körül a pesti belvárosi templom plébá-
nosa is vol t ; 25 évig lelkészkedett Ma-
gyarországon ; később a kőszegi és ung-
vári rendházakat kormányozta. Meghalt 
1644. márcz. 14. Rozsnyón. — Munkái : 
1, Bibliothecae SS. Patrum Synopsis, in 
qua pro singulis Dominicis et festis 
diebus indicantur Patres, qui pro illis 
Sermones scriptos reliquerunt. Tyrnaviae, 
1721. — 2. Coneordantiae novae uni-
versales tripartitae, sive Nomina et Vo-
cabula communi mortalium usu recepta, 
resque iisdem significatae e praestantis-
simis quibusque Orbis literati Scriptori-
bus et Authoribus tum sacris tum pro-
fanis etc. enucleatae, de nova nunc me-
thodo ad maiorem quaerentium praxim 
ordine alphabetico tripartito digestae et 
concordatae. U. ott, 1721. — 3. Coneor-
dantiae Marianae, sive quae ad laudem 
Dei Matris pertinent, adnotatis Autorum 
nominibus et operibus. U. ott, 1721. — 
4. A magyar krónikanak, a mellyet első-
ben meg írt, s k ibo t sá to t t . . . Pethő Ger-
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gely 373. eszt.-től fogva 1626. eszt.-ig 
nyom. Bécsben 1660. eszt. Az után pedig 
azon históriát continuálván újonnan 
kinyomtattatta, és szüntelen dolgokkal 
szaporította gróf Káinoki Sámuel . . . 
nyomt. Bécsben 1702. Tovább való ter-
jesztése avagy negyedik, ötödik és hato-
dik része foglalván magában száz és 
hat esztendőt 1627. eszt.-től fogva 1732. 
esztendeig, íratott és szép Toldalékokkal 
szaporíttatott Spangar András jezsuita 
által. Kassa, 1734. (Ujabb kiadása : Ma-
gyar krónika diszessen, és rövédeden 
elő adván Magyar országnak kezdetét, 
régi, és mostani osztását, részeit, tarto-
mányait , vármegyéit, városit, királyit, 
tisztviselőit, mivoltát, úgy Magyar Nem-
zetnek eredetét, Scythiából való kijöve-
telét, terjedését, szaporodását, elő-mene-
telét, hadakozásit, a régi és mostani 
Magyaroknak magaviselését, Törvény, 
más Nemzetek előtt való tekéntetét és 
dolgait. Kinek is három három első Fő-
részeit stb. elsőben írta Pettő Gergely, a 
három utolsó Fő-részeivel peniglen stb. 
azon krónikát terjesztette, szaporította 
és a Magyarok tanúságára ki-botsátotta. 
De legfőképpen a magyarok bibliothé-
kájával, az az a magyar, avagy a magyar 
szent korona alatt lévő országokból szár-
mazandó írókból szerzett, és itt köny 
veknek lajstromával azon krónikát ter-
jesztette, és a magyarok tanúságára 
kibocsátotta. Kassa, 1738.) — 5. Libelli 
de controversiis . . . — Kéziratban ma-
radt : Magyar Könyvtár , melyben a 
magyarúl írók, munkáiknak ismerteté-
sével együtt felsorolvák; Splendores SS. 
Ordinum et Institutorum religiosorum 
utriusque nexus tam in communi quam 
particulari, in forma Concordantium pro-
positi (a Kaprinai-féle gyűjteményben A. 
f. T. L. II. 829. a budapesti egyetemi 
könyvtárban); Concordantiae concion-
na tor iae ; Societas Jesu Concordantiis 
illustrata, sive litteraria eorum Autorum 

et Scriptorum concordia, a quibus S. J. 

medulla et praerogativae exponuntur, 
Sanctorum et Beatorum Gloria praedi-
catur, filiorum ac sociorum functiones 
explanantur, amicorum et fautorum prae-
conia celebrantur, adversariorum et in-
vidorum tella retunduntur , denique qui 
de ejusdem Societatis personis ac rebus 
quoquomodo scripsere. — Nevét életírói 
Spangárnak is írják. 

Bod, M. A t h e n á s 246. 1. — Horányi, Me-
m o r i a I I I . 291. 1. — Rozsnyói Egyházi Töre-
dékek 1839. V I I I . 98. 1. — Stoeger, S c r i p t o r e s 
332. 1. — Danielik, M. Í r ó k II. 286. 1. — 
Figyelő I I . 111. 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 . B p e s t , 1888. 209. 1. — 
Petrik B i b l i o g r . — Takáts Sándor, A b u d a -
p e s t i p i a r i s t a k o l l é g i u m t ö r t é n e t e . B p e s t , 
1895. 98. 1. — Pallas Nagy Lexikona XV. 115. 
1. — De Backer-Sommervogel, B i b l i o t h é q u e -
B i b l i o g r . V I I . 1417. h . 

Spannágel József, ág. ev. lelkész Bul-
keszen (Bács-Bodrogm.). — Munkái : 1. 
Rede auf Verlangen der Gemeinde bei 
Gelegenheit der Einweihung der neu-
aufgebauten Schule am Kirchenweih-
sonntag 1868 Pest, 1869. — 2. Kurz-
gefasste Reformationsgeschichte, nebst 
einem Leitfaden bei dem Confirmanden-
unterrichte. Bpest, 1894. (Fia által ki-
egészített és kiadott 2. kiadás.) 

A in. n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spannágel József, ág. evang. lelkész 
Kovil-Szent-Ivánon (Bács-Bodrogmegye), 
előbbinek fia, szül. 1853. május 5. — 
Czikke a Prot. Egyh. és Isk. Lapban 
(1890. Synodalia). — Munkái : 1. Stim-
men des Herzens aus der Jugendzeit . . . 
(Költemények.) — 2. Verwandte Lenau's 
. . . 1891. — Kiadta atyjának Kurzge-
fasste Reformationsgeschicntejét, kiegé-
szítve 2. kiadásban (Bpest, 1894.). 

Bachat Dániel, Á g . h i t v . e v a n g é l i k u s o k 

e g y e t e m e s N é v t á r a . B p e s t , 1891. 104. 1. — 

Kürschner, D e u t s c h e r L i t t e r a t u r K a l e n d e r 

auf d a s J a h r 1892. S t u t t g a r t 1042. h . e s a 

m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

S p a n n a g e l (Schaller Jenő) Sámuel, 
nyomdász és szerkesztő Cservenkán, 
szül. 1859. április 4. Bulkeszen (Bács-
Bodrogm.). — Munkái: 1. Graf Karl 
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von Oran. Cservenka, 1888. (Költemény.) 
— 2. Alig. Weltwahrheit. U. ott, 1889. 
(Magyarul: Általános világnézet. Philo-
sophiai tanulmány. Ford. Seemann Gábor. 
U. ott, 1890. Szerző fénynyom. arczk.) 
— 3. Nürnberger Trichter. U. ott, 1889. 
— 4. Kindesmörderin. Drama. U. ott, 
1890. — 5. Philosophische Schrullen. 
U. ott, 1891. — Szerkesztette az Orient 
és Salair cz. német lapokat Gservenkán. 

Kürschner, D e u t s c h e r L i t t e r a t u r K a l e n d e r 
auf d a s J a h r 1892. S t u t t g a r t 1042. h . — 
— Petrik. M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Spanraft Alajos, állami főreáliskolai 
tanár, született 1841-ben Banovczén 
(Szerémm.); 1876-ban tett tanári vizsgát a 
franczia és magyar nyelvből és irodalom-
ból ; előbb a budapesti IV. kerületi köz-
ségi főreáliskolában volt tanár, azután 
Győrött tanított szintén a főreáliskolában. 
Meghalt 1899. szept. 30. Győrött. — Buda-
pesten tartózkodása alatt a Pesti Napló-
nak volt belső dolgozótársa. — Munkája: 
Dictionnaire de la conversation et de la 
literature. Győr, 1889. (Másfél évtizedig 
dolgozott munkáján. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1893.). 

iasz Samu, A g y ő r i m . k i r . á l l a m i f ő r e á l -
i s k o l a t ö r t é n e t e . G y ő r , 1889. 211. 1. — Rajner 
Ferencz, 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 . 
B p e s t , 1893. 56. I. — A győri állami főreál-
iskola Ériesitöje 1^9:). 3 . , 64. 1. f é n y n y o m . 
a r c z k . 

Spány i Mihály, szent Ferenczrendi 
szervita szerzetes, szül. 1710 körül, meg-
halt 1749. aug. 12. Váczon. — Munkája: 
Egyedül valóság. Buda, 1749. (Latinból 
fordítva.) 

Horányi, M e m o r i a I I I . 29Ž. 1. — Danielik, 
M a g y a r í r ó k II. 292. 1. 

Spány ik tílycér, bölcseleti doktor, 
kegyes-tanítórendi áldozópap és főgym-
nasiumi igazgató, szül. 1781. okt. 20. 
Néveren (Nyitram,); 1799 okt. 3. lépett 
a rendbe és két évig volt novicius Tren-
csénben. Mint növendékpap tanított 
1801—1803-ig Podolinban, 1803—1804. 
Sátoralja-Ujhelyen, 1804—1805. Debre-
czenben. A bölcselet 1. és II. évfolyamát 

Váczon végezte el és Pesten az egyete-
men bölcseleti doktorrá avatták. Theolo-
giai tanulmányait 1807—1809-ig Nyitrán 
fejezte be. Mint tanárt 1809— 10. Pesten, 
majd Váczon alkalmazták, hol a lyceum-
ban 1829-ig az egyetemes és oknyomozó 
magyar történelmet adta elő. 1829—32-ig 
Szegeden a gymnasiumnak és lyceumnak 
igazgatója volt. 1832-ben Szegedről föl-
hívták és a budai főgymnasium igazga-
tását reá bízták. 1833-ban a rend kápta-
lana assistensnek választotta meg és 
egyúttal a budai rendház főnökének. 
1840-ben V. Ferdinánd a királyi hely-
tartótanácsban a tanulmányi bizottság 
elölülőjének (assessor) nevezte ki, mely 
állásában rendjének nagy szolgálatokat 
tett. Nyolcz év után nyugalomba vonult 
előbb Budára, majd Pestre. 1850-ben 
rendtársai ú j ra assistenssé választották, 
mely állásáról öt évvel azelőtt lemon-
dott. Meghalt 1850. nov. 28. Pesten. — 
Munkái: 1. Ecloga . . . . Josepho Si-
vulszky M. R. Gymnasii Sátor-Allya-
Ujhelyiensis Directori, Diem nominis 
celebranti . . . . 1804. — 2. Carmen 
inaugurationi in episcopum Szattmarien-
sem 111. Dni Stephani 1. b. Fischer sa-
cratum. Debrecini, 1805. — 3. Ode qua 
laetissimum Seren. caes.-regii principis, 
et archiducis Austriae Josephi regni Hun-
gáriáé palatini Debrecinum ingressum 
die 18-va Julii anni lb05-ti celebravit. 
U. ott. — 4. Compendium históriáé regni 
Hungáriáé (Tom. I.), ab origine gentis, 
usque ad Ludovicum II. concinnatum. 
Tomus II. Compendium históriáé impe-
ratorum romano- germanicorum a Ru-
dolpho I. usque ad Franciscum II. et 
regni Hungáriáé a Ferdinando I. usque 
ad nostra tempóra concinnatum. Pe-
sthini, 1816. (3. bőv. és jav. kiadás 
1821., 5. jav. és bőv. k. 1828., 6. k. 
1840. U. ott.) — 5. História pragmatica 
regni Hungáriáé, compendio proposita. 
U. ott, 1820. (2. kiadás 1822., 3. kiad. 
1825., 4. k. 1828. U. ott, 5. k. Buda, 



1337 Spányik—Sparszam 1338 

1834., 6. k. Pest, 1844.) — 6. Honoribus 
111. ac Rev. Dni Antonii Török ecclesiae 
Csanadiensis Antistitis, dum Anno 1830. 
die 13. Junii munus solenni ritu auspi-
caretur, scholae piae Szegedienses. Sze-
gedini. (Költemény.) — 7. Oratio ad 
auditores philosophiae lycei 1. r. civi-
tatis Szegediensis habita in auspicio 
anni sehol. 1830—31. U. ott. — 8. Ora-
tio . . . Anno 1831—32. U. ott. — 9. 
Magyar ország rövid históriája, a nemzet 
eredetétől II. Laj os király idejéig. Melyet 
deák nyelven írt . . . Az ötödik kiadás 
után magyarra fordítva I. kötet. (A II. 
kötet ezen czím a la t t : A római császá-
roknak és német királyoknak I. Rudolftól 
fogva II. Ferenczig, úgy szinte Magyar-
országnak I. Ferdinándtól fogva a mi 
időnkig való rövid históriája, mellyet 
deák nyelven írtt . . . Az 5. kiadás után 
magyarra fordítva. Pest, 1832. 2. kiad. 
1833., 3. k. 1843. U. ott.) — 10. Oratio 
qua Martino Bolia, scholarum piarum 
per Hungáriám ac Transilvaniam prae-
posito provinciali in comitiis provincia-
libus Vacii celebratis die 10. Septembris 
anno 1832 parentavit. U. ott. — 11. 
Oratio ea occasione dicta, qua institu-
tum schol, piarum in regi-archi-gymna-
sium Budense solenniter introduetum est. 
Die 18. Octobris 1832. U. ott. — 12. 
Oratio, qua gloriosae memoriae aug. 
Francisco I. imperátori Austriae, regni 
Hungáriáé . . . dum provincia Hungáriáé 
et Transilvaniae sehol, piarum in congre-
gatione sua triennali Pestini 17. Augusti 
1835. eodem ut alteri statori suo sup-
remos honores persolveret parentavit. 
Budae, 1835. — 13. Doctrina educationis, 
quam compendio exhibet. U. ott, 1835. 
— 14. Oratio quam in comitiis provincia-
libus scholarum piarum ad patres ex 
Hungaria ac Transilvania Vacii congre-
gates habuit die 19. Aug. 1838. U. ott. 
Greschner János Ódájával együtt.) — 
15. Magyarország oknyomozó története. 
Spányik G. után. U. ott, 1845. 

ľetrik B i b l i o g r . — Takáts Sándor, A b u d a -
p e s t i p i a r i s t a k o l l é g i u m t ö r t é n e t e . B p e s t , 
1895. — N é m e t K á r o l y t a n á r s z i v e s k ö z l é s e 
(Rul la . L i b e r Suf frag . cz . k é z i r a t ) é s a ni . 
n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Spányik József (halasi és köröskényi 
ifjabb), orvosdoktor ; honvéd ezred-orvos 
volt Déván, jelenleg nyugalomban él 
Kolozsvárt; atyja id. Sp. József szintén 
orvosdoktor volt. — Czikkei a Gyógyá-
szatban (1865. 12., 18. sz. A magyar 
orvosi könyvkiadó-társulat érdekében); 
az Orvos-Természettudományi Értesítőben 
(Kolozsvár, 1876.); a Természettudom. 
Közlönyben (1889. Elektromos csengetyűk 
berendezése). — Munkái: 1. A bujakór-
alakok kór- és gyógytana orvosok és 
művelt nemorvosok számára. A m. orvo-
sok és természettudósok XI. nagygyűlése 
által koszorúzott pályamű. Buda, 1866. 
— 2. Das alkalisch-erdige, jod- und 
eisenhaltige Mineralbad Csik - Zsögöd. 
Kronstadt, 1875. (Ruménül : ü. ott, 1875.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Gross, Julius, 
K r o n s t ä d t e r D r u c k e . K r o n s t a d t , 1886. — ľesti 
Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v k Ö D y v e . 
B p e s t , 1865. 193. 1. 

Spányik Tamás, róm. kath. plébános, 
szül. 1826.; felszenteltetett 1850-ben ; 
papnevelő-intézeti hit tanár vol t ; azután 
chínoráni plébános, hol jelenleg az el-
aggott papok intézetében él. — A Re-
ligióba írt 1850—59-ig több czikket; a 
Magyarország és Erdély képekben. Pest, 
1853—4. cz. munkában Madva Ferencz 
rudnói lelkész életét közölte. — Mun-
kája : Nyitra és környéke. Képes Album. 
Pest, 1854. (Kelecsényi József, b. Med-
nyánszky és Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz 
társaságában. Kiadta Vahot Imre.) 

M. Sión 1890. 1. 384. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Sparszam Pál, gazdasági akadémiai 
tanár, született 1846-ban Szucsánban 
(Turóczm.) ; segédtanár volt 1870. aug.-
tól a keszthelyi gazdasági tanintézetnél, 
ugyanott rendes tanár 1893 óta a gaz-
dasági akadémiában, hol a nemzetgazda-
ságtant, gazdasági statisztikát, gazdasági 



1339 Spatay—! Spátzai 1340 

jogismét, ügyirálytant és számviteltant 
tanítja. Tanított a keszthelyi kereskedő-
tanoncz-iskolában is nemzetgazdászati 
ismereteket, váltóismeretet és levelezést. 
A boszniai had já ra tban részt vett. A zala-
megyei gazdasági egyesületnek tiszteleti 
tagja sat. — A napi és szaklapokba szak-
májába vágó számos czikket írt. — Munkái: 
1. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanin-
tézet könyvtárának Jegyzéke 1888-ik év 
végéig. Keszthely, 1889. — 2. Gazdasági 
számviteltan vázlata. Sparszam Pál elő-
adásai után jegyezve. Keszthely, 1898. 

Deininger Imre, A k e s z t h e l y i m . k i r . g a z d a -
s á g i t a n i n t é z e t É v k ö n y v e . K e s z t h e l y , 1885. 
161. 1. — Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o -
l á i n k é s t a n á r a i k . B p e s t , 1896. 156. 1. — 
Bálás Árpácl, M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i 
s z a k o k t a t á s i i n t é z m é n y e i . M . - Ó v á r , 1897. 
77., 2 1 1 , 234. 1. — Ország-Világ 1897. 42. 8Z. 
a r c z k . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Spa t ay Gábor, bölcseleti mester, ho-
licsi (Nyitram.) származású, a theologia 
harmadéves hallgatója és Pázmán-intézeti 
növendék, bécsi pap. — Munkája : Ver-
bum In Carne Mortali Abbreviatum, 
Quod In Basilica D. Stephani, Ipso Na-
talis Dominici Die, Deferente . . . Fran-
cisco Josepho Garzarolli A Garzallohof-
fen, . . . Panegyrica Dictione celebravit 
. . . Wiennae, 1699. 

Szabó-Hellebrant, R é g i Al. K ö n y v t á r 111. 
2. r é s z 492. 1. 

Spáth Demeter Alajos, szent Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1813. 
jún. 9. Pozsonyban ; 1830. okt. 16. lépett 
a rendbe; Pannonhalmán theologiai tanul-
mányainak bevégzése után, 1838. júl. 26. 
felszenteltetett; gymnasiumi tanár volt 
1838—42. Pápán, 1 8 4 2 - 5 0 . Győrött, 
1850—62. Sopronban, 1862—63. a dö. 
mölki apátság könyvtárnoka, 1863—65. 
gymnasiumi tanár Esztergomban, hol 
1865. okt. 22. meghalt. — Programmér-
tekezése : Ein Wort über Aufklärung 
und Menschenliebe (a soproni gymnasium 
1853. Értesítőjében). 

Scripiores Ord. S. B e n e d i c t i . V i n d o b o n a e , 
1881. 454. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Spáth (Káro ly ) Fulgent, szt. Benedek-
rendi áldozópap és tanár, szül. 1802 
jan. 11. Pozsonyban, 1817. okt. 25. lépett 
a r endbe ; theologiai tanulmányainak 
Pannonhalmán végezte után, 1826. aug. 
16. föl szenteltetett; tanár volt 1823—24. 
Kőszegen, több rendházi szolgálat után. 
1826—30. ismét tanár volt Sopronban ; 
1830—42. Kőszegen egyházi szolgálato-
kat t e t t ; 1842—50. a kőszegi gymna-
sium igazgatója, 1850—51. ugyanott a 
rendház főnöke s 1851—74. a dömölki 
apátságban hitszónok volt. Meghalt 1874. 
máj . 25. Kis-Czellben. — Költeményeket 
írt a Katholischer Christ, a Vergangen-
heit und Gegenwart sat, folyóiratokba. 

— Munkái : 1. Glockentöne der An-
dacht. Katholisches- Gebetbuch. Press-
burg (1845), 12 aczélmetszettel. (Ujabb 
kiadás : Pest, 1856. öt aczélm., Kőszegen 
is megjelent. Magyarul: Buzgóságra vonzó 
szenthangok. Ima- és énekeskönyv r. ker. 
katholikusok számára. Pest, év n.) — 
2. Lyrische Gedichte. Wien, 1845. — 
3. Niklas Jurisits. Ein dramatisches Ge-
dicht. Güns, 1851. — 4. Herbstrosen. 
Gemischte Gedichte . . . — 5. Fest-
gedicht zum feierlichen Empfang Ihrer 
k. k. ap. Majest. Franz Joseph I. und 
Elisabeth in Martinsberg. Hely n., 1854. 
— 6. Bilder aus dem Leben Jesu. Wien, 
1869. — 7. Dramatische Dichtungen. U. 
ott, 1871. — Virgil Aeneisét németre 
fordította jambusokban, melyből csak az 
első négy könyv jelent meg nyomtatás-
ban. 

Scriptores Ord. S . B e n e d i c t i . V i n d o b o n a e , 
1881. 454. 1. — Kőszeg és Vidéke 1881. 25. s z . 
— Petrik K ö n y v é s z e t e é s Bib l iogr . é s g y á s z -
j e l e n t é s . 

Spáth Pál, orvosdoktor, pesti szár-
mazású ; meghalt 1855. júl. 23. Szent-
Tornyán 33. évében. — Munkája : Ge-
neralia de morbis cordis. Pestini, 1844. 

Rupp, B e s z é d 163. 1. — 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 . 

Spátzai András, ref. lelkész, 1743 
előtt Migliszén (Zemplémm.) volt lelkész 
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ettől fogva 1754-igszintén Zemplénmegyé-
ben Málczán, Bánóczon és Füzeséren; 
ő volt ez egyház utolsó ref. lelkésze, a 
mennyiben a Füzesséry-család katho-
lizálván, az egyház elgyengült és 1766-
ban Lasztomér filiája lett. — Munkái; 
I. Hlas pobozsnoho spivanya . . . A 
II. rész czíme : Szveteho Davida králya 
a provoka szto ipedzezatz Soltari . . . 
Debreczen, 1752. (Az 1736. Margitay-
féle debreczeni énekeskönyvnek tót for-
dítása és Szent Dávid királynak és prófétá-
nak százötven Zsoltára, a franczia dal-
lamok szerint magyarból tót nyelvre 
fordítva.) — 2. Agenda Ecclesiarum. To 
j e sz t : Szprava jakbi se malo V eklezi-
jich reformatzkieh Krisztzitz . . . Hely 
és év n. (Zoványi György püspök mun-
kájának tót fordítása. A fordító neve S. 
A. betűkkel jelezve.) 

Uj Hl. Athenás. B p e s t , 18S-2. 3G5. 1. 

Spech Ede, orvosdoktor, szül. 181b. 
máj . 30. Szászvárosban, hol atyja gyógy-
szerész vol t ; tanulmányait Nagyszeben-
ben és a bécsi egyetemen végezte, hol 
1846 ban orvosdoktorrá avatták. Mint 
gyakorlóorvos szülővárosában és Buka-
restben működött. 1857-ben Melbourneba 
(Ausztrália) költczört és Balaratban volt 
gyakorló . orvos, hol 1871. máj. 10. 
meghalt. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de aere, commotione et aqua. 
Vindobonae, 1846. 

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 . 332. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e , 

Spech János, zongora-tanító Pesten 
és zeneszerző, pozsonyi származású. — 
Czikke a Tudom. Gyűjteményben (1822. 
IV. A musikának mai állásáról s abbeli 
ízlésről Párisban). — Sok zeneszerze-
ménye van : Kisfaludy Sándor, Himfi : 
Kesergő szerelem. Muzsikára tette. Hely 
és év n . ; Collin, Henrik, Die Befreiung 
von Jerusalem. Ein Oratorium. Pesth, 
1810. és Die Eroberung des heiligen 
Grabes. Eine grosse Cantate. U. ott, 

1816. sat. Több zeneszerzeménye van a 
m. n. Múzeum könyvtárában. 

Petrik B i t i l i o g r . 

Spech Lajos (szépfalusi), a kalocsai 
érseki uradalmak főtisztje. Meghalt 1869. 
jún. 22. Kalocsán 66. évében. — Czikke 
a Tudományos Gyűjteményben (1823. 
IV. Tisza-Tokaj városának leírása). 

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

Spécz Antal (ládházai), jogi doktor, a 
kir. m. helytartó-tanács titkára, később 
cs. kir. pénzügyminiszteri tanácsos és a 
Lipót-rend vi téze; szül. 1801. febr. 15. 
Egerben (Hevesm.); meghalt 1862. jú l . 
8. Budán. — Munkája : A szederfa és 
selyembogár neveléséről való oktatás, 
melyet írt a falusi oskoláknak számokra 
Mitterpacher Lajos apátúr. Németből 
magyarra fordított. Buda, 1805., 1813., 
1826. és 1830. — Kézira ta : Dissertatio 
inaug. juridico-historica de bonis coro-
nalibus, quam ut summám conseque-
retur in alma et r. scientiarum univ. 
Hung, ex jure universo doctoratus lau-
ream, conscripsit m. Julio a. 1822. (A 
budapesti egyetemi könyvtárban.) 

Ponori Thewrek 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 , 1846. 19. l ap . — Szinnyei 
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 . 

Spécz József, bölcseleti doktor, róm. 
kath. plébános, szül. 1802. ápr. 26. Kis-
Martonban (Sopronm.); a bölcseletet 
1825. Nagyszombatban, a theologiát 
1826-tól a bécsi Pázmán-intézetben ta-
nulta 1830-ig. Ugyanazon év szept. 30. 
felszenteltetett és bölcseleti doktor, majd 
theologiai borostyános lett. Segédlelkész 
volt Hédervárt. 1831-ben Pesten a szent 
József és szűz Mária templom lelkésze, 
1840-től a szent Bókus plébánosa volt, 
hol 1843. nov. 10. meghalt. — Munkái : 
1. Anrede bei Gelegenheit der feierlichen 
Grundsteinlegung des neuerbauten Ofner 
Kaiserbaades. Gehalten am 17. Mai 1842. 
Pesth. — 2. Predigt bei Gelegenheit der 
feierlichen Glockenweihe in der Christi-

I nenstädter Pfarrkirche zu Ofen. Gehalten 
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am siebenten Sonntag nach Pfingsten , 
den 3. Juli 1842. Ofen, 1842. — 3. Böjti 
szent beszédek a ker. kath. hit főigaz-
ságairól. Pest-belvárosi főegyházban né-
metül tartván, magyarul kiadta. Pest, 
18*4. 

Religio és Nevelés 1843. II. 40. SZ. — Petrik 
B i b l i o g r . — Zelliger Alajos, 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. 484. l a p . — 
Némethy, l.udovicus, S e r i e s P a r o c h o r u m . Stri -
g ß n i i , 1894. 933. 1. 

Spécz Károly, orvosdoktor, szülész-
mester. és a pesti egyetemen a szülészet 
tanárának segédje ; később kir. bányász-
kamarabeli főorvos Szélaknán (Hontm.); 
kismartoni (Sopronm.) származású. — 
Czikkei a Gyógyászatban (1862. Nyilt 
levél a «Gyógyászat» orvosi lap szer-
kesztőségéhez, 1863. A kihúzott fog 
visszarögzülése, Nyílt levél a Gyógyászat 
szerkesztőségéhez «az orvosügy újjá-
szervezését» s a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók 1863. évben Pesten tar-
tandó gyűlését illetőleg). — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de asphyxia, 
ophthalmia et aphthis neonatorum. Budae, 
1833. 

Bugát-Flór, A m a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d 
N é v s o r a 1840-re. P e s t . 43. 1. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . 

Spécz Rudolf, orvosdoktor, a bécsi 
Theresianum vegyészeti tanára, több 
tudós társaság tagja, Nógrád- és Borsod-
megyék táblabírája. — Munkái : 1. Dis-
sertatio inaug. medico-practica de febre 
intermittente. Vindobonae, 1823. — 2. 
Grundriss der technischen Chemie. Nach 
dem gegenwärtigem Zustande der Wis-
senschaft, als Leitfaden für seine Vor-
lesungen bearbeitet. U. ott, 1837. 

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

Specziár Lajos, róm. kath. plébános, 
szül. 1821. jan. 29. Mocsán (Komárom-
megye) ; a bölcseletet Pozsonyban, a 
theologiát Nagyszombatban végezte. 1844. 
júl. 15. fölszenteltetett és segédlelkész 
volt Cseklészen (Pozsonym.); 1845-ben 
lett Felső-Szeliben (Pozsonym.) plébános, 

hol egyszersmind egyházkerületi jegyző 
volt ; később Taksonyban (Pozsonym.) 
volt lelkész, hol 1903. ápr. 13. meg-
halt. — Czikkei a Religio és Nevelésben 
(1847. I. Néhány szó a magyar katho-
likus irodalomról); a M. Sajtóban (1857. 
252. sz. Kísérlet az országos egyházi 
kérdésben kitűzött pályadíj elnyerésére). 
— Munkája : Ötven év előtt 1849—1899. 
Junius 21. Galántha (1899). 

Némethy, Ludovicus, S e r i e s Paroeh< r u m . 
s t r i g o n i i , 1894. 934. 1. — Schematismus Cler i 
S tr iKOniens i s 1901. 309. I. és a m . n . m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Speh András, Trinitárius-szerzelbeli 
növendék Pozsonyban. — Munkája : 
Charitas miraculosa. Das i s t : Wurider-
würckende Liebe in dem Geheimnuss 
der unzertbeilten, unergründlichen, Aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit, allwo einmahl 
Drey ist Eins; Eins in vinculis charita-
ťis mit den Banden der Liehe durch eine 
der dreyeinigen GOttheit jährlich gewid-
mete Lob-Rede vorgestellt . . . zu Press-
burg. Pressburg (XVIII. század). 

Petrik B i b l i o g r . 

Speidl Bódog, oki. mérnök, miniszteri 
osztálytanácsos, m. kir. államvasuti fő-
felügyelő és műegyetemi tanár, szül. 
1847. máj. 20. Susanovecen (Temesm.) ; 
tanulmányait 1867-től a m. kir. műegye-
temen befejezvén, 1871. a m. kir. vasut-
építészeti igazgatóságnál nyert alkalma-
zást. 1873-tól a m. kir. államvasutak 
szolgálatában állt s ezen időtől fogva 
csaknem folyton oktatással is foglalko-
zott, 1873. a József-műegyetemen az út-
és vasutépítéstani tanszék tanársegédjévé 
nevezték ki s ily minőségben 6 évig 
működött. 1878. mint hadmérnöki tar-
talékos hadnagy, majd mint főhadnagy 
a boszniai okkupáczióban vett részt s 
közreműködött a bosznavölgyi vasút épí-
tésénél is. Onnét visszatérve a m. kir. 
ál lamvasutak külszolgálatánál és épít-
kezéseknél alkalmazták. 1882. a buda-
pesti keleti pályaudvar építési felügyelő-

40. ir <(i i t a alá adatott 1908. ápr. 29. 
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ségéhez osztották be, a hot mint építés-
vezető mérnök, a pályaház kivételével, 
a pályaudvar összes terveit kidolgozta 
s az építésre felügyelt. 1887. kinevezték 
a vasúti tisztképző tanfolyamon a vasúti 
építmények és berendezések tanárává 
1888. a m. á. v. igazgatóságának fel-
építményi ügyosztályába osztották be s 
1895-től ezen osztály főnöke volt. 1889. 
a párisi világkiállítás tanulmányozására 
küldetett ki, egyúttal Svájcz vasutjait is 
tanulmányozta. 1891. a m. kir. József-
műegyetemhez a vasutépítéstan encyklo-
paediájának előadására hívták meg. 1894. 
a nagyobb németországi pályaudvarok 
tanulmányozására küldetett ki. E tanul-
mányainak figyelembe vételével, a buda-
pesti pályaudvarok és kapcsolatos vo-
nalak rekonstruktiójára nézve nagysza-
bású tervezetet dolgozott ki. 1896. a 
kereskedelemügyi minisztérium kiküldte 
az osztrák és németországi belvizi ki-
kötők tanulmányozására, ezen útjáról 
szintén beszámolt nyomtatásban is meg-
jelent Jelentésében ; a Budapesten épí-
tendő forgalmi kikötő tervezetének ki-
dolgozásánál is közreműködött. 1896. a 
berlini Siemens és Halske-czég őt is fel-
kérte a Berlin számára tervezett magas 
villamos vasút vágányelrendezésének 
megbirálására. Számos pályaudvar épült 
vagy bővült az ő terve szerint: így a 
temesvári józsefvárosi állomás, a rákosí 
állomás, az aradi, debreczeni, dombó-
vári, kaposvári, hatvani, zólyomi, piskii 
pályaudvarok sat. 1901. máj. 14. mű-
egyetemi rendkívüli tanári czímet nyert. 
Meghalt 1906. máj . 5. Budapesten. — 
Számos szakczikket írt a M. Mérnök-
és Építész-Egylet Közlönyébe, a Közle-
kedésbe, az Építő Iparba, a Gazdasági 
Mérnökbe, a Műszaki Hetilapba és a 
Vasúti és Hajózási Hetilapba; a Gyakor-
lati kereskedelmi tudományok cz. folyó-
iratban a vállalkozás, építés és forgalom 
rovatait vezette ; a Geschichte der Eisen-
bahnen der österr.-ungar. Monarchie cz. 

Id . S z i n n y e i .T„ Mtgyar írók XII. 

a király uralkodásának ötvenéves jubi-
leumára készült díszműben a magyar 
vasutak felépítményére, gépészeti beren-
dezéseire és pályaudvaraira vonatkozó 
részét ő dolgozta ki. — Munkája: Tanul-
mányi jelentés a külföldi folyami ki-
kötők műszaki rendezéséről. Nagym. br. 
Dániel Ernő kereskedelemügyi kir. mi-
niszter úr megbízásából. Tíz rajzlappal. 
Bpest, 1897. (Gonda Bélával és Izsáky 
Ernővel együtt.) 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 589. 1., I I . P ó t -
k ö t e t 1904. 609. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Speidl Ernő. — Munkája ; Epische 
Gedichte von Alexander Petőfi. Über-
setzt . . . Herausgegeben von dem Ve-
rein zur Verbreitung der ungarischen 
Sprache in Resiczabánya. Resicza, 1890. 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Speiser Ferencz, Jézus-Társasági ál-
dozópap és tanár, szül. 1854. nov. 17. 
Apatinban (Bács-Bodrogm.); középiskolai 
tanulmányait Kalocsán végezte ; a Jézus-
Társaságába 1872. szept. 27. lépett; fel-
sőbb tanulmányait Pozsonyban és az 
innsbrucki egyetemen hallgatta ; jelenleg 
Kalocsán tőgymnasiumi tanár. — Mun-
kái : 1. Coleopterák Kalocsa vidékéről. 
Kalocsa, 1883. (Különny. a kalocsai ér-
seki főgymnasium Értesítőjéből). — 2. A 
Kalocsa környékének bogárfaunája. Co-
leoptera regionis Colocensis. Kalocsa, 
1893. 

A kalocsai érseki főgymnasium É r t e s í t ő j e 
1896. 141. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886— 
1900. é s T ó t h M i k e t a n á r s z i v e s k ö z l é s e . 

Spellet ich Bódog, 1848—49. kormány-
biztos és országgyűlési képviselő, szül. 
1815-ben Szabadkán (szépanyja a 
Martinovich apát anyja volt); 1848-ban 
országgyűlési képviselőnek választották. 
Kossuth pártjához csatlakozott, volt kor-
mánybiztos és mint nemzetőr parancsnok 
a szerbek ellen harczolt. Világos után 
Bem csapatához csatlakozott és Ham-
burgba menekült. Mint gyárimunkás 
kereste kenyerét Londonban 1850. nya-

43 
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rán Éjszak-Amerikában Dawenportban 
(Jowa) telepedett le családjával. 1866. két 
leányával visszatért hazájába. Meghalt 
1890. aug. 15. Tata-Tóvárosban. — Hír-
lapi czikkekben érvényesítette tapaszta-
latait. Kossuthtal sűrűn levelezett. Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

M. Hírlap 1852. 760. sz . ( H a d i t ö r v é n y s z é k i 
í t é l e t . ) — Vasárnapi Újság 1890. 35. s z . ( N e k r . ) , 
39. s z . a r c z k . 

Spengler András, Jézus-társasági ál-
dozópap és a rhetorika tanára volt 
Kolozsvárt 1716-ban. — Munkája : Idea 
invictis Mártis Austriaci, seu glorioşi 
Caesarei exercitus Campi-dux Eugenius 
dictione panegyrica celebratus. Claudio-
poli, 1716. (Névtelenül.) 

Cacalogus B i b l i o t h e c a e H u n g a r i c a e F r a n c . 
C o m . S z é c h é n y i . S o p r o n i i , 1799. I . 522. 1. é s 
H o r v á t I s t v á n , L e x i c o n E r u d i t o r u m . ( K é z -
i r a t a m . n. m ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ) 

Speríogel Konrád, naplóíró, Lőcse 
város jegyzője és 1514., 1516—17., 1522 
—23. birája; svájczi származású volt és 
a XV. század végével érkezett Lőcsére. 
— Naplója 1516-tól 1536-ig t e r j ed ; né-
met eredeti kézirata a lőcsei állami fő-
reáliskola tulajdona. 

Századok 1878. 675. 1. ( H e n s z l m a n n . ) — 
Egyetemes I'hilologiai Közlöny 1885. 569., 1887. 
452., 604., 1889. 518., 550., 1890. 488. 1. — A 
szepesmeqyei történeti társulat Évkönyve. LÖCSe, 
1885. 39—40. 1. 

Sperker Ferencz, mezei gazda Erdély-
ben. — Az Erdélyi Gazda munkatársa. 
— Munkája: Néhány szerény szó erdélyi 
magyar szarvasmarhatenyésztésünk ér-
dekében. Felolvastatott az 1896. febr. 29. 
székely-keresztúri gazda-értekezleten. Az 
udvarhelymegyei gazd. egylet felkérésére 
kiadta az erdélyi Gazdasági Egylet. (Czím-
lap nélkül.) 

Kossá Gyula, M a g y a r á l l a t o r v o s i K ö n y v é -
s z e t 1472—1904. B p e s t , 1904. 207. 1. 

Sperlágh Gyula András, orvosdoktor, 
a pesti egyetemen a vegytan tanárának se-
gédje, hadovkai (Árvám.) származású; 
a pesti állatorvosi intézet rendes tagja. 
— Munkája : Dissertatio inaug. medica 

sistens descriptionem oleorum synop-
ticam. Pestini, 1823. 

Rupp, B e s z é d 153. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . 

Sperlágh Ignácz, gyógyszerész és 
gyógyszertártulajdonos Hatvanban (Pest-
megye), hol 1892. máj . 12. meghalt 62. 
évében ; megyebizottsági tag is volt. — 
A Gyógyszerészi Hetilap munkatársa volt. 

Gyógyszerészi Hetilap 1892. 20. SZ. 

Sperlich Antal, orvosdoktor, trömbeni 
(Szilézia) származású. — Munkája : Dis-
sertatio inaug. medica de igne sacro. 
Budae, 1780. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Spervogel Konrád. L. Sperfogel. 
Spéth Károly, theologiai doktor, Csa-

nádi apát-kanonok, szül. 1822. jún. 30. 
Lippán ; 1845. aug. 15. fölszenteltetett; 
rekasi káplán volt és azon év okt. 1-től 
tanulmányi felügyelő a csanádi püspök-
megyében. 1848. segédlelkész Bessenyőn 
és Fehér templomban; azután a bécsi 
szent Ágoston-intézet növendékpapja 
volt és 1853. theologiai doktor lett. Hazá-
jába visszatérve szentszéki ülnök és 
tanárvizsgáló let t ; plébános volt 1862. 
Grabáczon, 1863. Német-Szent-Péteren, 
1869. Oraviczabányán és esperes, majd 
Karánsebesen, 1877. Szakáiházán, 1881. 
Hidegkuton, 1883. okt. kanonok és a 
csanádi seminarium rectora ; 1884—92. 
a püspöki lýceum aligazgatója, 1887. 
szent-kereszti apát, 1897. püspöki he-
lyettes, 1900. a pápa házi papja. Meg-
halt 1905 körül. — Munkája : Egyházi 
beszéd, kanonoki székfoglalási ünnepé-
lye alkalmával a Csanád-egyházmegye 
székesegyházában 1883. okt. 9. Temes-
vár, 1883. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Schematismus 
Cleri C s a n a d i e n s i s . 1902. 251. 1. 

Spetkius Mihály, nógrádi származású 
— Munká ja : Phoebus Acrostico-Anato-
lius. Leutschovia 1704. (Egy leveles latin 
költemény gróf Petróczy Istvánnak, jói-
tevőjének ajánlva.) 

n. Könyvszemle 1906. 151. 1. 
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Spett Gyula, theologiai doktor, róm. 
kath. plébános és kerületi esperes Gyo-
mán (Békésmegye). — A Kath. Szemle 
munkatársa. — Munkája : A keresztény-
ség és korunk. A szerző (Bougand Emil) 
engedélyével ford. Dobos Lajos és Szent-
annai (Spett) Gyula. Nagyvárad, 1883— 
85. Öt kötet. (2. kiadás.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Spetykó Ferencz, székes-fejérvári ka-
nonok és ercsi apát, Spetykó Márton és 
Gubicza Mária fia, szül. 1757. márcz . 22 
Gyöngyösön ; a humaniorákat az ottani 
jezsuitáknál, a bölcseletet Egerben, Tatán 
és Pesten tanul ta ; a theologiát Budán 
hal lgat ta; káplán volt Pázmándon fél 
évig, azután püspöki titkár Székesfejér-
várt négy évig, Fülén plébános háromig 
és 1788. Adonyban, majd Bicskén hét 
és fél évig. Meghalt 1831. okt. 10-én 
Székesfejérvárt. — Munká ja : Egyházi 
énekek, melyek az esztendőnek külön-
féle részeire alkalmazva vannak és eddig 
Bicske mezővárosában lakozó ker. hívek-
nek buzgó ájtatosságokra nagy haszonnal 
szolgáltak. Kiadta néhai Sp . . . F. Pest, 
1861. (Ugyanez magyar és német szö-
veggel. U. ott, 1861.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — ill. Sión 1893. 793.1. 

Spetykó Gáspár, ügyvéd, Sp. Antal 
"gombkötő-mester és Nagy Erzsébet fia, 
szül. 1816. jan . 5. Gyöngyösön (Hevesm.); 
a helybeli gymnasium VI. osztályát 1832-
ben végezte; azután házi nevelő volt 
Csányon és Nagy-Fügeden (Hevesm.), 
később Galgóczon. Két évi nevelősködés 
után 1835. márczius 19. Szécsényben 
(Nógrádm.) a szent Ferencz-rend szer-
zetébe lépett, hol iskoláit is folytatva, a 
gymnasium VII. osztályából mint novi-
cius tette le a vizsgát. 1836-ban a rend-
ből kilépett. Elhagyatva, nyomorogva, 
egyideig ú j ra nevelősködött; majd 1837 
telén szülővárosában visszavonulva élt; 
ekkor az ott működő Balla színtársula-
tához szegődött és a színésztársulattal 
1838. jan . Vidéki név alatt Gyöngyösről 

távozott és Kalózon (Fehérmegye), 1839. 
Pesten és Jászberényben, 1840. Szabad-
kán és Egerben, 1841. Pápán és Arácson 
(Zalam.) járt . Balog (Kis) János szín-
társulatával 1840-ben Egerben volt, hol 
a Peleskei Nótáriusban Baczur Gazsit 
személyesítette ; ebben a szerepében ké-
sőbb mint műkedvelő többször is föl-
lépett. 1841 őszén Egerben, már mint 
első éves jogász, Egervár ostroma cz. 
darabban Ujfalusi Sándor színtársulatá-
nál műkedvelőként lépett fe l ; 1842. Bács 
Károly színtársulatánál ugyanott ugyan-
azt a főszerepet játszotta mint II. éves 
jogász. Azon évben joggyakorlatra lépett 
és 1845. szept. 26. Pesten az ügyvédi 
vizsgát letette. Mint ügyvéd szülővárosá-
ban telepedett le, hol 1846. ápr. 24. tör-
vénykezési jegyző, 1848. ápr. 24. városi 
ügyész lett, mely tisztét 1849. júliusig 
viselte. A szabadságharczban mint nem-
zetőr vett részt. Az 1849. május 14. 
tartott függetlenségi ünnepélynél az al-
kalmi feliratokat és verseket ő készítette. 
Hazafias tetteiért az absolut kormány 
1852-ben az ügyvédségtől eltiltotta. Több-
szöri sikertelen folyamodása után 1858-
ban ő felségéhez járul t személyes ki-
hallgatásra, hol a fejedelem megadta 
neki az ideiglenes ügyvédkedést akkén t : 
hogy köteles az újabb törvényekből vizs-
gát és esküt tenni ; e vizsgát a pesti 
főtörvényszék előtt 1860. jún. 14—16. 
le is tette, s ügyvédi irodáját szabadon 
vezethette. Nagy pártolója volt a magyar 
zenének, s e czélra 1858. okt. a gyön-
gyösi czigányokat «zene-társaság» czím 
alatt három évre egyesítette s részükre 
karmestert fogadott, az igazgatóságot pedig 
ő maga vállalta el. Ünnepélyek és esté-
lyek alkalmával felolvasásokat és sza-
valatokat tartott. 1861-ben megalakította 
az első gyöngyösi műkedvelő társaságot, 
mely négy évi működése alatt enyhített 
az Ínségesek sorsán. Kutatta Gyöngyös 
múltját is, s e czélra érmeket és iratokat 
gyűjtött. Az írók és művészek körében 
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többekkel állott barátságban, levelezett 
Vahot Imre, Beöthy László, Simonffy 
Kálmán, Sárosy Gyula és Zalárral. Meg-
halt 1865. okt. 17. Gyöngyösön. — A 
versírással már mint szerzetes foglalko-
zott, mikor néhány latin ás magyar egyházi 
éneket írt. Nevelősködése és színészke-
dése alatt pedig a Regélő és Honmű-
vészbe (1837—38), az Athenaeumba 
(1838), a Koszorúba (1839—40), a Nem-
zeti Almanachba (1841) több költeményt 
í r t ; jogász korában a Közleményeknek 
rendes versírója és belmunkatársa volt; 
másodéves jogász korában a Regélő Festi 
Divatlapba (1842) szini kritikákat írt ; 
Müller Gyula Nagy Naptárában (1856-ra) 
jelent meg Gyöngyös város ismertetése, 
3 ra jzza l ; azután írt még költeményeket 
a Napkeletbe (1857-60) , a M. Néplapba 
(1857), a Szépirod. Közlönybe (1858) és 
Sárosy «Az én albumom»-jába (1857). 
— Munkái: 1. Főméit. Nagy Károlyi 
gróf Károlyi Lajos úrnak, T. N. Nyitra-
vármegye főispánjának tiszteletére, midőn 
f. 1845.-öd évi Májushó 26-án elnöki 
székét elfoglalná. Nagyszombat. (Költe-
mény.) — 2. Gyöngy-virágok. Pest, 1854. 
(Költemények. Ism. Budapesti Hírlap 1855. 
725. sz.) — 3. Kapás gazda. A gyön-
gyösi kapások sajátságos beszéd módja 
szerint. A Garay árvák javára 1854. évi 
febr. 22. napján rendezett tánczvigalom 
alkalmára kinyomatta a gyöngyösi casinói 
egyesület. U. ott, 1854. — <*. Kazinczy 
Ferencz sírja fölött születése évszázados 
emlékünnepére írta és szavalta Avar. U. 
ott, 1860. — 5. Spetykó Gáspár összes 
költemenyei és prózai dolgozatai. Sajtó 
alá rendezte és kiadta ifj. Káplány Jó-
zsef. Gyöngyös, 1883. (A költő életrajzá-
val és tenynyomatú arczképével. Ism. 
Gyöngyös 27., 28. sz., Egyetértés 200. 
sz., Koszorú 31. 1.) — Kéziratban: Vilá-
gosi kincsásók, színmű egy felv. — Ál-
neve : Avar, jegye : Sp. G. 

Fővárosi lapok 1865. 215. SZ. — Ferenczy és 
Danielik, M a g y a r í r ó k II. 286. 1. — Gyöngyös, 

Spiegler 1352 

J878. 24., 25. sz . — Figyelő X. 1881. — Petrik 
B i b l i o g r . — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pallas .\agy Lexikona XV. 157. 1. 

Spicer Mór, m. kir. honvéd számtiszt. 
— Czikke a Vasárnapi Újságban (1895. 
41. sz. A horvát színészetről). — Mun-
kái : 1. Katonai szótár. Magyar-horvát 
rész. Horvát-magyar rész. Bpest, 1893. 
és 1900. 1903. Két kötet. (Tóth Tivadar-
ral, Schweitzer Károlylyal és Pandics 
Sándorral együtt.) — 2. Honvédségi ille-
tékek szótára. A m. kir. honvédségnél 
felmerülő összes illetékek betűrendes 
ismertetése. -U. ott, 1901. (2. Pótlék. U. 
ott, 1903.) 

.)/. Könyvészet 1901., 1903. — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a ni . n. m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Spiegel Armin, bölcseleti doktor. — 
Munkája : A spiritismus lényege pbysikai 
és physiologiai szempontból. Bpest, 1886. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t JSfcG—1 íiUU. 

Spiegel János, a főreáliskolában math e -
matika tanára volt Pozsonyban, hol 1903. 
aug. meghalt, — Számos czikke jelent 
meg a szaklapokban, főként a külföldi 
folyóiratokban. 

Vasárnapi Vjság 1903. 33. sz. (Nekr . ) 

Spiegel Samu, bölcseleti doktor, közép-
iskolai tanár. — Munkája : Az alsó nép-
osztályok állapota és fejlődése a germán 
államokban a középkori intézmények be-
folyása alatt. Bevezetés a XVI. század-
beli pórlázadás okainak történetéhez. 
Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 1880. 

A m . 11. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spieg le r Gyula Sámuel, bölcseleti 
doktor, rabbi, szül. 1838. febr. 5. Balassa-
Gyarmaton; gyermekéveit 15 éves koráig 
Holleschauban (Morvaország) töltötte. 
1845-től Lepnik-ben három évig a rabbi-
iskolát látogatta. 1850-ben Brünnbe ment 
és 1853-ig az ottani műegyetemen ta-
nult. 1854-ben Prágában egy festőgyárban 
nyert a lkalmazást ; csakhamar ezt is 
elhagyta és nevelősködött. 1857. Pestre 
jött és az egyetemen bölcseletet hallgatott 
két évig. A tanítói pályára lépett és ké-
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sőbb Budapesten tan- és nevelőintézetet 
alapított, melyet 11 évig tartott fenn. 
1892-ben az országos tanítói nyugdíjalap-
ból nyugdíjaztatott és azóta itt él a 
székes-íovárosban. — Munkái : 1. Uj 
módszer. Az adott számból annak termé-
szetes logarithmusát és viszont logarith-
musi táblák nélkül kiszámítani. A magyar 
Akadémia elé terjesztette. Pest, 1858. 
(Különnyomat az Akadémiai Értesítőből.) 
— 2. Filosophische Reflexionen über die 
israelitische Religion, ihre Lehren und 
Lehrer. I. Theil. Kaschau, 1860. — 3. 
Védirat a vérvád ellen. U. ott, 1883. — 
4. Héber bölcsészet. A m. tudom. Aka-
démia segélyezésével. Bpest, 1885. (2. 
kiadás. A héberek bölcsészetének törté-
nete, különös tekintettel a keresztény és 
arab bölcsészetre cz. U. ott, 1893.) — 
5. Die Philosophie der Kabbala. Leipzig, 
1886. — 6. Die Geschichte der Philoso-
phie des Judenthums. U. ott, 1890. — 
7. Die Unsterblichkeit der Seele. U. ott, 
1895. (2. kiadás. U. ott, 1900.) — 8. 
Kurzgefasste Kritische Geschichte der 
ungarischen Nation. Mit besonderer Be-
rücksichtigung der Besitzergreifung Pan-
noniens durch Árpád und seine Hel-
denschar. Budapest (1896). — 9. Der 
Freiheitskampf der ungarischen Nation 
(1848—1849). Kritisch beleuchtet. Leipzig 
(1898). — 10. Budapest-Erzsébetváros 
története. Bpest, 1902. — 11. Adalékok 
Budapest székes-főváros történetéhez. 
Teréz- és Erzsébetváros. U. ott, 1904. — 
12. Adalékok Budapest székes-főváros 
történetéhez. Budapest-Lipótváros. U. 
ott, 1907. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Egyet. Philolol. 
Közlöny 1887. 110. 1. — Petrik B i b l i o g r . é s M. 
K ö n y v é s z e t 1886 - 1 9 0 0 . — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — M. Könyvészet 1902 , 1904. é s ö n -
é l e t r a j z i a d a t o k . 

Spilenberger Dávid, bölcseleti és 
orvosdoktor, városi főorvos és biró, Sp. 
Sámuel szintén lőcsei orvos fia, szül. 
1627. júl . 22. Lőcsén ; tanulását a hazá-
ban végezvén, Stolpenbe nagybátyjához 

Sz. Mártonhoz küldték, ki ott tanító volt; 
itt folytatta tanulmányait. 1650. máj. 1. 
a wittenbergi egyetemre iratkozott b e ; 
majd Leydenben, Baselben, Padovában 
végezte tanulmányai t ; utóbbi helyen 
orvosdoktorrá avatták. Hazatérve, a tyja 
halála után Lőcse város orvosa és két 
ízben birája volt. Felesége után meg-
gazdagodván, később felhagyott az orvosi 
gyakorlattal és a busásan jövedelmező 
bányagazdaságra adta magát, azonban 
1661. Lőcse városa visszahívta, és hogy 
még 1681-ben is orvosi tanácsadással 
szolgált az előkelőknek, ezt néhány fenn-
maradt, Andrássy Miklóshoz intézett 
levele bizonyítja (1679. okt. 22., 1680. 
nov. 18. és 1681. szept. 21-ről); egy 
német levelét 1659. aug. 27., melyben a 
város elöljáróságát meghívja lakodalmára, 
közli Kóssa Gyula; ezen levél alá Spilen-
bergernek írja nevét. Meghalt 16S4. máj . 
27. Lőcsén. — Néhány kisebb érteke-
zése maradt, írja Kóssa, melyek közül 
néprajzi tekintetben is érdekes az, mely 
a Miscellanea curiosa medico-physica 
academiae naturae curlosorum cz. német-
országi folyóiratban jelent meg (1670. 
296. 1. Cantharides innoxie sumtae. Ism. 
szintén Kóssa idézett czlkkében). 

Thann, Andreas. T r a u e r - K l a g - T r o s t , L e u t -
s c h a u , 1684. — Klem, N a c h r i c h t e n I I . 247. 1. 
— Bartholomaeides, M e m o r i a e 141. 1. — .Velzer, 
B i o g r a p h i e n b e r ü h m t e r Z i p s e r . K a s c h a u , 
1833. 104. i . — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa-
l á d a i X. 329. 1. ( S p i e l e n b e r K c s a l á d . ) — Szaho 
Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 421. 1. ( h o l 
n e v e . S p i l l e n b e r g e r n e k v a n írva) . — Kóssa 
Gyula, A d a t o k S p i l e n b e r g e r D á v i d é l e t é h e z . 
B p e s t , 1907. ( K ü l ö n n y . a B u d a p e s t i O r v o s i 
Ú j s á g b ó l . ) 

Spielenberger Dávid (spielenbergi), 
orvosdoktor, előbbinek és Reuter Zsu-
zsánna Regina fia, lőcsei sza rmazású ; 
tanult hazájában, 1680—83-ig és Leyden-
ben 1684 —85-ig. Hazájába visszatérve 
Lőcse város főorvosa lett. Testvérével 
Sp. Jánossal együtt előkelő felvidéki 
csaladokba (a Radvánszky- és Lehotzky-
családokba) házasodtak és selmeczi bá-
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nyáik után nagy vagyont gyűjtöttek ; III. 
Károlytól a kir. asztalnoki czímmel 1722. 
szept. 30. Spielenberg régi nemesi nevük-
höz «Spielenbergi» előnevet kapták-
Meghalt 1703. jan. 12. — Munkái : 1. 
Dissertatio Medica De Avtircpa^s'. Visce-
rum, Quam, Praeside . . . Georgio Wolff-
gango Wedelio . . . publico sistit exa-
mini . . . Anno M.DC.LXXX1II. Jenae. 
— 2. Disputatio Medica Inauguralis De 
Moi'bis Periodicis, Quam Praeside . . . 
Wolferdi Senguerdii . . . Pro Gradu 
Doctoratus . . . Publico examini subjicit 
. . . Ad diem 26. Mártii . . . Lugduni 
Batavorum, M.DC.LXXXV. 

Chviskovitz, Melchior, D e r , B e y d e r a l l g e -
m e i n e n F r e u d , m i t a l l g e m e i n e n L e y d , b e -
t r ü b t e S p i e l e n b e r g . . . 1703. L e u t s c h a u . — 
Klein. N a c h r i c h t e n II . 29. 1. — Haan, J e n a 
H u n g a r i c a . G y u l a e , 1858. 29. 1. — Szabó-
Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 2. r é s z 
251., 286. 1. — llléssy-Pettkó, A k i r á l y i k ö n y -
v e k . B p e s t , 1895. 197. 1. — Kóssa Gyula, A d a -
t o k S p i l e n b e r g e r D á v i d é l e t é h e z . B p e s t , 1907. 

Spielenberg Pál (hadus-falvai), kir. 
táblai hites ügyvéd Pesten ; a magyar 
színészetnek lelkes ápolója vol t : az 1792-
ben új ra megalakuló magyar színjátszó 
társaság érdekében szóval és tettel mun-
kálkodott. Később a Martinovics-féle 
összeesküvés alkalmával az elfogottak-
nak védő ügyvéde volt. — Czikke a 
Mindenes Gyűjteményben (1789—92. III. 
Hessl Ignácz Adózási systemájáról és 
annak magyarra fordításáról). — Mun-
kája : Szabad elmélkedések a földeknek 
ki-mérése szerént felállítandó adózás 
systemájának tökélletlenségéről. Kassa, 
1790. — Szerkesztette az Ephemerides 
politico-literariae cz. hírlapot 1790—1793-
ban Pesten és Budán. (Ennek 1792. 80. sz. 
«Monita de lingua et theatro hungarico 
stabiliendo» cz. czikkét «Intések a ma-
gyar nyelv és magyar színészet meg-
alapítása iránt» cz. magyarul közli a 
Honművész 1837. 98. száma). — Nevét 
Spilenbergnek is írják. 

Danielik, M. í r ó k I I . 287. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Ballagi Géza, A p o l i t i k a i 

i r o d a l o m M a g y a r o r s z á g o n 1825-ig. B p e s t , 
1888. 126. 1. — Bayer, M. 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 . k . - Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e 
II . k . B p e s t , 1891. ( V á c z y J.) 

Spielenberg Sámuel, orvosdoktor, 
Lőcse város főorvosa ; nemcsak arról 
nevezetes, hogy a maga idejében «prac-
ticus felicissimus» volt (a mint egyik kor-
társa jellemzi), hanem arról is, hogy ő 
alapította az első magyarországi papír-
gyárat, Lőcse város birtokán, Tepliczen. 
Bethlen Gábornak főorvosa volt s orvosi 
ügyessége által oly nagy hírre tett szert, 
hogy II. Mátyás király halálos ágyához 
is meghívták. Meghalt 1655. Lőcsén. — 
Munkái: 1. Theses De Morbo Hungarico. 
Quas . . . Pro Gradu Doctoratus in Arte 
Medica consequendo publice discutien-
das proponit . . . Basiliae, M.D.XCVII. 
(Neve Spillenberger-nek írva). — 2. Zur 
Zeit der Infection soll man vor allen 
dingen nachfolgende Mittel brauchen. 
Leutschau, 1622. (Neve Spielenbergernek 
írva.) — 3. Pestis Alexiacus Renovatus 
Anno 1634. Et In Usum Communem 
Comitatus Sepusiensis Publicatus. Quae 
Hue pertinent Medicamenta Characteri-
bus notata, in Pharmacopolio Leutscho-
viensi venalia prostabunt. U. ott, 1634. 
(Neve Spilenbergernek írva.)] 

iile Ize r. Jakob. B i o g r a p h i e n b e r ü h m t e r Z i p -
ser . K a s c h a u , 1833. 7. 1. — Aagy lean, Ma-
g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 329. l a p . — Szabó-
Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r II . 117., 137. 
1., III . 1. r é s z 265. 1. — Prot. Szemle 1897. 599. 1. 

Spielmann Zsigmond, bankhivatalnok 
Bécsben a Länderbanknál és a bécsi 
tudományos világnyelv-társaság elnöke, 
szül. 1862. szept. 3. Szaczán (?) talán 
Csaczán (Trencsénmegye). — Kiadta a 
Volapük Almanachot és a Volapük 
Grammatikát. (Die Weltsprache Volapük. 
Leipzig, 1888. 4. bőv. kiadás). — A mün-
cheni Deutsche Zeitung tudósítója. 

Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e W i e n . W i e n , 
1893. 535. 1. 

Spieser Adolf, nyug. államhivatalnok 
Bécsben és hírlapíró, szül. 1837. márcz. 
16. Budapesten. — 1869 óta mint hírlap-
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író működik Bécsben: a Wiener Zeitung 
kül- és beltagja volt; 1873-ban alapította 
a Wiener Vorstadtcouriert és 1882-ben 
az Allgemeine Wiener Commerzial Be-
zirkszeitungot, melynek kiadó-tulajdo-
nosa volt még a 90-es években is. 

Eisenberg, Ludwig, D a s g e i s t i g e W i e n . W i e n , 
1893. 535. 1. 

Spiller Ödön, magy. kir. pénzügyőri 
szemlész, előbb Csengerben (Szatmárm.), 
jelenleg Nagy-Kaposon (Ungmegye.) — 
Munkái : 1. A szabályok, adónemek és 
az összes jövedéki ágak kulcsára szóló 
könyv. Saját tapasztalatai és a koron-
ként megjelent e szakba vágó művek 
nyomán. Szatmár, 1889. — 2. Kísérleti 
boncztan az adóra, jövedékre, szabályra 
és írásbeli dolgozatra. A szakvizsgára 
készülő m. kii. pénzügyőrség számára. 
Ungvár, 1899. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Spindelhuber Ede, bölcseleti doktor, 
kegyes-tenítórendi áldozópap és tanár, 
szül. 1816. jan. 26. Győrszigeten. A két 
évi novitiatust Trencsénben végezte és 
Temesvárt tanított 1835—37. Váczon a 
bölcseleti tanfolyamot befejezve, Pesten 
az egyetemen bölcseleti doktorrá avatták. 
Miután Nyitrán és Szent-Györgyön el-
végezte a theologiát, gymnasiumi tanár 
volt 1842—44-ig Magyar-Óvárott, 1845-től 
a szám- és mértan tanára Pesten, hol 1848. 
decz. 14. meghalt. — Munkája: Polgári 
építészet. Pest, 1846. 

Ferenczy és Danielik, M. írók I . 419. 1. — 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e és N é m e t K á r o l y s z i v e s 

k ö z l é s e . ( L i b e r S u f f r a g . ) 

Spindler Pál, orvosdoktor, szül. 1637-
ben ; Baselben avatták doktorrá De An-
gina cz. dissertatiójával. Pozsonyban rö-
vid ideig praktizált, életének nagyobb 
részét Regensburgban töltötte. Mint híres 
orvosról Bél Mátyás (Notitia Hung, nova 
Tom. I. pag. 667.) is megemlékezik. — 
Munkája : Observationum Medicinalium 
Centuria, A. D. Paulo Spindlero hic Po-
sonii potissimum ab anno 1630. ad 
a n n u m 1665. consignata, nunc collecta, 

in ordinem redacta, Scholiis propriisque 
observationibus aucta . . . Francofurti 
ad Moenum, 1691. (Kiadta id. Rayger 
Károly.) 

Weszpremi, S u c c i n c t a M e d i c o r u m B i o g r . 
I I I . 73. 1. — Ballus, U m g e b u n g P r e s s b u r g s 
185. 1. — Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v -
tár I I I . 2. r é s z 393. 1. — Vámosy István, Or-
v o s o k P o z s o n y b a n (1900). 

Spira Jakab, bölcseleti doktor. — Mun-
kája : Mendelssohn Mózes és iskolájának 
(A biuristák) szentírás magyarázata. Böl-
csészettudori értekezés. Bpest 1891. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Spira Salamon, bölcseleti doktor, rabbi, 
izraelita hitoktató a miskolczi állami 
kereskedelmi iskolában és a ref. főgym-
nasiumban. — Munkái : Templomi beszé-
dei: 1. Beköszöntő templomi beszéd. Mis-
kolcz, 1898. — 2. A felekezeti élet tá-
maszai. Tartotta a sátoros ünnep 8-ik 
napján. Bonyhád, 1899. — 3. Abrahám 
U. ott, 1899. — 4. A szabadság és a 
béke fejedelme. Tartatott a király ő 
felsége születése napján. Király élete. 
Tartatott 1898. évi deczember hó 2-án. 
Két templomi beszéd. U. ott, 1900. — 
5. A vigasztalás szava. Tartotta 1899. 
aug. 5. U. ott, 1900. — 6. Mózes. U. ott, 
1900. — 7. Izrael dicsőítő éneke. Tem-
plomi beszéd. U. ott, 1900. — 8. Az élet 
munkája. U. ott, 1900. — 9. A hit ál-
dása. U. ott, 1900. — 10. Törvény és 
jog. U. ott, 1901. — 11. Templomi be-
szédek. Kiadja a miskolczi izraelita hit-
község. Miskolcz, 1901. — 12. Erzsébet 
királyné emléke. Bonyhád, 1901. 

)1. Könyvészet 1901. — Petrik, M. K ö n y v é -
s z e t 1886—1900. ós a m . n, m ú z e u m i k ö n y v t á r 
p é l d á n y a i r ó l . 

Spiró Antal, orvosdoktor, pozsonyi 
származású. — Munkája : Dissertatio 
inaug. medica de cachexia e vaporibus 
hydrargyri. Vindobonae, 1832. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Spissák György, ág. ev. lelkész, szül. 
1790. júl. 22. Veszverésen (Gömörm.) ; 
tanult Rozsnyón, Dobsinán és Mezőbe-
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rényben ; a bölcseletet és theologiát 
Pozsonyban hal lgat ta; három évig Kő-
váron (Hontmegye) Kubinyi János hont-
megyei földbirtokos fiai mellett nevelő 
vol t ; onnét Németországba ment a jenai 
egyetemre, fél év múlva Haliéba, hol 
másfél évig folytatta tanulását. Be-
utazta Németországot, Hollandiát, Bel-
giumot és Francziaországot. 1819. febr. 
7. Sajó-Gömörön lelkésznek választották 
és ott gymnasiumi jegyző is volt. 1825. 
gömöri esperességi aljegyző, 1830. fő-
jegyző, 1836. gömöri főesperes lett. A 
Bach-kormány alatt 1852. decz. 22-től 
1853. júl . 27-ig es. kir. superintendens 
administrator is volt. Meghalt 1855. máj . 
5. — Munkája : Egyházi beszéd, mellyet 
a ratkói templom szentelésekor Sz. Jakab 
hó 22. 1838. évben mondott, Pest. 

Hörk József, Az e v . 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. 91. 1. — ľetrik B i b l i o g r . 

Spissich János (jáprai), megyei alis-
pán és országgyűlési követ, szül. 1745. 
márcz. 28. Sümeghen (Zalam.); 1761. 
Trencsénben a jezsuiták közé lépett ; 
tanár volt Kőszegen, Komáromban és 
Gyöngyösön. 1871. ápr. 21. búcsút vett 
a szerzetesi élettől és 1773. zalamegyei 
aljegyző, 1780. főjegyző lett. 1781. gróf 
Eitz uradalmi kormányzónak hívta meg 
Slavoniába. 1790—91. zalamegyei első 
alispán és országgyűlési követ volt. Be-
szélt, a magyaron kívül, olasz, német, 
latin, délszláv és orosz nyelven. Meg-
halt 1804. április 25. Kis-Görbőn (Zala-
megye). — Munká ja : Az 1790-ben Budán 
Szent-Iván havának 6-ikára rendelt, s 
kezdődött, és 1791. esztendőben Pozsony-
ban, bőjt-más havának 13-ikán végző-
dött magyarországi nagy gyűlésének 
folytáról tett jelentő tudósítása nemes 
Zala vármegye kü ldö t t j e inek . . . Zala-
Egerszegen Szent György havának 5. 
napján tartott közönséges gyűlésnek al-
kalmatosságával. Hely n. (Somssich Lá-
zárral együtt). — Számos költeményt 
írt (így A jövendő századnak cz. örök 

becsűt) a Sümeg és Vidéke szerint. — 
Arczképét rézmetszetben kiadta Kazinczy 
Ferencz Munkáinak VI. kötetében 1815. 

i"Vagy Iván, M a g y a r o r s z á g c s a l á d a i X . 330 . 
1. — Hazánk és a Külföld 1866. — Moenich-
Vutkovich, M a g y a r í r ó k N é v t á r a . P o z s o n y , 
1876. 105., 140. 1. — Ballagi Géza, P o l i t i k a i 
i r o d a l m u n k 500., 538. 1. — Petrik B i b l i o g r . -
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . , I V . , VI . , I X . 
X I . , X I I . , X I V . , X V . — Sümeg és vidéke 1897. 
4. SZ. ( P ü s p ö k y G r á c i á n ) . — Magyarország 
1897. 105. SZ. — Irodalomtörténeti Közlemények 
1901. 172. 1. 

Spiss ich Sámuel (lőcsei), kormány-
széki írnok. — Munkája : A jegyzőkönyv, 
dráma 3 szakaszban, Kotzebue után ford. 
Lőtsei Sp. Sámuel. Pest, 1823. (Előad-
ták 1829. aug. 1. Nyéken, 1832. aug. 
15. Debreczenben). 

Petrik B i b l i o g r . é s e g y k o r ú s z í n l a p o k r ó l . 

Spitaler Ferencz, állami gymnasiumi 
tanár Fiúméban. — Czikke a fiumei 
áll. gymnasium Programmjában (1856. 
és 1857. Kaiser Heinrich II. des Heiligen 
Verhältniss zum römischen Stuhl, zu 
den östlichen Nachbarnvölkern und Geist 
seiner Regierung). 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Spitkó György, ág. ev. lelkész, bélai 
(Szepesm.) szá rmazású ; miután 1693. 
szeptemb. 23-tól Boroszlón és Lipcsében 
tanulmányait bevégezte, egyidejig Kés-
márkon helyettes, majd Szomolnokon 
rendes lelkész lett. Ordináltatott 1704. 
márcz. 7. Bártfán. — Munkája : Dispu-
tatio Festivalis, de Paschalis Energiis, 
vei Operationibus . . . Sub Praesidio . . . 
Joh. Deutschmanni . . . publice proponet 
. . . Anno . . . 1695. die III. Apr. Wittem-
bergae. 

Bariholomaeides, M e m o r i a e U n g a r o r u m 191. 
1. — Szabó—Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r 
111. 2. r é s z 488. 1. 

Spitkó Lajos, m. kir. tankerületi fő-
igazgató, kir. tanácsos, szül. 1846. nov. 
25. Leibiczon (Szepesm.); Középiskolai 
tanulmányait Lőcsén és Egerben, az 
egyetemieket Pesten és Lipcsében (1872) 
végezte. Tanári működését a sátoralja_ 



1361 Spitz—! •Spitzer 1362 

újhelyi főgymnasiumban (1869—71-ig) 
kezdette, 1874-től fogva Aradon tanított. 
1884. júl . 24. a beszterczebányai kir. 
főgymnasium igazgatójává, 1890. a szé-
kesfejérvári tankerület főigazgatójává 
nevezték ki. Jelenleg pestvidéki kir. 
főigazgató. Tanügyi elfoglaltságán kívül 
az irodalmi és az egyesületi téren fejtett 
ki jelentős tevékenységet, Aradon nagy 
része volt a Kölcsey-egyesület létesítésé-
ben, Beszterczebányán pedig megalakí-
totta a tanári kört, a melynek 1890-ig 
elnöke volt. — Irodalmi munkásságát 
még mint pesti egyetemi hallgató kez-
dette meg (1869) a görögök és rómaiak 
neveléséről írott pályanyertes latin ta-
nulmányával . Czikkei a Pesti Naplóban 
(1874. 39. sz. Pompei romjain talált fel-
iratok) ; az aradi főgymnasium Értesítő-
jében (1876. A latin nyelv a rokon nyel-
vek körében és történetének forrásai) ; 
az Egyetemes Philol. Közlönyben (1877. 
Latin nyelv története, 1883—84. az «Új-
grammatikusok» és alapelveik, könyv-
ismertetések, 1887. A classikus ókor 
ismertetése gymnasiumainkban, 1888. 
könyvismertetés); az Alföldben (1881. 
Schliemann Trója romjain) ; a Közép-
iskolai Szemlében (1882. Az indogermán 
összehasonlító nyelvészet újabb iránya 
és Meyer Gusztáv görög grammatikája) ; 
az Arad és Vidékében (1884. tárczák); az 
Aradi Hírlapban (1884. 24., 25. sz. Az 
aradi színház); a Tanáregyesület Köz-
lönyében (1887. Ifjúsági könyvtári sza-
bályzat, 1888. Mit tehetünk még közép-
iskolai oktatásunk emelésére ? Szabályzat 
az írásbeli dolgozatokról, 1895. A görög-
pótló tanfolyam); a M. Tanügyben (1887. 
A módszeres tanácskozásokról); a besz-
terczebányai kir. kath. főgimnasium Ér-
tesítőjében (1888. Az egységes középiskola 
kérdése); a Közoktatásügyi Szemlében 
(1890. Észrevételek a gymnasiumi német 
nyelvi tantervhez és utasításokhoz) ; a 
M. Paedagogiában (1895. Tanárképzés és 
tanárképződés); Kisebb közlések a Zemp-

lén és Hegyalja cz. hírlapokban. — 
Munkája: A görög színház. Az aradi 
Kölcsey-egyesüietben tartott népszerű fel-
olvasás. Arad, 1884. (Ism. Egyetemes 
Philol. Közlöny). — Segédszerkesztője 
volt az aradi Középiskolai Szemlének 
1882-ben. 

Lakicos Otto, A r a d t ö r t é n e t e I I I . 32. 1. — 
Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — A besztercze-
bányai főgymnasium Ertesitöje. 1895. 248. 1. — 
Himpfner Béla, A z a r a d i k i r . f ő g y m n a s i u m 
t ö r t é n e t e . A r a d , 1896. 99. 1. — Pallas Nagy 
Lexicona XV. 163. 1. 

Spitz J. Gyula. — Munkái: 1. A 
Talmud álláspontja a morál és társadalom 
irányában. Bpest, 1884. — 2. Izraelita tör-
ténelmi könyvtár. Debreczen, 1899. (Kuti 
Zsigmonddal együtt). — 3. A Talmud 
ethikai tartalma a traktatusok sorrendje 
szerint. Összegyűjtötte és ford. I. kötet. 
Bpest. (1905). Szerkesztette a Kis Alma-
nachot izr. tanodák és családok számára 
1898-ban, utóbb a M.-Zsidó Almanachot 
1902—1904. és ennek folytatását : a M.-
Zsidó Évkönyvet 1905. Budapesten (ebben 
tő le : Jerome ezredes, igaz történet a 
XVIII. századból, Münk Adolf héber 
kézirata nyomán). 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Petrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s a m. n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Spitz Lipót. — Munkája : Jehuda. 
Buda, 1866. (Zsidó betűkkel). 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spitzer A. Pesten. — Munkája: Dank-
Rede gehalten am Tage der feyerlichen 
Installation Sr. Excell. Franz Philipp . . . 
Grafen von Schönborn zum Obergespann 
im löbl. Beregher Comitat von der Juden-
gemeinde zu Munkács und saemtlich im 
Beregher Comitat wohnenden Judenschaft . 
Im Monat Junny 1803. Verfasst von A, 
Spitzer aus Pest. (Pest). 

Petrik B i b l i o g r . 

Spitzer Adolf Alajos, kereskedelmi 
tan- és nevelőintézet tulajdonosa Brassó-
ban. — Munkái : 1. Prospekt der h. O. 
autorisirten Handels-, Lehr- und Er-
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ziehungsanstalt in Kronstadt. Kronstadt, 
1868. (Magyar, német és rumén szöveg); 
francziául is megjelent. U. ott, 1868. — 
2. Katechismus der Waarenkunde für 
Kommerzielle Lehr-Anstalten, sowie zum 
Gebrauch für die Sonn- und Feiertags-
Handelsschulen. U. ott, 1872. 

Gross, Julius, K r o n s t ä d t e r D r u c k e . K r o n -
s t a d t , 1886. 81. , 84., 109. 1. 

Spitzer Bernát, orvosdoktor, Sátoralja-
Ujhely város volt tiszti orvosa. — Mun-
kája : A pokolvar kórtana és gyógytana. 
Mellékelt kórrajzokkal. Felolvasta a m. 
orvosok és természetvizsgálók Pesten 
tartott IX. nagygyűlésén. Pest, 1863. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Spitzer Dávid Hermann, a Rudolf 
trónörökös herczeg jótékony-egylet tisz-
teletbeli tagja, budapesti magánzó. — 
Munká ja : Oesterreich-Ungarns Trauer 
über das tiefbetrübende Ableben des 
durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf 
Erzherzog von Oesterreich, königl. Prinz 
von Ungarn etc. in Worte gekleidet. 
Bpest, 1889. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spitzer Farkas, főrabbi Péczelen 
(Pestm.) — Munkája : Trauerrede am 
Tage des feyerlichen Leichenbegängniss 
des Grafen Gedeon von Ráday. Pest, 
1801. 

Petrik B i b l i o g r . 

Spitzer Gusztáv, orvosdoktor Buda-
pesten, hol 1894-ben nyert doktori ok-
levelet, szent Rókus-kórházi segédorvos. 
— Munká ja : Közlemény a szt. Rókus-
kórház Donáth m.-tanár vezetése alatt 

ál ló idegambulatoriumából. Bpest, 1898. 
(Különlenyomat az Orvosi Hetilapból.) 

Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
k ö n y v e . B p e s t , 1899. 164. 1. — Petrik, M. 

K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Spitzer Henrik, orvos-sebészdoktor ; 

gyermekorvos, volt török császári törzs-
orvos, született Keszthelyen (Zalam.); 
1864-ben nyert orvosdoktori oklevelet 
Pes ten ; Nagyváradon volt közkórházi 

orvos ; jelenleg Nagy-Herekiben (Biharm.) 

gyakorló orvos. — Munkája : Törökor-
szági élményeim. Nagyvárad, 1879. Két 
kötet. (Az európai orosz-török háborúból 
személyes tapasztalatait közli.) 

Rupp, B e s z é d 174.1. — Oláh nyula, E g é s z s é g -
ü g y i s z e m é l y z e t M a g y a r o r s z á g o n . B p e s t , 
1876. 65. 1. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — 
Pesti Alfréd, M a g y a r o r s z á g o r v o s a i n a k É v -
k ö n y v e . B p e s t , 1899. 203. 1. 

Spitzer Hermann (Armin), orvos-se-
bész-doktor, szül. 1806. Budánj; 1833-ban 
a pesti egyetemen nyert orvosdoktori ok-
levelet és Ungvárt volt gyakorló orvos. 
— Czikkei a Zeitschrift für Natur und 
Heilkunde-ban (1850. 23. sz. Einige 
Worte über die asiatische Cholera, 1852. 
II. 26. sz. Hemiplegia facilis rheumatica 
durch Electromagnetismus geheilt.) — 
Munkája : Dissertatio inaug. medica de 
chirurgiae ad medicinám relatione. Pes-
tini, 1833. 

Bugát-Flór, M a g y a r o r s z á g i o r v o s r e n d N é v -
s o r a 1840-re. P e s t , 106. 1. — Rupp, B e s z é d . 
B u d a , 1871. 157. 1. — Oláh Gyula, E g é s z s é g -
ü g y i s z e m é l y z e t M a g y a r o r s z á g b a n . B p e s t , 
1876. 367. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Spitzer Ignácz, m. kir. államvasuti 
főmérnök. — Munkája : A felépítményi 
kavicságynak vasúti vashídakon való 
átvezetése. A m. kir. államvasutak igaz-
gatóságának megbízásából tett külföldi 
tanulmányúton szerzett tapasztalatok alap-
ján. Második bővített kiadás 48 rajz-
melléklettel és 14 táblázattal. Bpest, 1904. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spitzer József. — Munkái: 1. A bank-
hivatalnok. Eredeti vígj. 3 felv. Bpest, 
1900. — 2. Kossuth Lajos. Eszmék és 
jellemrajzok az 1848—49. szabadságharcz 
idejéből. U. ott (1903). 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Spitzer Károly, orvosdoktor, vasúti 
és gyakorló-orvos Debreczenben, szül. 
1837-ben; 1863-ban Bécsben nyert orvos-
doktori és szülészmesteri oklevelet. — 
Czikke a Gyógyászatban (1868. Üszkös 
lob három esete.) — Munkája : Néhány 
szó a gyógykezelésről. A magyar orvo-
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sok és természetvizsgálók 1867-ik évi, 
Rimaszombatban tartott vándorgyűlésé-
nek emlékére. Debreczen, 1868. 

Oláh Gyula, K ö z e g é s z s é g i s z e m é l y z e t . 63. 
1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Spitzer Lipót. — Munkája : Nógrád 
vármegye földrajza. Losoncz, 1885. 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . 

Spitzer Lipót, népiskolai tanító. — 
Munkái : 1. Német nyelvgyakorló és 
olvasókönyv, a magyar tannyelvű nép-
iskolák felső és a polgári leányiskolák 
I. és II. osztályai számára. 6. átdolgozott 
és jav. kiadás. Bpest, 1897. — 2. Német 
nyelv gyakorló, magyar tannyelvű nép-
iskolák számára, valamint magánhasz-
nálatra. 4. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 1889. 
Rét rész. — 3. Zelliger-féle magyar 
beszédgyakorlatok. A német tannyelvű 
népiskolák I. és II. oszt. számára át-
dolgozta. U. ott, 1890. 

Petrik, M a g y a r K ö n y v é s z e t . 1886—1BOO. 

Spitzer Mór. L. Spieer. 
Spitzer Sámuel, bölcseleti doktor, fő-

rabbi, szül. 1839. Keszthelyen, tanult 
P rágában ; 1856-ban főrabbi lett Eszé-
ken ; a cs. és kir. Ferencz József-
rend lovagja. Meghalt 1895. decz. 14. — 
Munkái: 1. Vier Vorträge des mosaisch-
religiösen Inhaltes. Pest, 1853. — 2. 
Gebetordnung für die Haskara. Essek, 
1857. — 3. Chut Hamschulasch. U. ott, 
1857. — 4. Pesách oder das Tischlied 
des Fesach. Zwei Predigten. U. o., 1869. 
— 5. Womit weihen wir den Stein ? 
Rede bei Grundsteinlegung des neuer-
bauten israelit. Tempels. U. ott, 1869. — 
6. Ruth im Kampfe mit Moab. Rede zu 
Schebuoth. ü. ott, 1869. — 7. Die jü-
dische Ehe, nach mosaisch-talmudischem 
Rechte, verglichen mit den in Oesterreich-
Ungarn bestehenden, besonders neues-
ten Ehegesetzen. U. ott, 1869. — S. Glück. 
Rede zu Sabbath, Thazria U-Mezora. 
Wien, 1870. — 9. Die Gemeinde-Ordnung 
bei den alten Israeliten, verglichen mit 
der Gemeinde-Ordnung in Oesterreich-

Ungarn. Essek, 1873. — 10. Mit dem 
Strome und gegen den Strom schwim-
men. Pressburg, 1875. — 11. Das Mahl 
bei den Hebräern, in biblischer und 
nach biblischer Zeit, verglichen mit dem 
bei den Griechen und Römern. U. ott, 
1877. — 12. Das Heer- und Wehrgesetz 
der alten Israeliten, Griechen und Rö-
mer . . . Winkovce, 1879. — 13. Ur-
heimisch in slavischen Ländern. Essek, 
1880. — 14. Friede und Freude ohne 
Ende. Festrede. Brod, 1881. — 15. Über 
Baden und Bäder bei den alten Völkern . . . 
Essek, 1884. — 16. Die Uhr. Ein Bei-
trag zur Culturgeschichte der alten 
Hebräer-Griechen-Römer. U. ott, 1885. — 
17. Über Sitte und Sitten der alten 
Völkern . . . Bpest, 1887. — 18. Das Jubi-
läum . . . Essek, 1882., 1888. és 1890. — 
19. Der Brief bei den alten Völkern, 
namentlich Hebräern, Römern und Grie-
chen. Kulturgeschichtlich dargestellt. 
Bpest, 1893. (Gratis-Beilage «Der Ung. 
Israelit.«) 

Lippe, Ch. D., B i b l i o g r a p h i s c h e s L e x i c o n . 
W i e n , 1881. 468. II. B d . 286. 1. é s N e u e S e r i e 
I, B d . 1899. 349. 1. — The lewish Encyclopedia 
N e w - Y o r k , 1905. XI . 525 1. és a m . n . m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Spitzer Sámuel, bölcseleti doktor 
Balassa-Gyarmatról. — Munkája: Dar-
stellung und Kritik der Moralphilosophie 
Spir's. Inaugural-Dissertation . . . der . . . 
philos. Facultät der königl. Universität 
zu Würzburg zur Erlangung der Doctor-
würde am 14. Februar 1896 vorgelegt, 
fiaab, 1896. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Spitzer Zsigmond, hírlapíró és szer-
kesztő. Meghalt 1893. márcz. 1. Buda-
pesten, a Schwartzer-íéle tébolydában, 
két évi szenvedés után, 38 éves korá-
ban. — A Neues Politisches Volksblatt-
nak 10 évig volt segédszerkesztője, mely 
lapba több regényt is írt. 

Egyetértés, 1893. 61. SZ. — Pesti Hirlap 1893 
61. S Z . 
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Splenius Illés, iskola-rektor Bártfán. 
— Munkája : Aphorismi Unione Et 
Communicatione In Christo Naturarum 
Et Idiomatum Hypostatica Cum Subjecta 
Praedicationum Personalium naturaQuos 
Christo Favente In Schola Bartphensi 
Ung. loco Disputationis Placido' omnium 
Literatorum Examini subjicit . . . Re-
spondente Matthia Remenikio . . . Bart-
phae, 1641. 

Szabó Károly, R é g i M. k ö n y v t á r II. 160. 1. 

Spleni Illés, lőcsei bíró, Sp. Jakab 
(előbb Neussel) ág. ev. lelkész és Szká-
csányi Dorottya fia, szül. Rózsahegyen 
(Liptóm.); tanult a rostocki egyetemen; 
később Bártfán jegyző, tanácsos, majd 
városbíró lett. — Munkái : 1. Disputatio-
num In Augustanam Confessionem Vi-
cesima Tertia Ex Articulo XIIX. & 
XIX. De Libero Arbitrio & Causa Pec-
cati Quae Annuente . . . Praeside Abra-
hamo Calovio . ^ . Respondente Elia 
Neussel a. Splenio Pannonio. Anno 
M. DC. XXXVI. Rostochii. — 2. Dispu-
tatio Theologica De Fundamento Fidei 
Prout ex Theologia, & Christologia peti 
potest. Quam . . . Praeside . . . Johanne 
Quistorpio . . . Publice examinandam pro-
p o n i t . . . U. ott, M. DC. XXXVII. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 101. ). — Nagy Iván 
M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 331., 333. 1. — 
Szabó—Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r I I I . 1. 
r é s z 455. , 459., 652., 687., 751., 2. r é s z 54. 1. 

Splényi Ferencz (miháldi báró), theolo-
giai doktor, váczi püspök, szül. 1731. 
nov. 23. Ternyén (Sárosm.); 1747. okt. 
31. a Jézus-társaságába lépet t ; egyideig 
mint tanulmányi felügyelő működött a 
Pazmaneumban és később a Therezia-
numban ; ezután mint tanár az erkölcs-
tant és egyházjogot adta elő Nagyszom-
batban. 1768—73-ig a lőcsei és a nagy-
szombati convictusnak volt igazgatója. 
1776. ápr. 18. esztergomi kanonok, 1784. 
aug. 2. honti főesperes, majd sümegi 
apát, 1787. aug. váczi püspök és 1792. 
v. b. t. tanácsos lett. II. József cs. ide-

jében 5808 frtot űzetett be a lelkészi 
pénz tá rba ; ugyanannyit adott az erődít-
ményekre. Meghalt 1795. decz. 22. — 
Munkája : Assertiones ex universo jure 
canonico. Tyrnaviae, 1767. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 331., 
335. 1. — Kollányi Ferencz, E s z t e r g o m i k a n o -
n o k o k 387. 1. 

Splényi Gábor, (nyárs-ardói), az ékes-
szólás tanulója (1720) Nagyszombatban. 
— Munkája : Speculum Juventutis Acade-
micae Sive ill. adolescens Comes Igna-
tius Emericus Kohári de Csábrág & 
Szitna, Flos Majalis pruia mortis decoc-
tus, angelus coelo insertus oratione fu-
nebri ab . . . iaudatus. Die XXVII. Maj i 
M.D.CCXX. Tyrnaviae. 

A m . n. m ú z e a m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Splényi János báró (miháldi), kerületi 
táblai elnök, Sp. Gábor Antal lovassági 
tábornok és gróf Berényi Kata fia, szül. 
1738 körü l ; atyja halálakor (1762) kapi-
tány volt, azután állami szolgálatba lé-
pett és fokonkint a galicziai kormány-
széknél alelnökké, utóbb (1770 előtt) a 
tiszántúli kerületi tábla elnökévé lett-
Elete utolsó napjait bátyjánál Sp. Fe-
rencz váczi püspöknél töltötte, hol 1808-
ban meghalt. — Munká ja : De inaugu-
rali diplomate Regio Sermo . . . Iii Co-
mitiis Regni Hungáriáé. Die I-ma Sep-
tembris. Hely n. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . 331. 
335. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Splényi József (miháldi), bölcseleti és 
theologiai doktor, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1709. aug. 23. Nyárs-
Ardón (Sárosmegye); 1725. okt. 10. a 
jezsuiták közé lépett ; tanított Kassán 
és Kolozsvárt költészetet és rhetori-
kát, majd ugyanazon helyeken ethikát 
és Budán hét évig bölcseletet, Eger-
ben, Kassán, Nagyszombatban és Győ-
rött theologiát és egyházjogot. Meghalt 
1773. Egerben. — Munkái : 1. Affectus 
Musarum Cassoviensium occasione Már-
tis Európam vexantis fusi. Cassoviae, 
1736. (Költemény.) — 2. Iniţia Societa-
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tis Jesu Cassoviensis ab an. 1608. ad 
an. 1640. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 334. 1. — De Backer — 
Sommereogel, B i b l i o t h é q u e — B i b l i o g r . V I I . 
1457. h . 

Spolarich János, állami polgári isko-
lai tanár 1886-tól Nagy-Szőllősön (Ugo-
csam.). — Az Ugocsa cz. hírlapnak 
1886-tól munkatársa és 1888-tól szer-
kesztőtársa volt. — Munkája : Elet 
és iskola. Szemelvények tíz évi hirlap-
irodalmi dolgozataimból. Nagy-Szöllős, 
1896. 

Az „Ugocsau története. N a g y - S z ö l l ö s , 1896. 

Spolity .János, birtokos, szül. 1806. 
decz. 26. Nánán (Veszprémm.). — Mun-
kája : Miért és azért. Vagy a közönsé-
gesebb természeti tünemények rövid és 
egyszerű megfejtése. Francziából szaba-
don. Pozsony, 1844. 

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 . P o z s o n y , 1846. 127. 1. — Petrik B i b -
l i o g r . 

Sponer Andor, jogi doktor, megyei 
árvaszéki elnök, volt országgyűlési kép-
viselő, szül. 1843. febr. 6. Szepes-Nagy-
Lomniczon ; a gymnasiumi tanfolyamot 
Késmárkon 1860. befejezvén, 1865-ig 
Pesten az egyetemen jogi és bölcse-
leti tanulmányokkal foglalkozott és 1865. 
júl. jog- és ál lamtudományi doktori ok-
levelet nyer t ; ekkor joggyakorlatot foly-
tatott a kir. táblánál és ügyvédi irodában. 
Ib67. máj . Szepesmegye törvényszéki jegy-
zőjévé választották és 1870 végéig Lő-
csén hivataloskodott. 1871.-ben lemondott 
hivataláról és ápr. 24. nőül vette Görgey 
Idát, Görgey Kornél altábornagy leányát. 
Azon időtől fogva 1878-ig nagylomniczi 
birtokának kezelésével, de e közben mint 
a megye tiszteletbeli főjegyzője, később 
ev. esperességi felügyelő és kataszteri 
járásbirósági elnök sat., a közügyekkel 
is sűrűn foglalkozott. 1878. márcz. a 
késmárki kerület országgyűlési képvise-
lővé választotta, s ezen kerületet kép-
viselte 1883. decz. haváig, midőn egy-
hangúlag Szepesmegye árvaszéki elnö-

kévé választatott, ekkor mandátumáról 
lemondott. Hivatalát három és fél évig 
viselte, midőn az 1887. általános válasz-
tások alkalmával egyhangúlag a szepes-
szombati kerület szabadelvűpárti kép-
viselőjévé választotta. — A napilapokban 
közlött közgazdasági czikkein kívül, 
(a Pester Lloydban 1877. májusban 
r. r. jegy alatt megjelent czikktől kezdve) 
franczia és angol költők műveiből for-
dított magyarra, így a Hölgyfutárban 
(1860—63. Byron, Moore Tamás, Goethe, 
Beranger, Heine, Geibel, Uhland, Hugo 
Viktor), a Nővilágban, Nefelejtsben sat., 
a Pesti Naplóban (1889. 355. sz. a Byron, 
Ineshez, Childe Heroldjából), a Budap. 
Szemlében (1888—89., 1891. Byron, 
Heine, A mór király); úgyszintén ma-
gyar költőkből sokat fordított németre. 
Munkái: 1. Dichtungen von Johann Arany. 
Aus dem Ungarischen übertragen, Leip-
zig, 1880. (Ism. Egyet, Philol. Közlöny 
IV.) — 2. Die Tragödie des Menschen. 
Dramatisches Gedicht von Emerich von 
Madách. U. ott, 1891. (Szerző életrajzá-
val. 2. kiadás. U. ott, 1899.) — 3. Alexander 
Petöfls ausgewählte Gedichte. Aus dem 
Ungarischen übersetzt und mit Anmer-
kungen versehen, ü. ott, 1895. — 4. Mik-
száth, Erzählungen. Aus dem Ungari-
schen. U. ott, (1807, Meyer's Volksbücher 
1187., 1188.). — 5. Gesammelte Schriften 
von Koloman Mikszáth. Autorisirte 
Übersetzung aus dem Ungarischen. I. 
Serie in 6 Bänden. U. ott, 1899. (I. Das 
Gespenst in Lubló, III. Die Kavaliere, 
IV. Frühlingstriebe und andere Geschich-
ten). — 6. Mikszáth, Des Feldzeugmeisters 
Tod, Servus Vetter Faul ! Zwei Novellen. 
Aus d. Ung. U. ott, (1902. Meyer's Volks-
bücher 1310.) — 7. Heine Henrik váloga-
tott költeményei. Németből lörd. 2. bőv. 
kiadás. Bpest, 1906. (Ism. Vasárnapi 
Újság 44. sz., Egyet. Philol. Közlöny). 

Kisfaludy-Társaság Éelapjai. Új F . X X V I . 
38., 42. 1. — Ö n é l e t r a j z i a d a t o k é s a m. n . 
m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 
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Sporzon Pál, gazdasági akadémiai 
tanár, szül. 1831. jan. 12. Galgóczon 
(Nyitram.), hol a tyja uradalmi központi 
számvevő volt. Nagyszombatban befeje-
zett gymnasiumi tanulmányai után a 
pozsonyi jogakadémia tanfolyamát vé-
gezte, ekkor a bécsi egyetemre ment, hol 
jogi és bölcseleti tanulmányait folytatta, 
gyengélkedő egészsége miatt azonban a 
jogi pályát a mezőgazdaságival cserélte 
fel és Vas vármegyébe gazdasági praxisra, 
innét pedig egy év múlva a magyaróvári 
gazdasági felsőbb tanintézetre m e n t ; 
majd Tá l f fy grófnál Pozsony vármegyé-
ben, azután Biedermann baranyavár-
megyei birtokán vállalt gazdatiszti állást. 
Ez időben a budai József-ipartanodából 
alakított polytechnikumon gazdasági és 
erdészeti tanszék állíttatván, erre 1858. 
Sporzon neveztetett ki. Ez időtől fogva 
serény irodalmi termékenységet fejtett 
ki, úgy, hogy legtevékenyebb gazdasági 
szakíróink közé tartozik. Az alkotmányos 
kormány a hazai gazdasági szakoktatás 
vezetését átvévén, őt 1867. a keszthelyi 
gazdasági tanintézet igazgatójává nevezte 
ki, mely állásában 1874-ig maradt , mi-
dőn a gazdasági szakoktatás reformnak 
vettetvén alá, S. az akadémiává emelt 
magyaróvári gazdasági intézethez, rang-
jának megtartása mellett, rendes tanári 
minőségben helyeztetett át. S.-t a föld-
mívelésügyi minisztérium három ízben 
küldte külföldi tanulmányútra, mely al-
lommmal Ausztria, Németország, Bel-
gium, Svájcz és Francziaország mező-
gazdaságát és kivált gazdasági szakokta-
tását tanulmányozta, mely utazásairól 
kimerítő jelentésekkel számolt be. 1890-
ben nyugalomba vonult és azóta M.-Ová-
rott lakik. — Több száz gazdasági tárgyú 
czikket írt a szaklapokba, leginkább Pál 
Gazda név a la t t ; így a Gazdasági Lapok 
(1861-től), Gyakorlati Mezőgazda (1872), 
Erdészeti Lapok, Mezőgazdasági Hetilap, 
Érkövy Mezei Gazdája, Gazdaságtörté-
neti Szemle, Gazdasági Lapok, Köztelek, 

Mosonmegyei Lapok sat. cz. szaklapokba 
és folyóiratokba. — Munkái: 1 .Az okszerű 
juhtenyésztés elvei. Mentzl W. után. Buda, 
1864. — 2. Gazdasági talajisme, vagyis 
a termőföld eredete, minősége, ereje, 
nemei s osztályai, bevezetéssel a növény-
élettanba. U. ott, 1865. — 3. Jelentés a 
gazdasági szakképzés állásáról 1867-ben. 
Pest, 1868. (Kodolányi Antallal együtt). 
— 4. A hazai gazdasági tanintézetek 
szervezetének kérdéséhez. U. ott, 1869. 
— 5. Az okszerű talajmívelés elvei és 
szabályai tanulók és gyakorló gazdák 
számára. U. ott, 1871. — 6. Emlékirat 
a hazai gazdasági tanügy tárgyában. 
Keszthely, 1874. — 7. A keszthelyi gaz-
dasági felsőbb tanintézet jövője. U. ott, 
1874. — 8. Mit tegyen a magyar gazda 
a szárazság ellen ? Nézetek és tanácsok 
a csatornázás, faültetés s egyéb az 
aszály enyhítésére szolgáló eszközlések 
tárgyában. M.-Óvár, 1875. — 9. Gazda-
sági olvasmányok minden rendű gya-
korló és tanuló gazdák számára. Bpest, 
1877. (Ébner Sándorral együtt. 2. olcsó 
kiadás. U. ott, 1880.). — 10. A gazda, 
kertész és erdész leghasznosabb barátai 
az állatok között. U. ott, 1878. (Ebner 
Sándorral együtt. Falusi Könyvtár 25.) — 
11. Mezőgazdasági üzemtan tudományos 
és gyakorlati alapon. M.-Óvár, 1881. (2. 
jav. k. Pozsony, 3. k. Bpest, 1890.). — 
12. Gazdasági Káté. A növénytermelés 
és állattenyésztés legfontosabb szabályai 
kérdések és feleletekben. Ed. Teisserenc 
de Bort «Petit questionnaire agri-
cole» cz. művének 4. kiadása nyomán. 
M.-Óvár, 1882. (Ebner Sándorral együtt, 
2. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1884. és 
1890.). — 13. Egyszerű és kettős gazda-
sági számviteltan alapvonalai. Pozsony, 
1883. (2. jav. kiadás. U. ott, 1889. és 
1890.). — 14. Gazdasági becsléstan. Ve-
zérfonal szántóföldek, rétek, szőlők sat. 
sat. értékbecslésénél. M.-Óvár, 1885. és 
1891. — Szerkesztette az Erdészeti és 
Gazdasági Lapokat 1866—67-ben Pesten ; 
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az általa Keszthelyen 1872-ben alapított 
és 1874-ben M.-Ovárra vitt Gyakorlati 
Mezőgazda cz. szaklapnak 16 évig szer-
kesztő-kiadója volt és szerkesztette a 
Falusi Gazda Naptárának XV—XXII. évf. 
1876—1883. 

Szinyei K ö n y v é s z e t e e s 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 o m á n y o k ( C z i k k e i n e k j e g v -
z é k 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 . — Balázs Árpad, M a g y a r o r -
s z á g m e z ő g a z d a s á g i s z a k o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e i . M . - Ó v á r , 1897. 235. I. — Pallas Nagy 
Lexikona X V . 108. 1. — Petrik, M. K ö n y v é -
s z e t 1886—1900. 

Sporzon Pál (ifj.), gazdasági tanár, előb-
beni fia, szül. 1867. aug. 29. Budán ; a 
magyar-óvári akadémia elvégzése után 
segéd-gazdatiszt vol t ; 1892. máj . 3-tól 
aug. 3-ig a, r imaszombati földmíves-isko-
lában ösztöndíjas segéd, azután a 
József-műegyetemen a gazdasági géptan 
tanszéke mellett tanársegéd lett. 1895. 
óta a debreczeni m. kir. gazdasági tan-
intézeten mint rendes tanár működik 
és a gazdasági egyesület titkára. — A 
szakfolyóiratokban főleg a gazdasági 
gépészet köréből jelentek meg dolgo-
zatai; czikke a Független Újságban (1896 
52. sz. Mire figyeljen a gazda a gép-
vásárlásnál ?) — Munkái : 1. Hazai új 
vetőgépek. Tanulmány. Bpest, 1895. (Kő-
nyamat.) — 2. Boronálás és boronák. 
Tanulmány. U. ott, 1896. (Kőnyomat.) 

Független Újság 1896. 52. SZ. a r c z k . — Balas 
Árpád, M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i i n t é z -
m é n y e i . M . - Ó v á r , 1897. 91., 212. 1. — Pallas 
Nagy Lexikona X V . 169. 1. 

Spóth György, városi főjegyző Budán. 
— 1. Munkái: Phrosphoneticon quo seren, 
principem regium, . . . et inclyti Hun-
gáriáé regni palatinum Leopold um Ale-
xandrum in comitiva seren, coronae 
principis regii Francisci, ac seren, archi-
ducis Caroli ritu solemni pro capiendo 
excelsae dignitatis palatinalis subsellio 
praesidium Budense die 6. Augusti 
1791. feliciter ingredientem excepit ma-
g i s t r a t e Budensis nomine totius etiam 
civium communitatis ad arcúm trium-

phalem aeternis altefati seren, principis 
et palatini, caeterarumque celsitudinum 
regiarum honoribus per eandem civi-
tatem erectum, di cente . . . Budae. — 
2. Oratio, qua suis Majestatis, regi Hun-
gáriáé apostolico, Dno Francisco, ita et 
reginae iMariae Theresiae Budae, die 
sexta, et decima Junii 1792. cum gentis 
applausu coronatis dona in naturalibus 
de vet.usto patriae more per eandem 
civitatem subditali cum pietate oblata 
sunt. U. ott. 

Bailagi Géza, A p o l i t i k a i i r o d a l o m M a g y a r -
o r s z á g o n 1825-ig. B p e s t , 1888. 432. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . 

Sprinczer János, megyei főszolgabíró 
és országgyűlési képviselő, szül. 1849. 
Pozsonyban ; jogot hallgatott és tanul-
mányainak befejezése után megyei szol-
gálatba lépett. Mint a nagyszombati 
j á rás főszolgabirája 1887. megválasztatott 
szabadelvű programmal országgyűlési 
képviselőnek. — Munká ja : Az önkor-
mányzat, összegezve az állami közigaz-
gatással. Javaslat . Bpest, 1890. 

Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
B p e s t , 1888. 298. 1. — Petrik, M. K ö n y v e s z e t 
1886—1900. 

Sproch József, orvosdoktor, sebész és 
gyógyszerészmester; 1840-ben a marha-
vész ellen való saját orvosságára «pri-
vilégium exclusivum»-ot kért a hely-
tartótanácstól. A «specificus» gyógyszer 
konyhasó, méz és a phellandrium aqua-
ticum magvaiból állott. (Hoffner tanár 
elutasító bírálatát 1. az állatorvosi fő-
iskola irattárában.) —Munkája : A marha-
dög és a férges juh dögről, azoknak 
orvoslása módjáról, úgy nemkülönben 
seregesen járó já rvány nyavalyáknak 
gyógyításáról és óvásáról. Kiadta . . . 
Buda, 1844. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kóssa Gyula, M. 
á l l a t o r v o s i K ö n y v é s z e t . B p e s t , 1904. 208. 1. 

Spuller Evermod, premontrei tanár 
a kassai főgymnasiumban, ivanóczi(Tren-
csénm.) szá rmazású ; előbb a csornai 
premontrei rendbe vétetett fel 1809. és 
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a szombathelyi gymnasium grammatikai 
osztályának volt a t a n á r a ; 1810. febr. 
18. a jászéi prépostságba helyeztetett 
át és 1812-től a nagyváradi grammatikai 
osztályokban taní tot t ; 1819-től a prépost 
titkára és a növendékpapok theologiai 
tanára volt Jászon ; 1821. a humaniórák 
II. oszt. tanára Kassán ; 1824. nevelő a 
gróf Lázár-családnál Megyesfalván; 1827. 
a novitiusok mes te re ; 1832. plébános 
Felső-Novajon; 1853. a leleszi convent 
főnöke; 1854. aug. 19. u. ott pr ior ; 
1856. márcz. 8. a jászói convent es-
küdtje ; 1857. szept. 17. a rozsnyói rend-
ház főnöke ; 1858. szept. 6. esküdt a 
jászói conventben ; 1859. okt. l .Leleszen. 
Meghalt 1863. máj . 23. élete 75. évében. 
— Munkái : 1. Elegia 111. ac. rev. Domino 
Maximiliano Bernáth Praelato, dum a. 
1817. munus suum capeSseret devote 
oblata. M.-Varadini. 1817. — 2. Exc. 
ac III. Dno Ignatio L. B. Eötvös . . . 
munus supremi Comitis Incl. Cottus 
Abaujvár solemniter adeunti A.-Gymn. 
Cassoviense die 4. Decembris 1820. — 
3. III. ac Rev. Dno Stephano Cseh, 
Episcopo Cassoviensi munus pastorale 
capessenti Archi-Gymnasium Casso-
viense, die 8. Maii 1821. — 4. Rev. ac 
Magn. Dno Francisco Xav. Szuhanyi, 
sup. per distr. Cassov. Directori . . ., 
dum sacerdotii sui Jubileum ageret, Archi-
Gymnasium Cassoviense, 1821. 

Schematismus C a n o n i c o r u m R e g u l a r i u m . . . 
O r d i n i i s P r a e m o n s t r a t e n s i s . . . d e C a s t r o 
J á s z ó . C a s s o v i a e , 1891. 82. , 152., 191. 1. 

Spuller Gyula, róni. kath. plébános, 
szül. 1852. nov. 27. ; gymnasiumi tanul-
mányait befejezvén, a theologiát a buda-
pesti egyetemen hallgatta. Fölszentelte-
tett 1875. júl . 25. ; segédlelkész és 1881. 
márcz. 16-tól administrator volt Vere-
bélyen ; ugyanazon év aug. 24. a besz-
terczebányai püspökség patronatusa alatt 
levő csejkői (Barsm.) plébániát nyerte 
el. Most garamszőllősi plébános. — A 
pesti növendékpapság munkálataiban te-

vékeny részt ve t t ; két pályadíjat is nyert 
a pesti egyetemen ; a M. Államban több 
czikket közölt; czikkei a M. Sionban 
(1890. A parasztbirtok és parasztegyletek, 
A kenyérszin anyaga, Feloldozás és 
utolsó kenet, 1891. David cum Sibylla, 
Még egyszer a feloldozás és utolsó kenet-
ről, 1892. A húsvéti gyertyáról.) 

Zelliger Alajos, 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. 485. 1. — Némethy, Ludo-
vicus, S e r i e s P a r o c h o r u m . S t r i g o n i i , 1894. 
934. 1. 

Squarcialupus Marcellus, az erdélyi 
fejedelem udvari orvosa, piombinoi 
^Olaszország) származású. — Munkái : 
1. De Coeli Ardore, Hoc Anno 1580 X. 
Septembris Die In Dacia viso . . . Cibinii, 
M.D.LXXXI. — 2. M. T. Ciceronis elo-
quentissimi et sapientis viri Morales 
Deíínitiones, Et in easdem Scholia philoso-
phica. Nec non libellus de Ciceronis eius-
dem Glo r i a . . . Claudiopoli, M.D.LXXXIV. 
— 3. Simonis Simonii Lucensis Primas 
Triumphus. U. ott, M.D.XXCIV. — 4. 
De Fontium & fluviorum Origine ae 
Fluxu. ü. ott, M.D-LXXXV. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II. 43. , 
49., 51. 1. 

Srányi János, földbirtokos, ügyvéd, 
szül. 1803. nov. 4. Écskán (Torontálm.), 
hol atyja S. Márton a nagy kiterjedésű 
uradalomban íógazdatiszt volt. S. tanul-
mányait Karlóczán kezdte, Temesvárt, 
Nagyváradon és Pozsonyban folytatta s 
a pesti egyetemen a jogi szakban vé-
gezte. 1820-tól élelmét maga kereste meg 
ifjabbak tanítgatása által. 1828-ban ügy-
védi oklevelet nyert és csakhamar ön-
álló ügyvéd lett, s a kir. táblai ügykö-
rében tekintélyes állást vívott ki. Mun-
kássága az 1849. országos változás után 
új tért talált a tiszaszabályozás körül, 
a hevesi osztályban, s ezen ügyet tudo-
mányos észleletekkel karolván fel, a 
Budapesti Hírlapban, a Pester Lloydban 
stb. több czikket közölt. Meghalt 1874 
júl. 10. Budapesten. — Czikkei a Pesti 
Naplóban (1855. I. 29—32., 36. sz. 

43. «0 sajtó alá adatott. 1.908. április 27. 
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Mércze és metorologia a Tisza körül, 
II. 87. sz. A Tisza apadásáról 1855. 
szeptember hóban.) — Munkája: Státus-
adósságok és státus-papirosok érdekesebb 
viszonzatokban és ú jabb adatok szerint, 
különös tekintettel az ausztriai finantiára, 
előadta . . . Pest, 1834. (Ism. Honművész 
96. sz.) 

Danielik, M. í r ó k I I . 287. 1. — Petrik B i b -
l i o g r . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Sréter Dávid orvosdoktor, gyakorló-
orvos Lőcsén. — Munkája : Aufforde-
rung an die Bewohner Zipsens zur 
willigen Aufnahme der Schutzpocken. 
Leutschau, 1804. (Borheck Ágosttal együtt. 
Tótul : ü . ott, 1804.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Sréter István, m. kir. honvédszáza-
dos. — Munkája : A löszerpótlás okta-
tatása és gyakorlati kivitele. A gyakorlati 
szab. 70. §. határozmányai után feldol-
gozta. Kaposvár (1907). 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Sréter János, magyar nemes. — 
Munkája: Lessus Panegyricus Ab Orba 
Commilitione lectissimo Seminarii Evang. 
Rosnaviensis communi Societate dictus, 
In Exequiis Prae-Nobilis Valentini Török 
de Telekes, ante Tumulationem, Per . . . 
(Leutschoviae), 1708. (Nem önállóan, 
hanem Ács Mihálynak Telekesi Török 
Bálint fölött tartott magyar halotti beszé-
dével együtt a 13—21. lapon jelent meg.). 

Szabó, R é g i M. K ö n y v t á r II . 636. 1. 

Sréter János (szandai), megyei alispán, 
S. József nógrádi táblabíró és Gosztonyi 
Antónia fia, szül. 1806. jan . 12. Nógrád-
megyében ; eleintén magántanulásban 
részesült, de már 14 éves korában Sel-
meczen a bölcseleti tanulmányokból jeles 
vizsgálatot tet t ; azután a pesti egyetemen 
a bölcselet utolsó évét végezte. A tör-
vényt ismét magánszorgalommal tanulta 
és abból kitűnő vizsgálatot adott. Ez 
idő alatt megtanult gitározni, zongorázni, 
festeni, franciául és olaszul. Mint jog-

i d . S z i n n y e i .T.. Magyar írók XII. 

gyakornok Nógrádban Sréter László fő 
szolgabírónál tartózkodott; 1825. pedig 
kir. táblai jegyző volt Szentkirályi itélő-
mester mellett és az országgyűlésen is 
jelen volt. 1826-ban ügyvédi vizsgálatot 
tett és még azon évben Nógrádmegyében 
tiszt, aljegyzővé neveztetvén ki, a megye 
jegyzőkönyveiből 10 évtől fogva a tiszt-
viselők teendőiről sorozatot készített. 
1826. másodaljegyző lett, 1831-ben részt 
vett az országgyűlési munkálatok készí-
tésében. A magyar nyelv terjesztésére 
tanító-képző intézetet alapított, melynek 
8 évig titkára volt. 1836. első aljegyző, 
főjegyzői czímmel, 1838. pedig főjegyző 
lett. Eddig a megye dolgain kívül időt 
fordíthatott önművelésére is, tökéletesen 
sajá t jává tette a franczia, olasz, spanyol 
és angol nyelvet, úgy hogy ezen nyelve-
ken tudott folyékonyan beszélni; a jele-
sebb külföldi írókból sokat fordított. 
Megtanulta a portugál és svéd nyelvet 
is, úgy hogy ezen nyelveken is könyve-
ket olvashatott. Mint főjegyző egészen 
megyéjének élt. 1839-ben másodalispán 
lett. 0 kezdte a megyéknél az alispáni 
jelentéseket a megye egész évi bei-
igazgatásáról és ő legelőször is 1828-tól 
kezdve adott ki ily jelentést, mely ki 
is nyomatott. így követték a példát a 
többi megyék. A folytonos munka korán 
sírba dönté a páratlan tiszta jellemű 
lángeszű férfiút 1842. márcz. 27. Balassa-
Gyarmaton. — Czikke a Közlemények a 
kisdedóvás és elemi nevelés köréből cz. 
munkában (Buda, 1843. Kivonatok az 
Amerikában követett nevelési és tanítási 
rendszerről). — Munkái: 1. Nógrádmegye 
beligazgatási állapotjáról hivatalos jelen-
tés a második alispány által. Pest, 1842. 
— 2. Visszaemlékezések. Kiadta a bol-
dogult szerző édes atyja. Buda, 1842. 
(Szerző életrajzával.) 

Prot. Egy. és Isk. Lap 1842. 5. Sz. — Világ 
1842. 53. s z . (Nekr . ) — Danielik, M. í r ó k I I . 
288. I. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i 
X . 350., 353. i. — Petrik B i b l i o g r . — Pallas 
Nagy Lexicona X V . 173. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

44 
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Sréter Kálmán (szandai) Nógrád me-
gyének- volt 1836—39-ig esküdtje. S. 
László főszolgabíró és BeniczkyÉva fia. — 
Munkái: 1. Sréter Kálmán költeményei. 
Balassa-Gyarmat 1859. (2000 pldban nyo-
matott.) — 2. Sréter Kálmán versei. Pest, 
1864. (Ism. Hölgyfutár, II. 24. sz.) — 
3. Eszmék és érzelmek. U. ott, 1865. 
(3000 péld.) — 4. Költemények. U. ott, 
év nélkül. (2000 péld.) — 5. Dolgozatok. 
Pest, 1866. (2000 péld.) — 6. Nézetek. 
Balassa-Gyarmat, 1869. (400 péld.) — 
7. Hervadó virágok, ü. ott, 1869. (Költe-
mények. 400 péld.) —- Munkái alig ke-
rültek könyvárusi ' forgalomba, többnyire 
ingyen osztogatta. 

Nagy Iván, Magyarország családai X. 351. 
353. 1. — Petrik Könyvésze te és Bibliogr. — 
Önéletrajzi adatok. (Munkáinak kiadásáról 
és t e r j e sz t é sé rő l ) . 

Sretvizer Lajos, fővárosi igazgató-
tanító, S. Alajos kereskedő és Páczer 
Katalin fia, szül. 1845. aug. 24. Érsek-
ujvárott (Nyitramegye); a reáliskolát 
Pozsonyban és Esztergomban, a tanító-
képzőt pedig Budapesten végezte s 1864-
ben tanítói oklevelet nyert. Lipthay 
Ágost barsmegyei földbirtokos család-
jánál mint nevelő három évet töltött és 
ez idő alatt télen Bécsben tartózkodott 
a nevezett család körében. 1868-ban 
Budapesten községi iskolai helyettes 
tanítónak neveztetett ki. Később mint 
rendes tanító a Kereszt-(Kazinczy-) utczai 
iskolához került, honnét öt év múlva a 
Lipóttéri iskolához tették át. 1867-ben 
elvégezte a tornatanítói tanfolyamot s 
oklevelével egy ült 3 arany pályadíjat 
is nyert, mert az egylet által kitűzött 
léteit : «A tornászat mint lélekjelenlét, 
bátorság, önbizalom és vidámság elő-
mozdítója,» ő fejtette meg leghelyeseb-
ben (a P. Napló tárczaként közölte.) 
1870. Zichy Antal fővárosi tanfelügyelő 
100 frtos pályadíjának felét Pestalozzi 
élete és munkája cz. pályaművével 
nyerte, el. Eötvös József báró kiküldte 

Németországba az egyetemes tanítógyű-
lésre. 1872. Pauler Tivadar közoktatási 
miniszter a külföldi iskolák tanulmányo-
zására küldte ki. Ezen délnémetországi 
és svájczi tanulmányútjáról a Népnevelők 
Lapjában, melynek akkor társszerkesz-
tője volt, «Uti naplómból» cz. közölte 
tapasztalatait. Az 1873. tartott nemzet-
közi kiállításra a terézvárosi I. sz. iskola-
szék, melynek jegyzője is volt, Bécsbe 
küldte. A népnevelők budapesti egyesüle-
tének alapításától kezdve tagja volt, 
később alelnöke, majd a paed, szakosz-
tály elnöke; az V. kerületi körnek elnöki 
tisztét három évig viselte. A budapesti 
alkotmányutczai polgári keresk. testület 
alsófokú szakiskolájában is tanított (1896). 
Jelenleg fő- és székvárosi igazgató-tanító. 
— Mint képzőintézeti tanuló a Kis Tü-
körbe Vidor Ferke név alatt kezdett írni, 
később a Gyermekbarátba í r t ; a Nép-
nevelők Lapján kívül évekig a P. Napló 
tanügyi rovatába i r t ; a Hon több czikket 
közölt tő le ; a Nemzeti Nőnevelésnek is 
munkatársa volt. — Munkái: 1. A népneve-
lésügy a bécsi nemzetközi kiállításban 
1873-ban, tekintettel hazánk, különösen 
a főváros tanügyi viszonyaira. Bpest, 
1873. (2. jutányos kiadás. U. ott, 1876.). 
— 2. Abc és olvasókönyv. U. ott, 1876. 
(Többekkel együtt. 2. kiadás. U. ott. 
1878.). — 3. Magyar olvasókönyv a bu-
dapesti elemi népiskolák II—IV. osztályai 
számára. U. ott, 1880. Négy kötet. (Töb-
bekkel együtt. 10. kiadás 1908. U. ott). 
— 4 Az életpálya választásáról. Szülők, 
tanítók és ügybarátok ügyeimébe ajánlva. 
U. ott, 1882. (Ism. Néptanítók Lapja). — 
5. Magyar olvasókönyv az elemi nép-
iskolák II—IV. oszt. számára. U. ott, 
1882. (Többekkel együtt. 2. kiadás 1883., 
3. jav. k. 1884., 10. képes k. 1896. U. 
ott). — 6. A gyermekek megfigyelése az 
iskolában. Tekintettel a dr. Gerlóczy 
Gyula-féle indítványra. U. ott, 1883. — 
7. Magyar nemzeti olvasókönyv, írta és 
szerk. több tanférfiú. A népiskolák II—VI. 
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oszt. számára. U. ott, 1889-től több kiadást 
ért. — 8. Magyar nyelvkönyv, különös 
tekintettel a helyesírásra és fogalmazásra. 
Az elemi népiskola II—YI. oszt. számára. 
U. ott, 1894—95. és ujabb kiadás. 1906. 
Négy kötet. (Barna Jónással együtt. Ism. 
M. Nyelvőr 1894. és 1906.). — 9. Ezer 
esztendő. A millenniumi ünnepség anyaga 
a népiskolában. U. ott, 1896. 

,V. Paedagogiai Szemle 1882. 161. 1. F é n y -
n y o m . a r c z k . — Petrik K ö n y v é s z e t e é s M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. — Kiszlingstein K ö n y -
v é s z e t e . — Schack Béla, K e r e s k e d e l m i i s k o -
l á i n k . B p e s t , 1896. 150 1. — Nyitra v á r m e g y e . 
1899. 285. 1. ( M a g y a r o r s z á g V á r m e g y é i é s 
v á r o s a i ) . — Corvina, 1906. 30. SZ. — M. Köny-
vészet 1906. 

Sróff Gábor, kegyes-tanítórendi áldozó-
pap és tanár, szül. 1877. márczius 18. 
Akna-Szlatinán (Máramarosm.)-; 1894. 
aug. 27. lépett a rendbe és 1900. jul. 
5. áldozópap let t ; előbb Trencsénben 
volt gymnasiumi t a n á r ; jelenleg tanár 
a nagykárolyi főgymnasiumban, hol a 
magyar nyelvet és irodalmat, úgyszintén 
a latin és görög nyelvet és irodalmat 
tanítja. — Czikkei a Kalazantiumban 
(1900. A magyar népdaloknak festői 
ereje, XI., XII. 1906. Rajnis József a 
«Magyar Helikonra vezérlő Kalauza» 
Kőszegi Rajnis József győri élete 1881-ig 
és itt írt két költeménye, A klasszikus 
irány keletkezésének okai külföldön és 
nálunk, jellemzése és hatása). A Nagy-
Károly és Vidékébe (1907. 25. sz. Révai 
Miklós emlékezete). 

A m. kegyes-tanitórend Névtára. B p e s t , 1907. 
35., 76. 1. 

Stachovich Rémig Alajos. L. Sztacho-
vich. 

Stadl Antal Márton, a budai kir. hely-
tartótanács hivatalnoka- — Munkája : 
Hilaria hungarorum in auspicatissimo 
Budám adventu sereniss. caesareae prin-
cipis Alexandrae Pavlovnae archiducis 
Austriae seren, regii haeredit. principis 
Josephi Antonii regni Hungáriáé palatini 

conjugis anno 1800. VIII. Kai. Febr. 
Budae. (Költemény). 

Petrik B i b l i o g r . 

Stadler István, m. kir. honvédszáza-
dos, a Ferencz József-rend lovagja és 
tanár a kir. honvéd központi tiszti tan-
folyamon Budapesten. — Munkái : 1. 
Mennyiségtani, általános fizikai és poli-
tikai földrajz. Részben Letoschek Emil 
nyomán összeállította. Bpest, 1898. (Ideig-
lenes tankönyv a m. kir. honvédfőreál-
iskola és a m. kir. hadapród iskolák 
számára). — 2. A csillagászattan alap-
elvei. Részben Stadler István nyomán 
összeállították Kermeszky Elemér és 
Jurassek Elemér m. kir. honvédszázado-
sok. Bpest, 1903. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—190O. 

Stadler János. — Munkája : Igazság-
szolgáltatás a m. kir. honvédségnél. 
Bpest, 1902. márcz. 12. 

A m . n . m u z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Stadler János Mihály, sebész és szü-
lész-mester, uradalmi orvos. — Munkája: 
Versuch über die uralten römischen 
Herculesbäder auf allerhöchste Verord-
nung, Wien, 1776. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Stadler József, theologiai doktor, püs-
pöki könyvtárnok, szül. 1708-ban kül-
földön ; Klimó pécsi püspök hívta szék-
házába könyvtárnoknak, egyszersmind 
cz. kanonoknak és szentszéki ülnöknek 
nevezte ki. Meghalt 1771. okt, 21. — 
Munkája : Dissertatio historica de mo-
nachis, ex história ecclesiastica excer-
pta. Posonii, 1783. 

Brüsztle, R e c e n s i o II . 787. 1. — Petrik, 
B i b l i o g r . — Hl. sión 1892. 629. 1. 

Stadler Károly, községi orvos, sebész-
és szülészmester, szül. 1846. márcz. 12. 
Tejfalun (Pozsonym.); az algymnasiumot 
Győrött végezte; később gyenge test-
alkata miatt a tanulást 1856—61-ig abba 
kellett hagynia. Magántanuló lett és 
1863-ban Pesten az egyetemi tanács 
engedelmével, miután a sebészeti tan-

44* 
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folyamot kellő sikerrel bevégezte, a 
sebész- és szülészmesteri tanfolyamot 
folytatta és 1867-ben u. ott az előírt 
három szigorlatot letette. Még azon év-
ben gróf Berchtold Richard nagy-oroszi 
birtokán mint uradalmi orvos, majd 
Győr-Szigeten magán-, 1873-tól pedig 
mint a község hivatalos orvosa folytatta 
orvosi gyakorlatát. Még azon évben ki-
küldött járványorvosként működött. 1875. 
gróf Eszterházy Imre, gróf Lazanszky 
Béláné bakonyszombathelyi s báró Fiáth 
Ferencz akai nagybirtokosok házi s ura-
dalmi orvosukká választották, 1876-ban 
az egészségügyi törvény életbeléptetése 
alkalmával a veszprémmegyei zirczi 
já ráshoz tartozó bakony-szombathelyi 
községi kör választotta körorvosának. 
Mint a győri ismeretterjesztő egylet tit-
kára, több felolvasást tartott, melyek 
mind megjelentek a helyi lapokban. A 
60-as évek közepétől írt közművelődési 
és társadalmi czikkeket, verseket a Győr 
Közlönybe, a. 70-es évek elején a Győri 
Figyelőbe, a Pápai Lapokba és az Ober-
ungarischer Lloydba. Czikkei a Győri 
Közlönyben (1871. 6. sz. A dohány-
zásról) ; a Felolvasások. Győr, 1874. cz. 
munkában. (Az egészség szerepe a mun-
kában.) — Munkái : 1. Az életmentésről. 
Győr, 1874. — 2. Eszméim. U. ott, 
1875. — 3. Az árvák atyja. Elbeszélés 
az ifjúság számára. U. ott, 1881. (Grosz, 
M. Ifjúság Könyvtára. 15.) — 4. Gizi 
szerelme. U. ott, 1884. — 5. Tormás 
Ferkó szerelmi kalandja. U. ott, 1884. 
(Különnyomat a Győri Hiradóból.) — 
6. Györy emlékek. U. ott, 1885. (Különny. 
a Győri Hiradóból.) — 7. Bakony rózsája. 
Regény. Bpest, 1885. — 8. Kritische 
Betrachtungen über Prof. ßillroth's 
Aphorismen zum Lehren und Lernen 
der medizinischen Wissenschaften. Wrien, 
1886. (Különny. a Med.-Chirurg. Central-
blattból.) — 9. Das Leben und die Wissen-
schaft. Eine culturhistorische Skizze. U. 
ott, 1886. (Különny. a Med.-Chirurg. 

Centralblattból). — 10. Nach zwanzig 
Jahren. U. ott, 1887. (Különny. a Med.-
Chirurg. Centralblattból.) — 11. Egy 
kis jubileumféle. Győr, 1887. — 12. 
Márcziusi hó. Episod győr-szigeti praxi-
somból. U. ott, 1887. — 13. A két Aske-
názi (Askenázi Jakab és Chacham Civi). 
Művelődéstörténeti elbeszélés a XVII— 
XVIII. századból. A zsidó nép számára írva 
és a magyar zsidó tanítók létesítendő árva-
háza javára felajánlva. Veszprém, 1890. 
— 14. Auto-da fé-k Magyarországon. 
Elbeszélés a határzsidóság történetéből. 
(XVI. század). A zsidó nép számára 
írta. Pécs, 1891. — Álneve: Tejfalussy 
a Győri Közlönyben. 

Győri Közlöny 1S85. 1. é s kÖV. SZ. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e é s M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 
— Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e é s ö n é l e t r a j z i 
a d a t o k . 

Stadler Károly, vendéglős Budapesten 
a m. kir. államvasúti indóházban. — A 
Vendéglősök Lapjának munkatársa. — 
Munkája : Az inyesmesterség könyve. 
Bpest, 1888. (Glück Frigyes a « Pannónia»-
szálló tulajdonosával együtt. I. Az inyes-
mesterség szótára, II. Inyesmesterségi 
Lexikon, III. Inyestani földrajz, IV. A 
legismeretesebb élelmiczikkek közép-
emésztési ideje, V. Vadászati és halá-
szati tilalom, VI. Inyestani rajzok.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Stadlmann Béla, oki. gazdász és 
hírlapíró, szül. 1854. nov. 3. Bikaion 
(Baranyam.) — Vezérczikkei és hírlapi 
dolgozatai a Debreczenben, a székes-
fejérvári Szabadságban és más fővárosi 
és vidéki lapokban jelentek meg. — 
Munkái: 1. Képek az életből. Elbeszé-
lések, rajzok. Székesfejérvár, 1881. — 
2. Hulló levelek. Költemények. U. ott, 
1884. — 3. Apró történetek, rajzok az 
életből. Bpest (1885-ben volt sajtó alatt, 
í r ja a szerző ; nem ismerem). — Szer-
kesztette Székesfejérvárt a Szabadság 
cz. társadalmi hírlapot, a Paprika és 
Gereben cz. élczlapokat, utóbbit 1884-
ben és a Hatvani lapot 1900-ban. — Ál-
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neve és jegyei : Mágócsi Béla, M. B. és 
m. b. — Nevét Stadelmannak is írták. 

Badapesti Hirlap 1900. 351. s z . é s ö n é l e t -
r a j z i a d a t o k . 

Staehl ing József Ferencz, orvosdok-
tor Pozsonyban; szül. 1743., Bécsben 
tanult és Crantz volt a tanára. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. chemico-medica 
sistens methodum generalem explorandi 
aquas medicatas . . . publicae disqui-
sitioni submittit in palatio universitatis 
Yiennensis mens. apr. die 1. 1772. 
Posonii. 

Horányi, M e m o r i a I II . 294. i. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . 

Staerker József. — Munkája : Mne-
mosynon profundi cultus et pleni gaudii 
honoribus Exc. ac Bev. Dni Nicolai 
Kováts de Tusnád, episcopi Transsil-
vaniae . . . festum divi patroni recolentis 
sacratum pioque venerationis cultu per 
devotissimos cultores et filios clerum 
juniorem Alb. Transsilvaniae oblatum. 
Albae Carolinae die 3-tia Decembris 
1832. (Claudiopoli.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Stahl Miksa. — Munkája : Türmers 
Töchterlein. Komische Oper in vier Auf-
zügen. Text von . . . Musik von Joseph 
Rheinberger. Hermannstadt, 1895. 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Stahlberger Emil, a tengerészeti aka-
démia tanára Fiúméban. — Munkái: 
1. Rheobathometer, tengeráramlás és 
mélység mérése, valamint a tengerfenék 
vizsgálására szolgáló készülék. Fiume, 
1873. (Előbb a Földrajzi Közlemények-
ben is.) — 2. Az árapály a fiumei öböl-
ben. A kir. természettudományi társulat 
által jutalmazott és kiadott értekezés. 
Bpest, 1874. (Magyar és német czímmel 
és szöveggel. A m tud. Akadémia mel-
lékjutalmában is részesült.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . — Akadémiai Értesítő 1890. 75. 1. 

Stáhly György, orvos-sebész-doktor 
és szülész-mesler, egyetemi tanár, szül. 

1755. Pesten (Donaueschingenből Ma-
gyarországba vándorolt családból); or-
vosi tanulmányainak elvégzése után 
eleintén mint katonaorvos működött, 
majd 1784-ben a pesti egyetemre a se-
bészet és szülészet tanárává neveztetett 
ki s egyúttal Magyarország szemorvosa 
is lett. A fiumei já rvány elnyomásában 
szerzett érdemeiért 1797. okt. 20. magyar 
nemesi rangot kapott. 1786—87, 1791— 
92 és 1797—98-ban mint kari dékán 
működött. A nemesi fölkelés után a 
franczia háború alatt ragályos betegsé-
gek dühöngvén, főleg a katonai kórházak 
néhányában felsőbb meghagyás folytán 
ezek megvizsgálása és teendő czélszerű 
orvosi intézkedések végett Zárába, Ra-
guzába, Zengbe, Fiumébe, Triesztbe uta-
zott, mely szokatlan és roppant fá rad-
sággal összekötött utazásának áldozata 
lett. Meghalt 1802. okt. 2. Pesten. — 
Hőgyes neki tulajdonít ja unokájának 
munkáját , mely 1832-ben jelent m e g ; 
ugyanő idézi a következő munkákat 
könyvészeti leírásuk nélkül, valószínű, 
hogy kézirati munkák : De criterio ex-
perimentorum medicorum, De fidis re-
mediis, De intempestiva assumtione me-
dicamentorum, De judicio difficili, De 
isagoge practica, De históriáé morborum 
criterio, De casibus medicis practicis, 
De medicina et pharmacopolio. 

magyar Hírmondó 1801. I I . 188. 1. — Annalen 
d e r Ö s t e r r . L i t e r a t u r 1802. U . sz . — Ver. Ofner 
ti. Pester Zeitung 1802. 87. SZ. — Schraud, Fran-
ciscus, P a r e n t a t i o . . . P e s t h i n i , 1803. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 356—358. 1. 
— Hőgyes Endre E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 1896 . 
140. 1. — Irodalomtörténeti Közlemények, 1901. 
278. 1. 

Stáhly György, orvosdoktor, kir. taná-
csos, egyetemi tanár, Fehérmegye rendes 
főorvosa, St. Ignácz, orsz. főorvos fia 
és előbbinek unokája, szül. 1810-ben 
Pes ten ; 1841-ben búcsút vett egyetemi 
tanári székétől. Meghalt 1846. ápr. 21. 
Pesten. — Czikkei az Orvosi Tárban 
(V. 1832. Húgyutak aranyere, jeles kór-
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eset, 1839. I. 24. sz. Látlelet: Visum 
repertum), — Munkái : 1. Dissertatio 
inaug. medica de epilepsia. Budae, 1832. 
— 2. Beschreibung einer Nachtwandlerin. 
Pest, 1835. (Ugyanaz magyarul is.) 

Jelenkor 1841. 13. SZ., 1846. 13. SZ. — Nem-
zeti Újság 1846. 267. Sz. — Pesti Hirlap 1846. 
660. sz . — Orvosi Tár 1847. X I I . ( E c k s t e i n 
F r i g y e s E m l é k b e s z é d e ) . — Nagy Iván, Ma-
g y a r o r s z á g C s a l á d a i X. 357., 358. 1. — Szin-
nyei K ö n y v é s z e t e . 

Stáhly Ignácz, bölcseleti és orvosdok-
tor, országos főorvos, a m. tud. Akadé-
mia tiszt, tagja, egyetemi tanár, St. 
György, egyetemi tanár és Treuttner 
Regina fia, szül. 1787. júl. 31. Pesten ; 
orvosi tanulmányait ugyanitt 1792 — 
1804-ig végezte, ahol 1803-ban szemész-
mester, 1804. sebészdoktor és 1806. or-
vosdoktor, valamint szülészmester lett. 
Ugyanezen évben a sebészeti tanszék 
mellé adjunctussá, 1807. a boncztan he-
lyettes tanárává, 1809. pedig az elemi 
boncztan rendes oktatójává nevezték ki ; 
1814—17-ig a szülészetet is tanította mint 
helyettes és mint ilyen működött az 
1826—27. tanévig bezárólag, amikor a 
sebészi tanszék helyettesítésével bízatott 
meg és a seborvosi kórház igazgatója 
lett. Időközben huzamosabb ideig mint 
helyettes a szülészetet és szemészetet 
is előadta. Az 1829—30. tanévre az 
egyetem rectorává választatott meg, Az 
1830. cholerazavarokban élele működése 
közben veszélyeztetve volt a bőszült 
tömeg által. 1834. kir. tanácsos, 1840. 
pedig országos főorvos lett. A gyakorlati 
sebészet rendes tanára 1833-ban lett és 
ezen állásában 1840—41-ig maradt meg. 
1839. nov. 23. a m. tud. Akadémia 
tiszteleti tagjának választotta. 1843-ban 
az orvosi tanulmányok igazgatójává ne-
veztetett ki, 1847-ben a vaskoronarend 3. 
osztályát kapta, 1848. pedig a minisztéri-
umba hivatott meg, mint az orvosügyek 
osztályának főnöke. M. kir. helytartó-
sági tanácsos, az ausztriai cs. Leopold-
s a würtembergi kir. érdem-rendek vitéze, 

a budapesti kir. orvosegyesület tiszteleti, 
a bécsi orvosi társaság levelező tagja és 
több vármegyék táblabírája volt. Meg-
halt 1849. ápr. 28. Pesten. — Czikke a 
Gyógyszerészeti Hetilapban (1848. 5. sz. 
A cholera ügyében a választmányi bizott-
mány). Egy eredeti chemia kidolgozásában 
is f á rado t t — Doktori dissertatióját és 
esetleges egyéb munkáit nem ismerem. 

Status p r a e s e n s . . . 4 , 20. 1. — Hl. Akadémiai 
Értesítő 1851. 171. 1., 1906. 610. 1. Ujabbkori 
Ismeretek Tára V I . 232. 1. — A k a d é m i a i Almanach 
1863. 261. 1. — Toldy Ferencz Ö s s z e s m u n k á i 
V. — Hőgyes E m l é k k ö n y v e B p e s t , 1896. 14!». 
1. a r c z k . — Pallas Nagy lexikona XV. 178. 1. 

Staindl Ferencz, bölcseleti doktor 
(1773.) a budai akadémia tanárá, majd 
33 évig Nagyváradon volt tanár. Végül 
prépost lett Zágrábban, hol 1818. nov. 
15. meghalt. — Munkája : Elementa 
geometriae practicae in usum academia-
rum per regnum Hungáriáé et provincias 
eidem adnexas, conscripta . . . Budae, 
1818. Öt tábla rajzzal. (U. ott, 1823., 
1837. és évn.) 

Ver. Ofner Pester Zeitung 1818. 102. SZ. ( N e k r . ) 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Staindl József, orvosdoktor, gyakorló 
orvos Zágrábban. — Munkája : Thermae 
Constantinianae, das Kaiser Constanti-
nische Baad im Königreich Croation. 
Agram, 1822. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Stainer Sándor István, orvosdoktor, 
sátoraljaújhelyi (Zemplénm.) szárma-
zású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de haematemesi. Pestini, 1834. 

Rupp, B e s z é d 157. 1. — Szinnyei K ö n y v é 
s z e t e . 

Stainz Ferencz Imre, orvosdoktor 
Szabolcsmegye másodorvosa, a jenai 
tudóstársaság tagja, szül. 1790. Szomol-
nokon (Szepesm.), meghalt 1833. aug. 
13. Nagy-Kálióban. — Munkája : Disser-
tatio inaug. med. de peticulis. Pestini, 
1817. 

Orvosi Tár XI . 1833. 67. 1. — Rupp, B e s z é d 
152. 1. ( N e v e S t e i n t z n a k i r v a ) — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . 
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Stájer Szanişzlo, theologiai doktor, 
szent Domonkos-rendi szerzetes és vasár-
napi hitszónok. — Munkája : Sitten-
und Dankrede am Festtage aller Heiligen 
bey Gelegenheit als die Kanzel in dem 
Gotteshause der WW. EE. Dominikaner 
durch mildthätige Beiträge der hiesigen 
Bürgerschaft übertragen worden. Kaschau, 
1800. 

ľetrik B i b l i o g r . 

Stal lner Ferencz, szombathelyi polgár, 
korában a gyümölcsészet, s még inkább 
a szőlőszet terén a legelső szakférfiak 
egyike, a ki nemcsak az országban, ha-
nem külföldön is mint ilyen ismeretes 
volt. Szombathelyen terjedelmes szőlő-
iskolát alapított és tartott fenn, gyökeres 
és sima szőlővessző eladással. A negy-
venes években többször közreműködött 
a magyar gazdasági egyesület budai 
országos szőlőiskolájának rendezése és 
ott a szőlőfajok meghatározása körül. 
A gazdasági egyesület rendes tagja volt, 
gyűlésein is több ízben részt vett, sőt 
1848-ban választmányi tagnak is meg-
választatott. — Czikkei a M. Gazdában 
(1841. Jegyzések a Mussehl által javított 
s hazánkban is több helyen használat-
ban álló Nutt-féle méhkasról, 2 ábrával, 
1842. A francpálinka készítéséről Magyar-
országon, Nézetek a szőlővesszők osz-
tályozásáról, 1845. A legjelesebb külföldi 
szőlőfajok bornemesítésre, Mint lehet a 
lótetűt biztosan kiirtani ? 11. sz. Wein-
hofer Alajos nekr., 1846. A szöllőtőnek 
fali- és lugosmívelése, tábla tajz.) ; a 
Gazd. Tudósításokban (1841. Zöld trágya 
alkalmazása a szőlőmívelésnél, Néhány 
észrevételek a szőlővesszők osztályozá-
sáról). A Kertészeti Lapoknak is munka-
társa volt. 

Galgúciy Karoly E m l é k k ö n y v e . B p e s t , 1884. 
I V . 150. 1. 

Stally György, Trinitárius-szerzetes. — 
Munkája : Lob- und Pflichtrede auf das 
Geheimniss der allerheiligsten Dreyfal-
tigkeit an dem hohen Titularfest des 

Barfüsserordens, und einer hochlöbl. 
englischen Erzbruderschaft der aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit, zu Klein Marien-
Zell nächst Altofen im Jahr 1771. vor-
getragen. Ofen. 

ľetrik B i b l i o g r . 

Stamborszky Lajos, orvosdoktor ; 
1885-ben Bécsben nyert orvosdoktori ok-
levelet és 1889-ben telepedett le Szombat-
helyt (Vasm.), hol fogházi orvos és a 
m. államvasúti üzletvezetőségnek orvos-
tanácsadója. — Munkája: Tempi passati. 
Szombathely, 1899. (Költemények. Ism. 
M. Szalon XXXI. k., Vasárnapi Újság 
18. sz., Szombathelyi Újság 16. sz.) 

ľesti Alfred, M a g y a r o r s / . á g O r v o s a i n a k 
É v k ö n y v e . B p e s t , 1899. 266. 1. — ľetrik, M. 
K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

S t a m m Alfred, bölcseleti doktor, gym-
nasiumi tanár, szül. 1869. j anuá r 11. 
Brassóban ; miután 1889. az ottani fő-
gymnasiumot elvégezte, Jenában és Bu-
dapesten történelmet, latin philologiát 
és theologiát tanult. 1895. jan. 27. a 
jenai egyetemen bölcseleti doktorrá avat-
ták és Sopronban tanítói állást vállalt. 
Jelenleg a brassói ág. ev. főgymnasium 
tanára. — Munkái: 1. Der erste Feldzug 
des Gabriel Bethlen, Fürsten von Sieben-
bürgen, gegen Kaiser Ferdinand II., 
König von Ungarn, bis zum Waffen-
stillstand von Pressburg im Dezember 
1619. Inaugural-Dissertation. Kronstadt, 
1894. — 2. Allgemeine geschichtliche 
Verhältnisse in Ungarn und Siebenbürgen 
beim Beginn der Reformation. Kronstadt, 
1898. («Aus der Zeit der Reformation» 
cz. munkában.) 

Trausch-Schuller, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
440 1. 

Stamninger István, ág. ev. lelkész 
és tanító Selmeczen. — Munkái: 1. Eine 
Ermunterung an die evangelisch-protes-
tantische Gemeinde, ihre Religion ehr-
würdig zu machen. Bey der durch Se. 
H. Wr. Herrn Berg-Distrikts-Superinten-
denten den 2. Juny 1799. unternommenen 
Kirchen-Visitation in einer Predigt vor-
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gestellet. Schemnitz, 1799. — 2. Antritts-
predigt, gehalten in Schemnitz am Palm-
sonntag 1804. U. ott, 1804. (Ism. An-
nalen der Literatur. Wien, 1807.11.138.1.). 

Petrik B i b l i o g r . 

Stampay János, főtanító Köbölkuton 
(Esztergomm.); a párkányvidéki róm. 
kath. tanítók egyletének jegyzője. Az 
1902. római zarándoklaton munkájának 
egy díszpéldányát nyújtotta át XIII. Leo 
pápának, ki őt 1903. jan. a jubileumi 
»cruce de benemerenza» érdemkereszttel 
tüntette ki. — Munká ja : Kath. egyházi 
énekek és imák. Összeállította és kiadta 
Bpest, 1895. 2. kiadás. (3. bőv. kiadás 
Esztergom, 1896., 5. k. 1898. 6. bőv. k. 
1899., 8. k. 1902., 9. k. 1902., 10. k. 
1903., 11. k. 1904., 12. k. 1905., 13. k. 
1906. U. ott. Eddig 200.000 példányban 
van elterjedve.) 

M. Állam 1898. 42. SZ. 1903. 20. sz . — M. 
Könyvészet 1902. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 

1886—1900. 

Stampf Józsefróm. kath. cz. kano-
nok az alsó-mosonmegyei kerületben; 
1790-ben pozsonyi plébános volt. — 
Munkái: 1. Ehr- und Lobrede über die 
glorreiche Uibersetzung des heil. Leich-
nams des wunderthätigen Stifters deren 
WW. EE. Barmherz. Brüdern Johannis 
von Gott, gehalten in Pressburg im Jahre 
1779. den 28. Wintermonats. Pressburg.— 
2. Rede bey dem Dankfeste und feyer-
lich abgesungenen Te Deum Laudamus 
welches den 1-ten Wintermonats in dem 
Markt Hungarisch-Altenburg . . . wegen 
am 8- Weinmonaths glücklich eroberter 
Festung Belgrad gehalten worden. U. ott, 
1790. — 3. Dreifache Sitten-Rede, die 
ersten zwey gehalten im Jahre 1793. 
und 94. bey den wohlerhwürd. Priestern 
der Frommen Schulen in der königl. 
Freystadt Günz am Festtage ibres heil. 
Stiftvaters Joseph von Calasanz. Die dritte 
gehalten im J. 1795. den 27. Winter-
monaths in dem Markt Hungarisch-
Altenburg bey Gelegenheit des feyerlich 

abgesungenen Te Deum Laudamus wegen 
Eroberung der Reichsfestung Maynz und 
Entsetzung Mannheims von den Franzo-
sen. U. ott, 1796. 

Petrik B i b l i o g r . 

Stampfel Károly, könyvkereskedő és 
kiadó Pozsonyban, hol 1873. máj . 31. a Wi-
gand Károly-féle könyvkereskedést 30 éves 
korában vette át és azt mai napig ve-
zeti. 1903. máj . 31. ülte meg 25 éves 
jubileumát, midőn 130 magyar író arcz-
képével és névaláírásával ellátott albumot 
nyújtottak át neki. Kiadványainak jegy-
zéke terjedelmes kötetet tesz. Kiadta né-
met fordításban Jókai regényeit, Kossuth 
iratait az emigráczióból; megindította a 
Magyar Helikont, Magyar Hölgyek Élet-
rajzát, Kortársainkat, Magyar Ifjúság 
Könyvesházát, Hazafias Könyvtárt, Egye-
temes Ismeretek Tárát, Nemzetünk Nagy 
Költőit sat. — Munkája : Stampfel Ká-
roly kiadványainak jegyzéke. Pozsony 
1873—1903. máj . 31. (Szerző fénynyom 
arczk.). 

Budapesti Hirlap 1898. 150. Sz. 

Stan Vazul, tanár a nagy-szebeni 
görög-keleti oláh érseki hittani intézet-
ben. — Munkája : Kölcsönös hatások a 
hazai nyelvek közt. Magyar elemek a 
mócok nyelvében. Bpest, 1905. (Nyelvé-
szeti Füzetek 19., a M. Nyelvőrben is). 

31. Könyvészet 1905. 

Stancarus Ferencz, orvosdoktor és 
protestáns theologus, szül. 1501. Mantuá-
ban. Mint szabadelvű protestáns theolo-
gust Yizenzából 1542. elűzték ; bujdosása 
után 1544. a bécsi egyetemen a héber 
nyelv tanára lett. 1546. innét is elbocsá-
tották, midőn irodalmi érdemeiért a 
baseli egyetem doktori czímmel tüntette 
ki. 1547 körül Svájczban tartózkodott. 
Több idei bolyongás után Magyarországba 
jött Petrovics Péter orvosául. 1549. Ko-
lozsvárt tartózkodott és júl . Nagy-Szeben 
város iskolájának szervezése iránt ta-
nácsot kért tőle, amit meg is ado t t ; 
Nagy-Szebenben tartózkodása alatt a 
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tanári állást is fölajánlották nek i ; de ezt 
nem fogadta el, hanem aug. 12. vissza-
tért Kolozsvárra s 1550-ben a krakkói 
egyetemen a héber nyelv tanára lett. 
Innét is csakhamar eltávolították és 
1551. máj . a königsbergi, aug. az odera-
frankfurti egyetemen alkalmazták theo-
logiai tanárnak. Többrendbeli hitvitája 
miatt, melyeket Melanchtonnal, Musculus 
Andrással és Osianderrel folytatott, 1553. 
újra Lengyelországba kellett távoznia ; 
de mikor Petrovics Péter maga mellé 
vette, ezzel együtt ismét Magyarországba 
jöt t és előbb Munkácson, azután több-
nyire Kolozsvárt, egy ideig Nagy-Szeben-
ben és Marosvásárhelyt is tartózkodott. 
Unitárius színezetű tanaival itt szintén 
sok ellenfelet támasztott. Előbb Bártfán 
Stockei Lenárttal és Radoschin Mihály-
lyal volt szóbeli vitája, majd az óvári, 
tályai és széki zsinatok (1554—55) ítél-
ték el tanítását. Ezen határozat ellen 
nemcsak irodalmi uton kelt ki, hanem 
Kolozsvárt 1557. decz. 31. ú j ra vitába 
állott az odavaló papokkal, kiket az 
1558. febr. 5. kelt a királynéhoz és az 
országgyűléshez intézett levelében a leg-

» féktelenebb módon támadott meg. E miatt 
nemsokára Magyarországból is távozni 
kényszerült. Lengyelországban húzódott 
meg, hol még számos irodalmi vitának 
volt részese és nem volt állandó lakhelye. 
Meghalt 1574. nov. 12. Stobniczában 
(Lengyelország). — Művei egy héber 
nyelvtanon kívül vitairatokból és biblia-
magyarázatokból állanak. Iskolai javas-
latát : Gutachten des Dr. Stancarus über 
die Einrichtung der Schule in Hermann-
stadt cz. közölte Teutsch Fr. az Archiv 
für Landeskundeban, N. F. XVII. 98. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények VI. 1896. 277. 
285., 287. 1 — Pallas Nagy Lexikona X V . 180. 
1. ( Z o v á n y i ) . — Zooányi, T h e o l . I s m e r e t e k 
T á r a III . 224. 1. — Trausch-Schuller, S c h r i f t -
s t e l l e r - L e x i k o n I V . 440. 1. 

Stanchich László, Szent-Endrén. — 
Munká ja : Munka után. Magyarország 

múltja, jelene és jövője. Bpest, 1902. 
(Költemény.) 

A m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Stancsics Mihály. L. Táncsics. 
Stanczel Ferencz, theologiai doktor, 

egyetemi theologiai rendes tanár, szent-
széki ülnök, szül. 1839. nov. 17. Debre-
czenben; fölszenteltetett 1862. nov. 23.; 
azután segédlelkész volt és 1863-tól a 
nagyváradi püspöki papnöveldében ta-
nulmányi felügyelő (közben 1868. a M. 
Állam szerkesztőségében működött); 1870. 
a pesti központi papnevelőben tanul-
mányi felügyelő, 1871-től egyszersmind 
a Religio szerkesztője ; 1873-tól az egye-
temen a theologia dogmatica tanára; 1874. 
szentszéki ülnök, 1875. és 1880—81. a 
theologiai kar dékánja. 1886. nyugal-
maztatok és Szatmárra, 1887. Nagy-
váradra költözött, hol mint kanonok él. 
— Czikkeket írt az Idők Tanújába és a 
Pesti Hirnökbe(1868—69.), a M. Államba 
(1870. jan . Szaniszló Ferencz nagyváradi 
püspök életrajza); a Religiónak 1870 
őszétől 1883. tavaszáig rendes belmunka-
társa vo l t ; vallási, társadalmi, iskolai, 
egyházpolitikai, főleg polemikus czikke-
ket (melyek ívszáma legalább 150 nyom-
tatott ívre tehető) írt a l a p b a ; 1883—84-ig 
ugyanott írt vezérczikkeket, bírálatokat, 
ismertetéseket és fordításokat az Egye-
temes Magyar Encyclopediának is mun-
katársa volt (1876.); az Acta Scient. 
Univ. Ung. Budapestinensisben(1880—81. 
A kereszténység és az értelmi haladás 
közti viszony, a tanévet megnyitó dékáni 
beszéd 1880. szept. 12.) — írt egypár 
röpiratot a Sartori-féle kath. vál lalatba; 
ezeket nem ismerem. — Álnevei és 
jegyei : Halmai, Vigilius, Veritas, • , @, 
V, + és + + . 

Önéle tra jz i a d a t o k . 

Stand János és Károly L. Bérczy. 

Stand Pál, róm. kath. plébános, szül. 
1807-ben, fölszenteltetett 1831; plébános 
volt Tőke-Terebesen és 1879 körül meg-
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halt. — Munkája : 1. Hálaadó beszéd, 
mellyet zsenge áldozatjának ünneplésére 
az ő édes szülőinek készített . . . 1831. 
esztendőben Nagy-Károlyban. — 2. Sermo 
ecclesiasticus. Szatmarini, 1868. 

Schematismus Cler i S z a t m a r i e n s i s 1877. — 
Petrik, B i b l i o g r . 

Stanescu Imre Vazul, ügyvéd, szül. 
1841. febr. 23. Aradon (szépapja Stanu 
kereskedő Bukurestből a XVIII. század 
közepén vándorolt Gyorokra); tanulmá-
nyait szülővárosában kezdte s elvégezte 
mind a VIII osztályt. Mint főgymnasiumi 
tanuló a rumén ifjak részére önműve-
lődési kört alapított és két írott hetilapot 
szerkesztett. 1859-ben Bécsbe ment jogra. 
Az olasz háború kitörésekor visszatért 
Aradra s itt a papnevelőben három fél-
évet töltött. Azután Pesten jogot tanult s az 
államvizsgálatot is letette; Pesten és 
Aradon ügyvédi irodában dolgozott. 1866. 
letette az ügyvédi szigorlatot és mint 
ügyvéd Aradon telepedett le. 1879-től 
az erdélyi Klebersberg és Zichy grófi 
családok uradalmi ügyvéde is volt. Poli-
tikai szereplésében kezdettől fogva nem-
zetiségi és függetlenségi politikai elvek 
híve volt. Arad városa, úgy a megye 
is többször megbízta kiküldetésekkel. 
1867-től az egyházi congressus tagja 
volt. 1869. a kis-jenői kerület egyhan-
gúlag választotta meg országgyűlési kép-
viselőjének ; 1872-ben ismét megválasz-
tották ; de 1875. Bánhidy Béla ellenében 
kisebbségben m a r a d t ; úgyszintén 1878. 
és 1881-ben. Tagja volt az aradi egy-
házmegyei gör. kel. rumén zsinatnak, a 
nagy-szebeni gör. kel. rumén nemzeti 
congressusnak és az aradi szentszéknek. 
Meghalt 1888. nov. 30. Aradon. — Több 
magyar és rumén lapnak volt munkatársa; 
legsikerültebbek epigrammái, politikai és 
történeti versei, élezés közleményei, for-
dításai és politikai szónoklatai ; a Zimbru 
(bölény) cz. hosszabb történelmi regényét 
a Concordia (1861.) hozta. — Munkái : 
1. Buchetu de sentieminte naţionali. Arad, 

1860. (Nemzeti dalok és epigrammák.) — 
2. Prosa poporola. Tom. I. Temesvár, 
1860. — Szerkesztette Aradon a Muguri 
(bimbók) cz. Almanachot 1859-ben; 
Pesten 1861-ben Tutti Frutti cz. füzetekben 
politikai, társadalmi satirikus havi folyó-
iratot indított meg ; ennek hat havi 
fennállása után uj élezés hetilapot Stri-
goiulu (kisértet) cz. alapított, mely két 
év múlva Umoristulura (humorista) vál-
tozott, ezt Ardeleanu és Vulcanu szer-
kesztették 1866-ban ; St. 1870-ben vette 
át Vulcanutól a Gur 'a Satului (a falu 
szája) cz. humorisztikus lapot, mely 
1871. ápr. l-ig Pesten jelent meg, 1879. 
okt. l-ig Aradon, ez időtől fogva pedig 
Szamos-Újvárt adták ki és St. szerkesz-
tette ; a Gur'a Satuluival együtt indította 
meg Grozescu Juliánnal a Sperantia 
(remény) cz. szépirodalmi folyóiratot. 
1896-ban kiadta Grozescu Julián rumén 
költeményeit a költő arczképével. — 
Országgyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

Lakatos Ottó, A r a d t ö r t é n e t e . Arad , 1881. 
I I I . 32., 107., 112. 1. — Nemzet 1888. 333. sz . — 
Familia 1888. 589. I. — Petrik B i b l i o g r . 

Stangen Károly Ottó, ügyész és vá-
rosi jegyző Svedléren (Szepesm.) — 
Munkája : Epithalamia In Nuptiarum 
Solennitatem . . . Juvenis Ionae Bhodt-
neri, Chrisolitani Moravi; Nob. quondam 
Viri Dni Anthonii Craineri in Schmöll-
nicensium negotijs metallicis administri 
&c. Sponsi: Nec non Cast., Prud. , 
. . . Foeminae Sophiae natae Heccel-
schmidin ! Viri p. m. Prud. Georgii Zel-
deri, Wagendrislensis . . . concivis . . . 
Viduae relictae : &c. secundum sponsae 
Die 4. Julij . . . 1632. quo nuptiae ce-
lebrantur exhibita . . . Cassoviae. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r II . 133. 1. 

Stanis i t s Jenő. L. Tomori. 

Stanislaides Dániel, ág. ev. lýceum i 
lanár, szül. 1762. Eper jesen; tanulmá-
nyait az ottani evang. coilegiumban 
végezte ; 1782. a téli félévben a jenai 
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egyetemre ment, hol philologiát, bölcse-
letet és theologiát hallgatott; onnét 
visszatérve, egyideig a Pulszky családnál 
nevelősködött. 1786 ban a modori ev. 
gymnasium rektora le t t ; innét 1788. 
Sopronba hívták meg a philosophia és 
theologia tanárának, hol 1794-ben az is-
kola rektora lett. 1796-ben a pozsonyi 
ev. egyház hívta meg lyceumi tanárnak ; 
itt theologiát, görög, zsidó nyelvet és 
philologiai encyclopcediát tanított ; több 
ízben viselt rektori hivatalt. Meghalt 
1823. decz. 6. Pozsonyban. — Munkái : 1. 
Encyclopedia Philologiae Graecorum et 
Romanorum. Posonii, 1803. (Eschenburg, 
Handbuch der klassischen Literatur cz. 
munkájának kivonatolt latin fordítása. 
2. kiadása. U. ott, 1806.). — 2. Inferiae 
supremis honoribus Dni Danielis C.rudi, 
ecclesiae ev. aug. conf. Posoniensis ger-
manicae verbi divini sacrorumque mi-
nistri primarii etc. lycei evang aug. cont'. 
Posoniensis nomine oratione latina ha-
bita die 27. Decembr. 1815. celebratae. 
U. ott. 

Zeitschrift v o n u n d f ü r U n g a r n V I . 1804. 
880. 1. — Ver. Ofner-Pester-Zeilung 1823. 100. 
SZ. — ill. Kurir 1823. 11 .51 . SZ. — Tudományos 
Gyűjtemény 1823. X I I . 123. 1. — Kis János E m -
l é k e z é s e i I . 49. 1. — Haan, l.udooicus, J e n a 
H u n g a r i c a . G y u l a e , 1858. 94. 1. — Petrik 
B i b l i o g r . — Markusowszky Sámuel. A p o z s o n y i 
ág . h i t v . e v a n g . l ý c e u m t ö r t é n e t e . P o z s o n y , 
1896. 649. 1. 

Stanke (József) Leander, bölcseleti 
poktor, szent Benedek-rendi áldozópap 
és egyetemi tanár, szül. 1800. szept. 16. 
Bécsben ; 1817. okt. 25. lépett a rendbe ; 
a bécsi egyetemen végezte a theologiát 
és 1825. szept. 3. fölszenteltetett; gym-
nasiumi tanár volt Győrött 1825—29-ig ; 
bölcseleti tanár u. ott 1829—34. a rend 
növendékeinél és 1834—49-ig az akadé-
mián. 1849-ben a pesti egyetemen a böl-
cselet és hittan rendes tanárának nevez-
tetett ki, hol 1855. ápr. 28. meghalt. — 
Munkája : Compendium históriáé philo-
sophiae. Viennae, 1841. — Kézirati mun-

kái a pannonhalmi főapátság könyv-
tárában : A bölcsészet történelmének 
vázlata, 4rét 420 lap ; Gyakorlati böl-
csészet, 8rét, 3 kötet ; Praktische Philo-
sophie, 8r. 1144 lap ; Angewandte Meta-
physik, 8rét, 1112 lap ; Philosophie, 4r. 
348 lap ; Geschichte der Philosophie bei 
den Arabern, 4rét 156 lap ; Erfahrungs-
seelenlehre, 4rét, 78 lap ; Herbart János 
Fridrik, 4rét, 39. lap. 

Budapesti Hirlap 1855. 710. SZ. — Scriptores 
Ord. St . Benert ic t i . V i n d o b o n a e 1881. 458. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Stankovátsi Leopold, Szerafikus szent 
Ferencz-rendi szerzetes, hitszónok és 
hittérítő, szül. 1742. Kantán (Felső-
Fehérm.) ; 1761. lépett a rendbe és 1765. 
fölszenteltetett. Híres hitszónok volt és 
leginkább Pozsonyban mint vasárnapi 
prédikátor, Győrött és Komáromban tün-
tette ki magát. Meghalt 1789 (?) aug. 12. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Ünnepnapokra 
való prédikácziók. Mellyeket Pozsony 
királyi városában hirdetett. Győr, 1788— 
89. Két kötet. — 2. Vasárnapokra szolgáló 
prédikátziók. Mellyeket több esztendők 
alatt hirdetett, Győr, Komárom, 1789— 
1800. Tíz kötet. (Első esztendő. Győr, 
1789. két kötet ; II. Pozsonyban . . . hir-
detett. U. ott, 1790. két k . ; III. Komá-
rom, 1798—90. Három rész ; IV. U. ott, 
1799—1800. Három rész.) — 3. Áruló 
Júdás, az a z : nagy böjtre való prédi-
kátziók, melyekben meg-mutattatik, hogy 
az idegen nevezetű bűnök által, ember 
a Júdás Iskariótes gonoszságát meg-
haladja. Győr, 1789. — 4. Makula nél-
kül való tükör, ciz äz ci szenvedő Isten, 
és ember példája, melly szerént a ke-
resztény ember köteles kormányozni éle-
tit, ha a jókban foglalatoskodni és a 
gonoszokat kerülni kivánnya. És ugyan 
ezen szenvedő Isten, és ember példáját 
második esztendőbéli szent böjtnek alkal-
matosságával hét beszédbe foglalta és 
élő nyelven hirdette Pozsonyban. Ko-
márom, 1799. — 5. Hongzó trombita, az 
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az a keresztfán függő Isten és Ember 
bét szavai, mellyekre figyelmezvén a 
keresztény ember, azokból vett tudomá-
nyok szerint foltassa életit, ha Krisztus-
sal uralkodni a k a r ; És ugyan azon 
keresztfán függő Isten és Ember hét 
szavait Harmadik Esztendőbeli böjtnek 
alkalmatosságával hét beszédekben fog-
lalta, és élő nyelven hirdette Pozsony-
ban. U. ott. 1800. 

Danielik, M. í r ó k I I . 289. 1. — Farkas, 
Seraphinus, S c r i p t o r e s Ord. S. P . F r a n e i s e i , 
P o s o n i i , 1879. 95. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Stankó Csapliczky Lilla, nő-növelde 
tulajdonosnő Pesten. — Munkája : Er-
kölcsnemesítő beszélyek. Növendékleány-
kák számára. Glatz Jakab után szabadon 
ford. Pest, 1861. 

P e t r i k K ö n y v é s z e t e . 

Stanko vics János, Jézus-társasági 
áldozópap, hittérítő és hitszónok, szül. 
1591. Szakolczán ; Olmüczben lett misés 
pap és az esztergomi papnevelőbe véte-
tett fe l ; majd Nagyszombatba küldték ; 
1626. Laibachban végezte theologiai ta-
nulmányait ; 12 évig hittérítő volt a 
török ta r tományokban; 1625-től magyar 
hitszónok, volt 35 évig Nagyszombatban 
és más helyeken, hat évig pedig tót hit-
szónok Pozsonyban ; végre minť a 
soproni rendház főnöke 1673-ban meg-
halt. — Munkája : Rövid- és Somma-
szerent-való bizonyítása a Lutherista 
és Calvinista Purgatoriumanak . . . Nyom-
tattatott Lauretumban . . . 1670. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 336. 1. — Szabó Károly, 
Rég i M. K ö n y v t á r I. 463. 1. 

Stankovits János, L. Sztankovits. 

Stajonevics Simon Zomborban. — 
Munkája : Die Wirkung der jüdischen 
Sittenlehre m der menschlichen Gesell-
schaft. Zombor, 1880. (3. kiadás és Vá-
lasz zsidó denuncziansaimnak. Bácska, 
1880. 19. sz.) 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Stanojovich Lázár, bölcseleti doktor, 
a pesti egyetemen bölcseletkari segédtanár : 

1852-ben. Meghalt 1879. márcz. 8. Új-
vidéken 75. évében. — Czikkei a Litera-
turában (1844. A bévmérők igazításáról, 
A körlég parányai , 1845., Némely tüne-
mények a Grove szerinti elemeknél). — 
Munkái : 1. A természettan némely elvei-
nek taglalása, különösen Tarczy Lajos úr 
1844. természettani munkájára vonatko-
zólag. 1. füzet. Buda, 1846. — 2. Die 
Volksschule. Das Anrecht der Kirche 
auf die Schule aus historischen und 
inneren Gründen dargelegt. Mittel und 
Wege zur Gründung und Inslebenführung 
eines Volksschulfondes. Von einem ka-
tholischen Laien. Pest, 1859. — 3. Der 
heilige Stuhl und der Napoleonismus. 
Wien, 1860. — 4. Egy országos nép-
iskolai alap megvetése s életbeléptetésé-
nek forrásai, eszközei és útjai, módjai. 
Pest, 1866. 

Petrik B i b l i o g r . I I I . 565. 1. — Horváth lgnácz, 
A b u d a p e s t i k ir . m . t . e g y e t e m b ö l c s é s z e t i 
k a r á n a k i r o d a l m i m ű k ö d é s e . B p e s t , 1869. 
14') 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Stanowsky K. János, volt ág. ev. 
tanító és prédikátor Maglódon (Pestm.), 
Pongyelokon, Szelczén, Walkowon (Kis-
Hontm.); utóbb áttért a róm. kath. val-
lásra ; liptómegyei származású. — Mun-
kája : Eine kurze Anrede an alle Ver-
sammlete in der Kirch der Gesellschaft 
Jesu in Pressburg, welche Dominica in 
Albis 1761. vor abgelegter Glaubensbe-
kenntniss öffentlich hielt ein Convertit. 
Pressburg. 

Petrik B i b l i o g r . 

Stantsek Sámuel, ág. ev. lelkész Lo-
sonezon. — Munkája : Az Ur Istennek 
ámbár ollykor ollykor próbáitatásunk 
idejét az az földi életünket megrövidíti 
is, fedhetetlen jóvoltáról mondott halotti 
tanítás, mellyet n é h a i . . . Szalontay Apol-
lonia kisaszszonynak utolsó érdemlett 
tisztességére... hideg tetemei el takarításá-
nak alkalmatosságával M. DCCCUI. eszt. 
Szent János havának XXV. napján elő 
is beszélt. Pest, 1803. 

Petrik B i b l i o g r . 
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Stanzel Antal, orvosdoktor, nagy-
szombati (Pozsonym.) származású, gya-
korló-orvos Győrben. — Munkája : Dis-
sertatio inaug. medica de ruminatione 
in homine. Pestini, 1835. 

Flór-Bugái, M a g y a r o s z á g i O r v o s r e n d N é v -
s o r a 1840-re. 38. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Stráray Mihály és Miklós. L. Sztáray. 
Stark Andor, bölcsészeti doktor, ál-

lami felsőbb leányiskolái tanár Temes-
várt ; előbb a székesfővárosi kir. tan-
felügyelőséghez volt beosztva. — Mun-
kái : 1. Istvánffy Miklós és «História 
Regni Hungarici»-ja. Történelmi forrás-
tanulmány. Debreczen, 1895. — 2. 
Földrajz a polg. fiúisk. I. osztálya szá-
mára. Bpest, 1906. (Dallos István és Király 
Károlylyal együtt). — 3. Ugyanaz a pol-
gári leányiskolák I. oszt. számára. U. ott, 
1906. (Ugyanazokkal.) — 4. Földrajz 
az elemi népiskolák IV., V. és VI. oszt. 
számára. U. ott, 1906. Három kötet. 
(Moussong Gézáyal együtt.) 

ül. Könyvészet 1906. é s a m. n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Starek Lajos, nyitrai cz. kanonok és 
Trencsén város plébánosa, szül. 1803., 
felszenteltetett 1823. Meghalt 1863. márcz. 
22. Trencsénben. — Nevét Sztareknek is 
írták. — Munkája : Der Wegweiser in 
der Trentschiner Burgruine und Umrisse 
der Geschichte der kön. Freistadt und 
Burg Trentschin. Pressburg, 1852. — 
Kéziratban m a r a d t : Zsolna és Trencsén 
városok története. 

Vasárnapi Újság 1865. 28. s z . — Slovenské 
Poklady 1888. 82. 1. — Petrik, B i b l i o g r . 

Stark Antal. — Munkája : Gedächt-
niss-Rede auf die vor zweien Jahr-
hunderten stattgefundene königl. Er-
neuerung uralter Privilegien der königl. 
Bergstadt Göllnitz; gehalten am 1. May 
1837. Göllnitz. 

Petrik B i b l i o g r . 

Stark Ede, orvosdoktor, trencséni szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de tetano, Vindobonan, 1839. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Stark Lipót, gépészmérnök. — Czik-
kei a M. Mérnök- és Építész-Egylet Köz-
lönyében (1877. A mágneses ellenállás, 
1890. Az elektromos vezetékek számí-
tása, két tábla rajzzal). — Munkája : 
Villámhárítók különös tekintettel mező-
gazdasági épületekre. Bpest, 1903. (A 
Polytechnikai Szemle lenyomata). 

M. Könyvészet 1903. 

Stark Mihály, ág. ev. lelkész Bélán 
(Szepesm.), szül. 1777. jan. 24. Risz-
dorfon, hol atyja szintén lelkész vo l t ; 
tanult Leibitzen, majd a késmárki lyceum-
ban bölcseletet és theologiát; 1797 őszén 
a jenai egyetemre m e n t ; innét két év 
múlva visszatért és a késmárki Podko-
niczky-intézet aligazgatója, majd igaz-
gatója lett hol a mineralogiát tanította. 
Miután Nagyszalókon másfél évig lel-
készkedett, 1804-ben Bélára helyezték 
át, hol 1812 ápr. 15. meghalt A jenai 
mineralogiai társaságnak is tagja volt. 
— Munkái: 1. Onomasticon dicatum 
Dno Adamo Podkoniczky, cum die 24. 
mensis Decembris diem nomini suo sac-
ram felix celebaret. Anno quolnstItVtl 
effLorVlt seDes graüosa CaMoenae HeV ! 
gratos frVCFVs, grata IVVentVs habet. 
Leutschoviae, 1796. — 2. Carmen Dno 
Adamo Podkonitzky, die 24. Decembr. 
qua diem nomini sacram celebravit, in 
grati animi tesseram, a primae classis 
studiosis dicatum. Anno q u o : AnXIa 
fLet LVgetqVe Posonla fata DoCentls. 
Kes-Markensls oVat, Laeta IVVenta sVo. 
U. ott. — 3. Zwei öffentliche Religions-
Vorträge. Gehalten . . . im J. 1807. U. 
ott, 1808. (Ism. Annalen der Literatur 
1808. II. 101. 1.) 

Zeitschrift v o n it. f ü r . U n g a r n V I . 1804. 
251. 1. — Annalen der L i t e r a t u r . W i e n , 1812. 
I I . 266. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Stark Nándor, könyvkereskedő Szen-
tesen. — Munkája : A vasárnapi munka-
szünet tízparancsolatja. Szentes, 1891. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 
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Stark Pál, hírlapíró, szül. 1866. jan. 6. 
Adonyban (Pestm.); előbb Budapesten 
és Zágrábban volt hírlapíró ; beszélyeket 
és humoreszkeket írt a magyarországi 
hírlapokba ; majd a Wiener Alig. Zeitung 
tárczaírója lett és a Wiener Sonntag-
blatt szerkesztői titkára ; a külföldi hír-
lapokba is levelezett; jelenleg Budapesten 
hírlapíró. 

Eisenberg Ludwig, D a s g e i s t i g e W i e n W i e n , 
1893. 537. 1. 

Starnfeld Béla báró, magánzó Buda-
pesten. — Munká ja : A házikertek be-
rendezése és ápolása. Bpest, 1888. (Falusi 
Könyvtár 33.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1890. 

Starovessky Károly Fülöp, orvos-
doktor, dessenichi (Horvátország) szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica complectens pathologiam trachei-
tidis infantum. Pestini, 1816. 

fíupp, B e s z é d lö2 . 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . 

Stassik Ferencz, jogi doktor, ügyvéd, 
Torontál vármegye főügyésze, szül. 
1850. márcz. "24.; a gymnasium III. és 
IV. oszt. Nagybecskereken, az V—VIII. 
Aradon és Temesvárt, a jogot Budapesten 
végezte ; a jog- és ál lamtudományi dok-
tori oklevelet 1875-ben, az ügyvédit 
1876-ban kapta. 1877 óta gyakorló 
ügyvéd Nagy-Becskereken. — Politikai 
czikkeket írt a Torontálba (1876. 1., 2 
sz. Horn Ede mint nemzetgazda), a 
Temesi Lapokba, a Szegedi Naplóba 
sat., jogiakat a Jogtudományi Közlönybe 
(1878., 1888) és a Magánjogi Kodifiká-
cziók cz. folyóiratba. — Munkái : 1. A 
társadalmi szerződés, vagy az államjog 
elvei. Írta Rousseau János Jakab, ford. 
Nagybecskerek, 1875. — 2. A becsület-
sértés tana. U. ott, 1878. — 3. Torontál-
rnegye a Hertelendy aera alatt és után. 
Bpest, 1892.— 4. A volt határőrvidéki ház-
közösségek. Nagybecskerek, 1900. — 
5. Magyar kisajátítási jog. U. ott, 1905. 
— Szerkesztette a Torontáli Ellenzéket 
1893-ban Nagy-Becskereken. 

Petrik K ö n y v é s z e t e é s M. K ö n y v é s z e t 
1886 — 1900. — V. Könyvészet 1900., 1905 e s 
M o r v a y G y ő z ő s z i v e s k ö z l é s e . 

Staub Móricz, bölcseleti doktor, kir. 
tanácsos, kir. tanárképző főgymnasiumá-
nak tanára, a m. tud. Akadémia lev. tagja, 
szül. 1842. szept. 18. Pozsonyban; el-
végezte az elemi tanítóképzőt, látogatta 
a pesti, berlini és bonni egyetemet. Tanár 
volt 1858 — 67. a fővárosi elemi isko-
lákban, 1867—74. a budai kir. főreál-
iskolában, 1872-től a tanárképző-intézet 
gyakorló-főgymnasiumában, 1873-ban né-
hány emberbaráttal Budán rabsegélyző-
egyesületet alapított, a várbeli fogházban 
iskolát rendezett be és magára vállalta 
a rabok oktatását. A magyar jogászegylet 
1888-ban őt börtönügyi bizottságának 
tagjává választotta. A fogházi iskolákban 
tapasztaltakat az egyesület évi jelenté-
seiben hozta nyi lvánosságra; az 1885. 
országos kiállítás közoktatásügyi osztá-
lyában a fogházi és fegyházi oktatásra 
vonatkozó részt rendezte. 1879., midőn 
a íilloxera megkezdette hazánkban is 
pusztításait, a főváros németajkú szőllős-
gazdáinak nyilvános előadásban szük-
séges felvilágosítással szolgált. 1878—92-
ben az országos tanszermúzeum-bizottság 
tagja, 1895. elnökhelyettese volt. Az 
1896. ezredéves országos kiállítás köz-
művelődési és közoktatási csoportjainak 
tagja volt és az első csoport megbízásá-
ból elkészítette annak kiállítási tervezetét; 
mint a közoktatásügyi bizottság közép-
iskolai albizottságának csoportbiztosa, a 
kiállítási főjelentésbe Magyarország köz-
művelődési és tudományos egyesületei cz. 
részt írta. Megindította hazánkban a phy-
tophaenologiai megfigyeléseket és foglalko-
zott a hazánkban talált ősvilági növények 
tanulmányozásával. A gyűjtött és szer-
zett ásatag növényekből a magyar kir. 
földtani intézetben az ősvilági növények 
gyűjteményét szervezte, mely ma 13,000-
nél több példány. A magyar földtani 
társulatnak alapítótagja, 1886-tól 1899-ig 
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titkára és a Földtani Közlöny szerkesz- ! 
tője volt. 1892. a tőzegtelepek értékesí-
tésének tanulmányozása czéljából be-
utazta Észak- és Északnyugat-Német-
országot. 1897. királyi tanácsosi czímet 
kapott. A kir. m. természettudományi 
társulat alapító- és választm. t ag ja ; a 
m. orvosok és természetvizsgálók ván-
dorgyűlése központi bizottságának 1883— 
90-ig t i tkára; a m. földrajzi társaság 
alapító- és választmányi t ag ja ; a köz-
egészségi egyesület alapító és alapítványi 
bizottságának tagja ; a bécsi Gesellschaft 
zur Förderung der naturhistorischen 
Erforschung des Orients működő tagja ; 
a Deutsche botanische Gesellschaft ren-
des tagja volt. A m. tudom. Akadémia 
1898. máj . 6. levelező tagjának válasz-
totta. 1899. ápr. 17. olvasta fel a Cinna-
momum genus cz. székfoglaló értekezését. 
Meghalt 1904. ápr. 14. Bpesten. Az Akadé-
miában 1906. máj . 28. Mágócsy-Dielz 
Sándor tartott fölötte emlékbeszédet. — 
Czikkeinek száma százakra megy ; (ezek 
pontos felsorolása az Akadémiai Alma-
nachban 1899—1904.) — Munkái: 1. 
Phytophaenologiai tanulmányok. Bpest, 
1875. Hat graphikai táblával. (Math, és 
Term. Közlemények XIII. 7.) — 2. A 
vegetaiio fejlődése Fiume környékén. 
U. ott, 1876. (Math, és Term. Közlemé-
mények XIV. 1.) — 3. Heer Oszvald, 
Pécs vidékén előforduló permi növények-
ről. Magyar nyelven közli . . . 4 kőny. 
táblával. U. ott, 1877. (Különny. a Föld-
tani intézet Évkönyvéből.) — 4. Fiume 
és legközelebbi környékének florisztikus 
viszonyai. U. ott, 1877. (Math, és Term. 
Közlemények XIV. 7.) — 5. Die Reblaus 
und ihre Verwüstungen. U. ott, 1880. — 
6. A Frusca-Gora aquitaniai flórája. 
U. ott, 1881. (Értekezések a term. tud. 
köréből XI. 2.) — 7. Magyarország 
phaeonologiai térképe. U. ott, 1881. 
(Mathem. és term. Közlemények XVIII. 
1.) — 8. Az állandó melegösszegek és 
alkalmazásuk. U. ott, 1881. (Mathem. és 

term. Közlemények XVIII. 2.) — 9. Ba-
ranyamegyei mediterrán növények. Négy 
Kőnyom. táblával. U. ott, 1882. (Különny. 
a Földtani intézet Évkönyvéből.) — 10. 
Harmadkori növények Felek vidékéről. 
U. ott, 1883. (Különny. a M. kir. föld-
tani intézet Évkönyvéből VI. 8.) — 11 . A 
megkövesült növényekről. U. ott, 1885. 
(Népszerű term. tud. előadások 46.) — 
12. A Zsilvölgy aquitán-korú flórája. 27 
kőny. táblával. U. ott, 1887. (M. kir. 
földtani intézet Évkönyve. VII. 6.) — 
13. Börtönügyi hivatalnokaink szakszerű 
kiképeztetéséről. U. ott, 1891. (M. jogász-
egylet! Értekezések 67.) — 14. A radácsi 
növényekről. U. ott, 1891. (M. kir. föld-
tani intézet Évkönyve IX. 4.) — 15. A 
kir. m. természettudományi társulat 
tőzegkutató bizottságának működése 1892-
ben. Egy térképpel. U. ott, 1892. — 16. 
A biologiai tudományok és módszerük 
történeti fejlődése. U. ott, 1894. — 17. 
Reissenberger Lajos az első n övén y-
fenológus hazánkban. U. ott, 1898. 
(Különny. aTermészettudományi Közlöny 
67. Pótfüzetéből.) — 18. Társadalmunk-
nak a nemzeti kultura érdekében kifej-
tett tevékenysége a jelen században. 
U. ott, 1898. (Különny. a Matlekovics, 
Magyarország az ezredik évben cz. ki-
állítási jelentése IX. kötetéből.) — 19. 
Galantliai herczeg Eszterházy Pál (1843 — 
1898.) Dr. Traxler László (1864-1898.) 
U. ott, 1899. (Különny. a Földtani Köz-
lönyből.) — 20. A Mondrites nevű 
fosszil moszatokról. U. ott, 1899. (Kü-
lönny. a Földtani Közlönyből.) — 21. A 
másodvirágzású növényekről. U. ott, 1900. 
(Különny. a Természettud. Közlöny. 56., 
58. Pótfüzeteiből.) — 22. A Cinnamo-
num-nem története. Két térképpel és 
huszonhat táblával. U. ott, 1905. (Magyar 
és német szöveg). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é s z e t e 
é s M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. — Kiszlingstein 
K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1892. 8. s z . 
a r c z k . — Pallas Nagy Lexikona. XV. 191., 
X V I I I . 594., I I . P ó t k ö t e t 1904 613. 1. — il . 
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Könyvészet 1904. — Mágocsy-Dieti Sándor, E m -
l é k b e s z é d S t a u b M ó r i c z f ö l ö t t . B p e s t , 1906. 
f é n y n y o m . a r c z k . ( E m l é k b e s z é d e k X I I I . 3.) 
é s g y á s z j e l e n t é s . 

Stauber József, állami főreáliskolai igaz-
gató, S. János földbirtokos fia, szül 1853. 
febr. 27. Pozsonyban ; a főgymnasiumot 
Pozsonyban, az egyetemet Bécsben vé-
gezte. Mint tanár 1876-tól működött a 
főgymnasiumnál, majd a főreáliskolánál 
Aradon; 1877-ben tett tanári vizsgát 
a természettanból és mennyiségtanból; 
1903-ban neveztetett ki a nagyváradi 
reáliskolához igazgatónak, hol 1907. decz. 
első napjaiban meghalt. — Czikkei a 
Középiskolai Szemlében (1881—82. A 
determinánsok a középiskolákban); a 
Természettudományi Közlönyben (1892. 
A heti nap meghatározása). Felolvasáso-
kat tartott az aradi Kölcsey-egyesületben 
(1883—84. A gázok néhány feltűnőbb 
tulajdonságáról, 1886—87. A hang és 
észrevétele). — Munkái : 1. Számtani 
és mennyiségtani zsebkönyvecske, külön 
táblával logarithmikus számításra. Arad, 
1896. — 2. Négyjeggü logarithmus táblák 
iskolai és magánhasználatra . Bpest, 1903. 
— 3. 1-től 1000-ig terjedő százaléktáblák. 
Nagyvárad, 1904. — Szerkesztette az 
Aradi Közlönyt. 

M. Könyvésiet 1903. — Himpfner Béla, A z 
a r a d i k i r . f ő g y m n a s i u m t ö r t é n e t e . A r a d , 
1896. 99. lap . — Vasárnapi Újság 1902. 5. s z . 
— Pesti Hirlap 1907. 288. s z . (Nekr . ) — Petrik. 
M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. — Schack Béla, 
K e r e s k e d e l m i i s k o l á i n k . B p e s t , 1896. 5. 1. — 
Kalmár Elek, 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 . 
L ő c s e , 1907. 241. 1. é s a m . n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Staubert Ödön, nyug. főgymnasiumi 
tanár. Meghalt 1906. okt. végén Gyula-
fehérvárt 68 éves korában. — Czikkei 
a Hazánk és a Külföldben (képekkel, 
1869. Látogatás Erdély egyik aranybá-
nyájában, I. Rákóczy György síremléké-
nek rommaradványai , A gyulafehérvári 
székesegyház, A djsadjaturi jégbarlang, 
Szénégető gunybó Erdély havasán, Za-
lathna a magyar Kalifornia egyik vidéke, 

Toroczkói várromok, 1870. Az intre-galdi 
zuhanyfürdő, Szent-Imrei templom, Gyula-
fehérvár nevezetesebb épületei, a fejede-
lem egykori lakhelyei és Erdély püspö-
kei, Szentmihálykői várrom, Hátszeg vi-
dékéről, Lépes György emléke). — Jegyei: 
St. Ö., Str. Ö., St—t Ödön. 

Hl. Állam 1'jOri. 271. s z . 

Staud János, bölcseleti doktor, fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1879-ben Hizéren 
(Barsm.); 1904-ben bölcseletdoktori és 
1905-ben középiskolai tanári oklevelet 
nyert a magyarból és latinból. Jelenleg 
az érsekújvári községi kath. főgymnasium 
tanára. — Munkája : A Toldi szerelmé-
nek keletkezése. Irodalomtörténeti tanul-
mány. Érsekújvár, 1904. 

Kalmár Elek, 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 . L ő c s e , 1907. 59. 1. é s a m . n. m ú -
z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Staudacher Mariska, Z o m b o r b a n ; 
középiskolát végzett. — Czikkeket írt a 
M. Bazárba (1900. febr.—ápr.), a Bács-
kába (1900—1903. 12—15. sz. Nők a 
mondában és történelemben); munka-
társa a Fehérmegyei Naplónak, a Bács-
megyének és Felső Bácskának. — Mun-
kája : Egy csomó mályva. Zombor, 1902. 
(Elbeszélések, rajzok). 

A n . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l 

Staudinger Ferdinand, szent Ágoston 
szerzetbeli pap és Brukkon (Lajta mel-
lett) vasárnapi prédikátor. — Munkája : 
Lob-Rede von dem grossen Heiligen 
Stifter des Ordens der Barmhertzigkeit 
Joanne von Gott zu Pressburg den 
8. Mertz 1752. Pressburg. 

Petrik B i b l i o g r . 

Staudner Mátyás, ref. lelkész Csejden 
(Maros-Tordam.); szül. 1857. márcz. 12. 
Maros-Vásárhelyt. — írt költeményt a 
Budapestbe (1876), elbeszéléseket az 
Európába (1881. A kapitány úr ajánla-
tai, Várfoki Klára, Róza naplójából) ; 
költeményeket a Maros-Vidékbe (1881— 
85), A Képes Családi Lapokba (1882— 
83), a Bolond Istókba (1883), az Ország-

44. iv sajtó alá adatott 1908. ápr. 29. 
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Világba (1883) és az Emlékkönyvbe 
<1883). — Munkája : Költemények. í r ta 
Vásárhelyi St. Mátyás, Maros-Vásár-
hely, 1884. — Álnevei : Vásárhelyi 
Mátyás és Gsombordi. 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Staurótzky László, növendék-gyógy-
szerész, boros-jenői (Aradm.) szárma-
zású. — Munká ja : Gyógyszeres érteke-
zés a borsadékról (Peperina) és a bor-
kősavas dárdasós hamagról (Tartarus 
emeticus). Pest, 1835. 

Síinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Staut József, ny. cs. kir. főhadnagy 
Szepsiben (Abaujm.) — Czikkei a Felső-
magyarországi Minervában (1829. XII. 
Régi nevezetességek, 1830. III. Ki a 
pallérozott ember ? IV. Egy-két szó a 
nevelésről, VII. A szamaritánus vallás, 
IX. A természet rajzolat ja , Buffon után, 
XI. Kinek van karakter je? 1831. I. A 
földszinén elterjedt különböző vallások 
száma, II. Az emberi szépség megfej-
tése, III. Az indusok istenéről való tudo-
mányokról, IV. Egy ifjú színjátékos 
fohászai, Erény az idő szelleme, Gyö-
nyör, Szomorúság, 1836. IV. Gyújtó-
üvegek már 1130-ban V-dik Henrik ide-
jében voltak, Mennykőhárítók már 1346-
ban bajor Lajos ideje alatt, Schwarzen-
berg Adolf, Győr visszahódítója, Az isten 
ítélete, Basó, a dúlovag); a M. Házi 
Barátban (1843. Időpróféta). — Munkái : 

1. A hajak ápolásáról . . . doctor Jahn 
útmutatása szerint honi nyelven szaba-
don kiadta St. J. cs. k. fh. Kassa, 
1829. (Más kiadás. U. ott, 1833.) — 
2. A mezei gazda kézi könyve . . . Egy 
toldalékkal, a marhatartásról , nevelésről 
és orvoslásról, különféle hasznos házi 
jegyzetekkel. Kiadta . . . U. ott, 1831. 
(2. kiadás. Pest, 1833). — 3. Útbaigazító 
oktatás, hogy kellessék a szarvasmarhát , 
juhokat , sertéseket és mindennemű házi 
baromfiakat haszonnal hizlalni. Irta 
Seibt Anta l ; magyarosította . . . Kassa, 
1832. — 4. Rövid oktatás a földleírásban 

I d . S z i n n y e i J „ Magyar írók XII. 

gyermekek számára, kérdések és felele-
tekben. Különös tekintettel az ausztriai 
császárságra, de kiváltképen Magyar-
országra. Német után. U. ott, 1833. — 
5. Közönséges levelező a közélet minden-
nemű eseményeiben előforduló levele-
zésre, kereskedési s egyéb tiszti iratok 
szerkezésére vezérlő és példákkal meg-
világosított útmutatásokat magában fog-
laló segédkönyv. U. ott, 1834. (3. kiadás. 
Közhasznú levelezés. . . . Staut J. mun-
kája nyomán új modorban szerk. Bellaagh 
József. Pest, 1848.) — 6. Juhtartásra és 
gyapjúösmerésre vezérlő útmutatás . . , 
Löhner doktor . . . oktató előadása sze-
rint. Egy kőre metszett táblával. Kassa, 
1834. — 7 .Museustravestál t Régéi, német 
ijyelvből fordítá és honosítá. U. ott, 
1834—35. Két kötet. — 8. Az eczet gyár-
tásának titka . . . Magyarázta S. J. U. 
ott, 1835. — 9. London és lakosai jelen-
korunkban. Rosenberg hű rajzai u tán . 
U. ott, 1835. — 10. A Halley nevű sz ép 
üstökösről, mellynek feltűnését 1835-ben 
ismét várhat juk. 3 rajzzal. U. ott, 1835. 
(Fordítás). — 11. A şokat tapasztalt 
nevelő beszélgetései, természet-csodái, 
természet-nevezetességei és művészeti 
tárgyak felett. Egy hasznos olvasókönyv, 
mellyet a magyar if új ság számára hono-
sított St. J. 2 kőre metszett képpel. U. 
ott, 1837—38. Két kötet, — Szerkesztette 
A Magyar Házi-Barát cz. naptárt . 1834— 
1847-ig Kassán. — Jegye: St. J. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Prtrik B i b l i o g r . é s 
J a n k o v i c l i M i k l ó s B i b l i o g r a p l i i á j a . ( K é z i r a t 
a m . tud . A k a d é m i a l e v é l t á r á b a n . ) 

Staye r Szaniszló, theologiai doktor, 
szent Domokos-rendi szerzetes és vasár-
napi prédikátor Kassán. — Munkája : 
Lob- und Sittenrede auf das Fest der 
heil. Catharina Jungfrau und Martyrin, 
als dasselbe von einem löbl. Königl. 
Ober-Inspectoratamte, und der sämmt-
lichen Kupferbergwerkschaft, in der k. 
Bergstadt Schmölnitz mit dem gewöh n-
lichen jährl ichen Opfer gefeyert wurde, 

45 
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gesagt und auf wiederholtes Verlangen 
herausg. den 25-ten Wintermondes 1796. 
Kaschaü. 

Petrik B i b l i o g r . 

Staygel Mihály. L. Steigel. 
Stärk József. — Munkája : Buza-

kalászkoszorú, mellyel József ő kir. 
főherczegségének, Magyar ország nádor-
ispánnyának, midőn tőle felséges kegyes-
séggel látogattatnék, tisztelkedik a keszt-
helyi Georgikon. Bécs, 1802. 

Petrik B i b l i o g r . 

Stärk Péter. — Munkája : Freuden-
schall. An Se. königl. Hoheit Erzherzog 
Joseph Palatin von Ungarn, als Aller-
höchst derselbe . . . die Musikschule zu 
Keszthely am 23. August 1801. besich-
tigte. Wien. (Költemény). 

Petrik B i b l i o g r . 

Stech Alajos, kegyes tanítórendi ál-
dozópap, házfőnök és gymnasiumi igaz-
gató, szül. 1813. nov. 29. Sasváron 
(Nyitram.); a gymnasium alsóbb osztá-
lyait Szent-Györgyön, Győrött és Ko-
máromban, az V. és VI. osztályt pedig 
Pesten végezte. 1830. okt. 4. lépett a 
rendbe ; a" két ujoncz-évet Trencsénben 
töltötte, honnét a podolini gymnasiumba 
küldetett t aná rnak ; két évig Váczon a 
bölcsészeti, háromig Nyitrán és Szent-
Györgyön a theologiai tanfolyamot vé-
gezte. 1838. jul. 16. misés pappá szen-
telték. Tanár volt 1838—39-től a váczi 
gymnasiumban, ugyanakkor a rendi nö-
vendékeket a lyceumban az építészeti 
és szabadkézi rajzolásra tanította. Vácz-
ról 1846-ban Szegedre helyezték, hol az 
elemi iskolában a rajzot tanította, s e 
mellett, mint kisegítő tanár is működött 
a gymnasiumokban ; 1851-ben műutazást 
tett Velenczében, Felső-Olaszországban 
és Tyrolban ; 1852-től tanár volt Nagy-
Becskereken, 1858-tól Váczon másod-
ízben két, Pesten egy és Nyitrán négy 
évig, s itt a társház vezetésével is meg-
bízatott. 1864-ben nagyobb körutazást 
tett Németországban. 1865-ben a tatai 

gymnasiumhoz helyeztetett át, hol hét 
évig tanári és 1872-ig szintén hétig ház-
főnöki s igazgatói tisztet teljesített. A 
gymnasiumi osztályokban rendesen a 
latin és német nyelvet, továbbá a föld-
rajzot és történelmet adta elő, de ezen-
kívül mindenütt tanította a rajzot, s 
utóbbi időben a mértani rajzot is. Sza-
bad idejében a természet szépségeit, 
de főleg a népszokásokat és népviseletet, 
tanulmányozta s azokról rendesen raj-
zokat is vett fel. így a Bánátban szer-
zett tapasztalatait és úti emlékeit a kül-
földdel is megismertette. A festőművé-
szettel is foglalkozott. Ezen czélból éven-
ként a külföld más és más országait 
kereste fel. így többször beutazta Német-, 
Olasz-, Franczia-, Spanyolországot és 
Svájczot, Legnagyobb sikert a virág- és 
gyümölcsfesztészetben ért e l ; festett 
porczellánra is ; a gyűjteményében fenn-
maradt képek száma 159 ; ezenkívül van 
több festménye egyes templomokban. 
Az 1878—79. tanév végével nyugalomba 
vonult. 1880-ban tett még egy hét hónapig 
tartó olaszországi utazást. Megh. 1887. 
jan, 13. Tatán. — Czikkei a Magyarország 
és a Nagyvilág-ban (1870. 18. sz. A 
mehádiai fürdő, két képpel; a Reform-
ban is 1872. 248. sz.). — Munkája : Der 
Temescher Banat und seine Nationali-
täten. Prága, 1860. rajzokkal. (Külön-
nyomat a Libussa Almanachból.) 

Siollössy Karoly, S z e r z e t e s r e n d e k . A r a d , 
1878. I I . 32. 1. — X. Állam 1887. ( K u b á n y i 
Bé la ) . — Kalmár Endre, A z Ú r b a n e l h u n y t 
r e n d t a g o k k e g y e l e t e s e m l é k e z e t e . B p e s t , 
1888. 3. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Stech József, orvosdoktor, szemész-
és szülészmester, szentpéteri (Nógrádm.) 
származású. — Munkája : Dissertatio 
inaug. medica. Functionem cerebri col-
lustratio physiologica. Pestini, 1836. 

Síinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Stech Sámuel. — Munkája : PLymae-
neon, quod dum D. Florianus Arnbrózy, 
de Séden Catharinam Beniczky de Ea-
dem, sibi vinculo matrimoniali jungeret , 
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pia mente cecinit anno DesCenDens, 
terras CoeLosqYe regens IVpIter, fors 
DILIge sVasIt. Pestini, 1820. 

Petrik B ib l i ogr . 

Steckl Alajos. L. Stekl. 
Steécz György, theologiai és bölcse-

leti doktor, kanonok-plébános, született 
1853. ápr. 2. Csonoplán (Bács-Bodrogm.) ; 
a papi pályára lépvén, Haynald érsek a 
római Collegium Germanico-Hungari-
cumba küldette; theologiai tanulmá-
nyainak befejezése után 1878. jún. 15. 
Rómában pappá szenteltetett s a hit-
tudományokból és bölcseletből doktori 
oklevelet szerzett. 1879. Temerinben volt 
káplán, de nemsokára a kalocsai kisebb 
papnevelő-intézet tanulmányi felügyelő-
jévé és theologiai tanárrá nevezték k i ; 
ekkor lett a középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja. 1887. reá bízták a na-
gyobb papnevelő-intézet lelki vezetését 
és kinevezték zsinati vizsgálóvá, majd 
szentszéki ülnökké, 1892. Császka érsek 
ugyanazon papnevelő-intézet ideigl, igaz-
gatójává tette. 1893-tól kalocsai czímze-
tes kanonok és apatini plébános, 1902. lett 
szászvári apát, 1906. kalocsai kanonok 
és tiszai főesperes. A szent István Tár-
sulat tudományos és irodalmi osztályá-
nak, valamint a m. aquinói sz. Tamás 
társaságnak is tagja. — Czikke az Új 
M. Sionban (1885. Az emberi lélek szen-
vedelmei) ; újabban a Hittudományi 
Folyóiratnak és a Bölcseleti Folyóirat-
nak is munkatársa. — Munkái: 1. 1lely-
zetmennyiségtudomány (Situationskalkul) 
és a mennyiségtudomány reviziója Aris-
toteles és Aquinói sz. Tamás bölcseleti 
elvei alapján. Bpest, Í894. Három tábla 
rajzzal. (Hat kötetre tervezett munka 
I. része.) — 2. Analytikus síkszögmér-
tan az iránymennyiség elméletében. U. 

o t t , i y 0 6 . 
M. Sión 1888. 374. 1. — Pallas Nagy iexicona 

X V . 194. 1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886— 
1900. — Schematismus Cleri C o l o c e n s i s e t 
B a c s i e n s i s 1907. 172. 1. é s a in . n . m ú z e u m i 
k ö n y v t á r p é l d á n y a i b ó l . 

Stéer Ferencz, «a nagyszombati latin 
iskolában rend szerént való tanító és 
prosenior». — 1. Munkái : Méltgs gróf 
Buzini Keglevits Zsigmond esztergomi 
főkáptalan nagy prépostjának, szentelt 
neve napjára való versek. Nagy-Szom-
batban, 1799. — 2. Ünneplő versek, me-
lyeket Második Ferentz apostoli király-
nak sat. szentelt nevenapjára ajánlotta 
maga és Nagy-Szombat szab, kir. város 
nevével. U. ott, 1804. 

Petrik B i b l i o g r . 

Stéer Márton Ferencz, orvosdoktor, 
nyug. cs. k. orvostanár a paduai egyete-
men, magyarországi származású, több bel-
és külföldi tudós-társaság tagja, földbirto-
kos. Meghalt 1879. máj . 4. Nyitrán 82. évé-
ben. — Czikkei a M. Gazdában (1844. 
I. 10. sz. Selyemtenyésztés), a Hetilap-
ban (1846 84. sz. A selyemtenyésztés 
ügyében); az Iparczímtárban (1847. 212.1. 
Terve a Steer Márton úr által indítvá-
nyozott nemzeti selyemtenyésztő társu-
latnak) ; a Gazdasági Lapokban (1849. 
Sz. M. paduai tanár hazánkfiának, a 
honi selyemtenyésztés emelésére vonat-
kozó tervezetéből. Kivonat, 1856. Az 
eperfa és selyemtenyésztés. St. után). — 
Munkái : 1. Dissertatio inaug. phil.-
medica examinans quonam idiomate 
libri medici sint conscribendi ? Viennae, 
1824. — 2. Cenni intoro la natura del 
morbo che infieri nelľ Ungheria ne lľ 
anno 1831 sotto ii nome di cholera asi-
atico, Padova, 1832. — 3. A selyemte-
nyésztés befolyása családok és állodalmak 
jólétére. Felszólításul honfiaihoz. Pest 
(1846). 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . 
é s g y á s z j e l e n t é s . 

Stefanovics Milos. — Munkája : Mi 
az oka? Turócz-Szent-Márton, 1898. (A 
röpirat végén : Pozsony, 1898. decz. 25.) 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Steft Henrik, westfaliai származású, 
de Magyarországban meghonosodott. 
1377-ben csukárdi (Pozsonym ) pélbános 
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volt. — írta, festette és kötötte az Anjou-
korabeli «Esztergomi Missalét». 

Németh;/ Ludovicus, S e r i e s P a r o c h o r u m . 
S t r i g o n i i , 1894. 443. 1. ( S t e p h t n é v v e l . ) — 
Zelliger Alajos, E g y h á z i í r ó k C s a r n o k a 485. 1. 

Steger Joachirn Pál, orvos-doktor, 
péterváradi (Határőrvidék) származású. 
— Munkája : Dissertatio inauguralis 
medica de Tinea. Budae, 1782. 

Rupp, B e s z é d 145. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
s z e t e . 

Stegmann, C.W.L., tanár és német 
színész. — Munkája : Vorläufige Ideen 
über den wohlthätigen Einfluss einer 
sittlichen Schaubühne auf Geschmack 
und Volksbildung. Pressburg, 1801. 

Petrik, B i b l i o g r . 

Stegmann Joachim, unitárius lelkész, 
brandenburgi szá rmazású ; lelkész volt 
Danzigban a reformátusok templomá-
ban ; azonban Socinianus tana miatt 
elvesztette állását és Lengyelországba, 
Rakauba ment, hol iskolarektor vo l t ; 
végre 1632. okt. 22. a kolozsvári szász 
unitáriusok hívták meg tanáruknak a 
várbeli iskolához ; 18 heti hivatalosko-
dása után meghalt, 1633. márczius 5. 
Kolozsvárt. Vallási újításai miatt 45 
magyar tanuló elhagyta az iskolát, kik 
még a márcz. 10. tartott eltemettetése-
kor se jelentek meg. — Munkái: 1. Tes-
tament, treulich aus dem Griechischen 
ins Teutsche übersetzt. Rackau, 1630. 
(Cellarius Jánossa l együtt.) — 2. Eine 
Probe der einfältigen Wahrheiten für 
die neue Sozinianische Lehre gegen 
Botsak. U. ott, 1633. — 3. Von der 
Gemeinde Christi . . . — 4. Von den 
Kennzeichen der falschen Lehre . . . 

Hibliotheca U f f e n b a c h i a n a . F r a n c o l u r t i a d 
M. 1729. 760. 1. — Jöcher, A l l g . G e l e h r t e n -
L e x i k o n . L e i p z i g , 1751. I V . 794. 1. — Katona, 
H i s t ó r i a Cr i t i ca X X X V I . 764. 1. — Trausch, 
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n III . 332. 1. — Századok 
1892. 306. 1. 

S t e g m ü l l e r János, jáki apát, St. Ká-
roly testvérbátyja, szül. 1819. okt. 7. 
Kőszegen, áldozópappá szenteltetett 1842. 
nov. 22. 1843-tól nevelő vol t ; 1855. jáki 

apát, 1862. szentszéki ülnök lett a szom-
bathelyi püspökmegyében. Meghalt, 1890. 
— Czikkei a pesti növendékpapság 
Munkálataiban (1840—42.) ; egyházi be-
széde a Kath. Lelkipásztorban (1868.) — 
Munkája : Jubelrede und Mariengruss 
bei der Feier des fünfzigjährigen Ehe-
Jubiläums des Herrn Georg Grafen 
Erdődy und der Frau Gräfin Erdődy, geb. 
Gräfin Aspremont-Linden-Baind . . . a m 
22. Februar 1857. Hely n. 

Szombathelyi p ü s p ö k i m . N é v t á r 1885. 9. , 177. 
1. 1889. 207. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Jl. Sión 

1893. 855. I. 

Stegmüller Károly, theologiai doktor, 
szombathelyi kanonok, szül. 1822. nov. 
3. Kőszegen ; a gymnasiumot Szombat-
helyt végezte; 1845. nov. 23. fölszentel-
tetett és a bécsi szent Ágoston-féle felsőbb 
papnevelő-intézetben tanult, hol 1849-ben 
theologiai doktorrá avatták. 1848. püs-
pöki szertartó és a szombathelyi papne-
velőben theologiai tanár, 1851. a püs-
pöki lyceumban bölcseleti tanár és 
hitoktató, 1853. szentszéki tanácsos 
és zsinati vizsgáló, 1863. nagy-ölbői 
plébános, 1882. Sárváron ugyanaz és 
alesperes, 1885. szombathelyi kanonok, 
egyházmegyei főtanfelügyelő és papne-
velői igazgató lett. 188tí-tól borsmonos-
tori cz. apát, a hit tanárokat vizsgáló 
bizottság tagja, 1885—90. a püspökm. 
nyugdíjintézet igazgatója, 1890. püspöki 
helynök, a zsinati vizsgáló-bizottság el-
nöke, végre 1895. pápai praelatus. — 
Munkái : 1. Esketési szent beszéd, melyet 
Návay Kálmán és báró Babarczy Ella 
házassági frigyének megáldásakor mon-
dott. Győr, 1898. (Lenyomat a Borro-
mäusból). — 2. A ker. kath. kórház, 
kápolna és fölszentelésének jelentősége. 
Szentbeszéd, melyet a szombathelyi em-
ber baráti egylet magánkórházi kápolná-
jának fölszentelése alkalmával 1898. aug. 
19. tartott. U. ott, 1901. (Lenyomat a 
Borromäusból.) 

1)1. Sión 1893. 855. 1. — Petrik, 31. Könyvészet 
1886—1900. — Kőszeg és Vidéke 1895. 47. sz . — 
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A szombathelyi püspökmegye Névtára 1897. 215. 
1. — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Stehenics János (jerebiczi), veszprémi 
kanonok és káptalani országgyűlési kö-
vet, majd győri nagyprépost (1760), temnei 
vál. püspök, ildai apát, seminariumi 
igazgató, püspöki vicarius, a bácsai 
praediális szék örökös főispánja, m. kir. 
halytartósági tanácsos. — Munkái : 1. 
Nuncius bonus de terra longinqua. Pro-
verb. 25. Meszsze földrül való jó követ. 
Az az : T. N. és V. Semsey Miklós, kinek í 
j ó és tökéletes igaz követségét, a Teként. 
nemes ország előtt tiszteletes szomorú 
exequiáin élő nyelvel magyarázta sz. 
es. kir. Posony városában lévő trinitá-
riusok templomában, 1728. eszt. mind 
sz. havának 16. napján. Poson. — 2. 
Threnus Inclyti Comitatus Albensis. Az 
az Tek. Ns. Fehér vármegyének keserves 
sirássa az ő halottyán. Melly: a mélt. 
Galanthai Groff Eszterházy György . . . 
Fehér vármegye fő-Ispánnya. Kinek- is 
idegen országban lévő Boldog el-nyugo-
vássa után, . . . szomorú exequiáin élő 
nyelvel prédikállott . . . Székes-Fejérvá-
rott lévő tiszt. PP. Franciscánusok Temp-
lomában, M.D.CC.XXXIV. Eszt. Kis-
Aszszony havának 25. napján. Győr. — 3. 
Lessus Hedervarianus az az : Hedervari 
siralom. Mellyet: a méltgs Losi és Hé-
dervári groff Viczay Jobnak . . . boldog 
elnyugovása után, nagy Solemnitással 
tartatott szomorú exequiáin élő nyelvé-
vel prédikálván; véghez v i t t : . . . Ugyan 
Hedervárot lévő Boldog-Aszszony templo-
mában, boldog aszszony havának 24. 
napján, 1735. eszt. U. ott, 1735. — 4. 
Ululatus optimatum. Jerem. 25. v. 36. 
Főemberek ordítása. Melly a T. N. és 
V., Meszlenyi Jánosnak. T. Ns. Győr 
vármegye holtig érdemes fő-tisztyének, 
vice-ispannyanak boldog el-nyugovása 
után tartott szomorú exequiáin . . . Böjt-
máshavának 16. napján 1736. eszt. U. 
ott, 1736.— 5. Luctus sacerdotalis, az az : 
papi gyász, mellyben a győri püspökség 

beni egyházi rendet öltöztette . . . Adolf 
piarista szerzetbül való győri püspök-
nek, . . t keserves halála, kit is . . . 
Sz. András havának 28. napján 1743. 
eszt. élő nyelvel halotti dicsérettel meg-
tisztelt . . . U. ott. — 6. Ezer jó füvet 
kereső sebess szarvasok. Az a z : Nagy 
Méltgu Erdődy gróff Pálffy János . . . 
Magyarországnak palatinussa etc. és T. 
N. Posonyvármegye, kiket-is úgymint 
ezen f. esztendőben bojt más havának 
24. napján a halálnak mérges nyilaitól 
megsebesétetteket, emiétett fűnek bővebb 
isméretire kétt orvoshoz, és t, i. e mái 
dicsőséges Sz. Pantaleon martyrhoz, mint 
Nikomédiai orvoshoz, -és T. N. Magyar 
ország gyűléséhez, mint minden terhek 
meg könnyebbítő és minden nyavalát 
meggyógyító orvossahoz, itt való nemes 
Káptolon sz, Márton templomában tar-
tatott szomorú exequiak és utolsó tisz-
tességek megadássa alkalmatosságával 
élő nyelvével tett prédikátzio által iga-
zétott Posony városaban Sz. Jakab ha-
vának 27. napján, 1751. eszt. Posony. 
(Németül ; U. ott, 1751. Végén: Chro-
nographia de duo Joanne Pálffy). 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i X . S6 4 
1. — Petrik B i b l i o g r . 

Stehlo L. Sztehlo. 
Stehno Ferencz (Xav.), m. kir. pénz-

ügyi tanácsos ; az absolutistikus kormány 
idejében jött hazánkba és a cs. kir. pénz-
ügyészségnél lépett szolgálatba; Egerben, 
Stzolnokon, Debreczenben és Budapesten 
hivataloskodott. A magyar nyelvet töké-
letesen elsajátította, úgy hogy 1858-ban 
Eötvös József Karthausiját cseh nyelvre 
fordította és kiadta. 25 évig volt állam-
szolgálatban, midőn mint m. kir. pénz-
ügyi tanácsos az uzsora áldozata lett és 
1880- márcz. 19. Budapesten öngyilkos 
lett 52 éves korában. — Több hírlapnak, 
így a Pester Lloydnak volt munkatársa. 
— Munkái: 1. Worte des Trostes, gewid-
met den tiefbetrübten Eltern Moritz und 
Leontine von Dulovics am Grabe ihrer 
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geliebten Tochter Louise am 28. Novem-
ber 1858. Erlau. (Költemény). — 2. Váz-
latok a szesztermelés és szeszaxló törté-
netéből, különös tekintettel hazai viszo-
nyainkra, rajzokkal . . . — 3. A pénz-
ügyőri szolgálat kérdések és feleletekben. 
Bpest, 1880. — Kéziratban m a r a d t : 
Pénzügyőri Évkönyv (befejezetlen.) 

Közvélemény 1880. 79. SZ. — Egyetértés 1880. 
79. sz . — Eger 1880. 13. sz . — Petrik B i b l i o g r . 
é s g y á s z j e l e n t é s . 

Steier Izidor, bölcseleti doktor, nyomda-
tulajdonos, a «Liptó» felelős szerkesz-
tője és kiadótulajdonosa. Meghalt 1906. 
márcz. 2. Liptó-Szentmiklóson 54. évében. 

Pesti Hirlap 1905. 65. SZ. 

Steiffler János, ág. ev. szebeni pap, 
Fabó szerint a jenai egyetemen tanu l t ; 
az ottani egyetem mati ikulájában 
azonban neve nem fordul elő, sem a 
Trausch-Schuller-féle Lexikonban. — 
Munká ja : Loci communes Theologici 
seu ultra 4000 exempla secundum locos 
theologicos disposita. Jena, 1669. (Né-
met nyelven jelent meg.) 

Figyelő XVI11. 380. 1. (-Fabó). — Szabó-Helle-
brant,. R é g i M. K ö n y v t á r III. I. r é s z 773. 1. 

Steigel Mihály, ág. ev. lelkész. — A 
Solennia . . . bibliothecae . . . Kis-Honta-
nae cz. gyűjteményben (Pest, 1809—26. 
tót czikkei jelentek meg.) — Munkái : 
1. Kazan j swaté . . . Selmecz, 1794. 
(Szent beszéd.) — 2. Der menschliche 
Tod als ein Traum vorgestellt, ode r : 
Kurze Rede bei der Beerdigung des 
Herrn Samuel Gottlieb Lakner zu R.-
Brezo, den 3. Sept. 1809. Besztercze-
bánya. — 3. Knizecka . . . aneb Methodo-
logia . . . Pozsony, 1811. (Methodslogia 
iskolai tanításra, Palkovics György adta 
ki megbővitve. Ism. Annalen, Wien, 
III. 67. 1.) — 4. Kazan j . . . Besztercze-
bánya, 1813. (Szent beszéd.) — Nevét 
Sstaygelnek is írták. 

Solemna X X I I . 1831. — Petrik B ib l i ogr . 

Steiger Alajos. L. Borúth Elemér. 
Steiger Albert (Münsinigeni báró), cs. 

és kir. kamarás (1882.) — Munká ja : 

Vadászat. Statisztikai adatok a Nyitra 
vármegye vadállomány bőségét feltün-
tető grafikus kimutatásához. Pozsony, 
1896. 

Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Steiger Ferencz, ág. ev. polgár-. és 
leányiskolái tanító, szül. 1849. aug. 11. 
Sopronban; a gymnasium öt osztályát 
elvégezvén, a soproni tanítóképzőbe lé-
pett ; 1868-ban letette a tanító-képesítő 
vizsgát és Szilas-Balhásra ment a Ha-
lász családhoz nevelőnek, 1869. Kecske-
métre segédtanítónak, 1871. Somor jára 
kántortanítónak. 1874-ben letette a polg. 
isk. tanképesítő vizsgát. 1886. a kassai 
ág ev. leányiskolához a VI. és VIII. oszt. 
rendes tanítói állásra hívták meg. 1886. 
megbízatott a templomi ének vezetésével 
és orgonálási teendőkkel. — Munkatársa 
volt az aradi Alt. Tanügyi Közlönynek, 
Vass Mátyás Tanügyének; fordított né-
metből, francziából és társadalmi czik-
keket közölt a Felvidék, Pozsonyvidéki 
Lapok, Westungar. Grenzbote, Sopron, 
Szabadkai Közlöny s a pápai Magyar 
Vidék cz. hírlapokban. Ujabban a Fel-
vidéki Tanügynek, a Népnevelők Lap-
jának, az Ev. Egyház és Iskolának és 
az Ev. Népiskolának munkatársa s a 
helyi magyar és német lapokban is 
jelennek meg czikkei; társszerkesztője a 
kassai Szőllészeti és Borászati Lapoknak. 

Vaday József, A m a g y a r t a n f é r f i a k é s t a n í t ó -
n ő k e z r e d é v e s A l b u m a . B . - C s a b a , 1S96. l é n y -
n y o m . a r c z k . 

Steiger Lajos, jogi doktor, ügyvéd, 
szül. 1862-ben Komáromban és a jogi 
pályára lépett. Kora if júságában meg-
kezdte zenei tanulmányait és a konzer-
vatóriumba lépett, hol az ügyvédihez 
zenetanári oklevelet szerzett s oda 1890-
ben kinevezték tanárnak, a pesti izr. 
hitközségnek pedig titkárhelyettese és 
ügyésze lett. 1900-tól a n. zenedében az 
összhangzattan tanára volt. Meghait 
1901. szept 15. Budapesten. — Irt mű-
kritikát zenei kérdésekről a Művészet 
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Lapokba, Budapester Tagblattba stb., 
több értékes műdalt, vónos négyest, férfi-
és női kar t ; Új Romeo cz. egyfelvonásos 
balettje az Operaházban is színre került. 
Zongorára több magyar és szerb rap-
szódiát írt. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 595. 1. é s . I I . 
P ó t k ö t e t 1904. 614. 1. — Ország-Világ 1900. 
18. s z . a r c z k . — Otthonunk. B p e s t , 1901. s z e p t . 
20. s z . 

Steiger Zsigmond, a «szigeti k. ura-
dalmi tisztség díjtalan practicánsa». — 
Munkája : Öröm-dali, mellyel Meltgs Ger-
zon Antal ur, máramarosi kir. kameralis 
igazgatónak . . . midőn szent Iván hava 
13. 1833. nevének ünnepét ülné tiszte-
lete zálogául hódolt a távolból. Sziget. 

Petrik B i b l i o g r . 

Steiler Simon, theolog. és bölcseleti 
hallgató a wittenbergi egyetemen, nagy-
szebeni (Erdély) származású. — Mun-
kája : Sacra . . . Pro Felicissimis Nup-
tiarum Auspiciis . . . Valentini Frank . . . 
Ut. & Foeminae . , . Annae Mariae Ro-
senauerianae . . . M.D.XCI1I . . . Witte-
bergae. (Egy ívrétű lap. Az évszám té-
vesen van 1593-nak szedve 1693 helyett.) 

Szabó-Hellebrant, R é g i M. K ö n y v t á r III . 2. 
r é s z . 450. 1. 

Steilner Károly, ág. ev. lelkész, 1853-
tól gymnasiumi tanár volt Segesvárt ; 
1864. ápr. 8. Boldogvárosba (Nagy-Kü-
küllőm.) választották meg lelkésznek. — 
Czikke a segesvári ág. ev. gymnasium 
Programmjában (1862. Beiträge zur Ge-
schichte der Deutschen Ansiedelung im 
Nordwesten Siebenbürgens aus der Ar-
padenzeit). 

Programm d e s Gytr inas . z u S c l i ä s s b u r g 
1862., 1864. 

Steilner Károly, ág. ev. lelkész, szül. 
1860. júl . 28. Segesvár t ; miután 1878. 
u. ott gymnasiumi tanulmányait végezte, 
a lipcsei és berlini egyetemre ment, hogy 
theologiát, történelmet és földrajzot ta-
nuljon. 1882-ben gymnasiumi tanárnak 
választották Szász-Régenbe; 1890-ben 
lelkész lett Százhalomban és 1894. Mor-

gondában (Nagy-Küküllőm.). — Czikke a 
szászrégeni ág. ev. gymnasium Pro-
grammjában (1888. Deutsches Kolonis-
tenrecht in Siebenbürgen im 12. und 13 
Jahrhundert) . 

Trausch-Schuiler, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 
441. 1. 

Stein (Mark) Aurel, bölcseleti doktor, 
egyetemi tanár, a m. tudom. Akadémia 
külső tagja, szül. 1862. nov. 26. Pesten ; 
középiskoláit Bpesten és Drezdában, az 
egyetemieket pedig Bécsben, Lipcsében, 
Tübingenben, Oxfordban és Londonban vé-
gezte; mindenütt foglalkozott a régi ind. és 
iráni irodalom tanulmányozásával. 1883-
ban bölcseletdoktorrá avattatott a tübin-
geni egyetemen. 1888. meghívták a lahorei 
egyetem szanszkrit irodalmi tanszékére. 
Lahoreban azután mint az egyetem keleti 
kollégiumának igazgatója és az egyetemi 
hivatalnak főnöke is működött, 1899. 
Kalkuttában nyert alkalmazást, hol 
1901-ig m a r a d t ; újabban az Inspector 
General of Education magasrangú állás-
ban van. A m. tudom. Akadémia 1895, 
máj . 10. külső tagjának választotta. 
1897. tartotta székfoglalóját: A fehér 
hunok és rokontörzsek indiai szerep-
léséről. (Budapesti Szemle 1907.) Az 
angol kormány megbízásából 1900— 
1901. régészeti kutatások czéljából uta-
zott a chinai Turkesztánhoz tartozó 
Khotán vidékén, bejárta azokat a ho-
mokba temetett romhelyeket, a melyek-
ről eddig semmiféle pontos ismeretünk 
nem vo l t ; többet közülök ő fedezett fel 
a rettenetes Taklamakam-sivatag alatt. 
Hatalmas gyűjteménynyel tért ţneg Lon-
donba, melyet a British-Múzeumban 
helyezett e l ; nemcsak nagybecsű mű-
kincsek, hanem philologiai szempontból 
rendkívül nevezetes, bőrre és nyirfaké-
regre írott okiratok is kerültek Euró-
pába. 1906-ban újabb kutatást tett Ázsia 
belsejében. Ezen utazásairól több levele 
és tudósítása jelent meg az angol és 
más folyóiratokban. Jelenleg Pesthaver-
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ben (Brit-India) lakik, — Czikke a 
Bud apesti Szemlében (1885. Az ó-perzsa 
vallási irodalomról). Levele Duka Tiva-
d a r h o z : Camp—-Lop—Khotan, szept. 19. 
1906. (Akadémiai Értesítő .1907. 53. 1., 
Budapesti Hirlap, 1907. 22. sz.); ú jabb 
levelei (Akad. Értesítő 1908.) Számos 
czikket írt a keleti folyóiratokba. —* Mun-
kái : 1. Kalhana's Rajatarangini, or chro-
nicle of the kings of Kashmir, translated 
with a commentary and introduction. 
Bombay & London, 1892—1900. Három 
kötet. — 2. Catalogue of the Sanscrit 
Manuscripts in the Raghunatha Temple 
Library of His Highness the Maharaja 
of Jammu and Kashmir. Bombay, 1894. 
— 3. Detailed Report of an Archeolo-
gical Tour with the Buner Field Force. 
Lahore, 1898. — 4. Memoir on Maps 
illustrating the Ancient Geographie of 
Kagmir. Bombay, 1899. — 5. Sand-Buried 
Cities of Khotan. London, 1904. — 
6. Ancient Khotan detailed report of 
archaeological explorations in Chinese 
Turkestan. Oxford, 1907. Két kötet-. 

Nemzet 1893. 107. SZ. — Pallas Nagy Lexikona 
X V . J98. 1. — Vasárnapi Újság 1903. 21. SZ., 
1908. 9. SZ. a r c z k . — The Jewish Encyclo-
pedia. N e w - Y o r k , 1905. X I . 541. 1. — Pesti 
Napló 1906. 306. SZ. — Budapesti Hirlap 1906. 
218., 1908. 17. s z . . . 

Stein Felix, orvosdoktor, Árvatriegye 
tiszt, főorvosa, szül. 1837-ben ; Prágában 
1863. nyert orvosdoktori oklevelet; gya-
korló orvos Námesztón (Árvám.). — 
Munká ja : Der Kurort Polhora. Eine 
balneologische Skizze. Turócz-Szent-Már-
ton, 1876. 

Oláh Gyula, E g é s z s é g ü g y i s z e m é l y z e t Ma-
g y a r o r s z á g b a n . B d e s t , 1876. 19. 1. é s a m . n . 
m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Stein Fülöp, orvosdoktor, gyakorló 
orvos Budapesten. — Munkái : 1. Alko-
holizmus és tuberkulózis. Bpest, 1903. 
(Orvosi Hetilap Közleményei.) — 2. Az 
alkoholizmusról. Előadta az országos 
közegészségi egyesületben 1903. febr. és 
márcz. három ülésben. U. ott, 1903. — 

3. Az alkoholizmus elleni küzdelem 
módjairól. U. ott, 1904. (A Budapesti 
Újság Tudományos Közleményei.) — 4. 
Az imbecilliseknél előforduló mán iás 
depressiós állapotokról. U. ott, 1904. 
(Orv. Hetilap Közleményei.) ,— 5. Az 
alkohol. 39 képpel. U. ott, 1906. — 6. 
X-iéme congres international contre 
álkoholisme tenu a Budapest du 11. an 
16. sept. 1905. Rapport comte rendu 
des séances et de reunion. U. ott, 1906. 

HI. Könyvészet 1903. — Corvina 1906. 26. Sz. 
é s a m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y a i r ó l . 

Ste in Lajos, bölcseleti doktor, a m . 
tudom. Akadémia külső tagja, egyetemi 
tanár, szül. 1859. nov. 12. Erdo-Bényéit 
(Zemplénm.); középiskoláit Pápán és 
Sárospatakon végezte, 1877—80. a ber-
lini egyetem hallgatója volt, 1880. Hal-
léban doktorátust tett, 1881—83. min t 
lelkész Berlinben élt, 1886. a zürichi 
egyetemen magántanár , 1889. u. ott a 
műegyetemen rendes tanár, 1891. a 
berni egyetemen a bölcselet rendes 
tanára lett. A m. tudom. Akadémia 
1899. máj . 5. külső tagjának választotta. 
A párisi «Institut international de soci-
ologie» egyik vezértagja, hol a nemzet-
közi sociologiai congressus 1898-ban 
elnökévé választotta. — Czikke a Pester 
Lloydban (1904. 287. sz. Der vorge-
schichtliche Mensch). — Munkái : 1. Die 
Falaschas. Berlin, 1880. — 2. Die 
Willensfreiheit bei den jüdischen Philo-
sophen des Mittelalters. U. ott, 1882. — 
3. Berthold Auerbach. U. ott, 1882. — 
4. Eduard Lasker. U. ott, 1883. — 
5. Die Psychologie der Stoa. U. ott, 1886. 
— 6. Die Erkenntnisstheorie der Stoa. 
II. ott, 1888. — 7. Leibnitz und Spi-
noza. U. ott, 1890. — 8. Friedrich 
Nietsche's Weltanschauung und ihre 
Gefahren. U. ott, 1893. — 9. Das erste 
Auftauchen der socialen Frage bei den 
Griechen. U. ott, 1896. — 10. Die so-
ciale Frage im Lichte der Philosophie, 
Stuttgart, 1897. (2. kiadás. U. ott, 1903. 
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oroszra és francziára is leford. 1900.) — 
11. Die Philosophie des Friedens. U. ott, 
1899. — 12. An der Wende des Jahr-
hunderts ; Versuch einer Kulturphilo-
sophie. Freiburg, 1900. — 18. Der Sinn 
des Daseins. U. ott, 1904. — 14. Der 
sociale Optimismus. U. ott, 1905. — 
Szerkeszti és kiadja 1897 óta Diltheyvel 
és Erdmannal a berlini Archiv für 
Geschichte der Philosophiet, 1896 óta 
pedig kiadja a Berner Studien zur Phi-
losophie und Geschichtet ; nemkülönben 
társalapítója és kiadója 1897 óta a 
berlini Archiv für systematische .Philo-
sophienak. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 576. I I . P ó t -
l é k k ö t e t 1904. 615. 1. — The Jewish Encyclo-
pedia. N e w - Y o r k , 1905. X I . 540. 1. 

Stein Lipót, orvosdoktor, győri szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medico-practica de spasmis infantum. 
Vindobonae, 1833. 

Siinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ste in Mór, rabbi, -r- Munká ja : 1848. 
márczius 15. A szabadság ünnepe. í r ta 
ég a békési izr. hitközség 1899, márcz. 
15. ünnepélyén elmondta. Békés, 1899 

Petrik, M, K ö n y v é s z e t 1 8 8 6 - 1 9 0 0 . 

Stein-Abai Lajos. — Munkája : Der 
Apostel: Ein episches Gedicht von 
Alexander Petőfi. Deutsch von . , . Leip-
zig, év n. 

A m , n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l , 

Steinacker Gusztáv Vilmos, ág. ev. 
lelkész, a Kisfaludy-Társaság külső tagja, 
szül. 1809 márcz. 1. Bécsben (atyja St. 
Frigyes Anhal t -Dessauból származott, 
anyja Malvieux Katal in; szülei 1822. 
Pesten telepedtek le); St. tanúit Pesten, 
Pozsonyban és Rozsnyón és 1826-tól 
ismét Pozsonyban ; bölcseleti és theolo-
giai tanulmányait pedig Késmárkon 
folytatta ; theologiai tanulmányait Bécs-
ben és Halléban végezte, ezután ma-
gánnevelő volt Pes ten ; innét Debre-
czenbe ment és felállította az első 
német leánynevelő-intézetet; innét 1845. 

GölniGzbányára hivatott lelkészül; 1846. 
a trieszti egyesült protestáns egyház 
lelkésze lett, de ezen állását theologiai 
szabad iránya és a trieszti orthodox 
egyháztanácscsal s több ó-lutheránus 
egyháztaggal való összetűzése miatt 
1852. el kellett hagynia. Ekkor Hanno-
verbe ment, hol lelkésznek választották 
meg, de az egyházi hatóságokkal itt is 
erős küzdelmei voltak, miért is 1854. Wei-
marba távozott és itt és a szomszédság-
ban fekvő kis Buttstädt községben élt 
1877. jún. 7. történt haláláig. A Kis-
faludy-Társaság 1875-ben külső tagjának 
választot ta; itt 1877. nov. 28. Dux 
Adolf tartott fölötte emlékbeszédet. — 
Sokat fordított németre Kisfaludytól és 
Jósikától. — Czikkei az Athenaeumban 
(1840. II. Házi leánynevelésünk állapot-
járói s annak a közleányneveléshezi 
viszonyáról, 1841. I. Nőnevelés és n ő -
nevelő intézetek, II. Mire kell leányain-
kat nevelni s neveltetni ?); a Viertel-
jahrschrif t aus und für Ungarnban 
(Leipzig, IV. 1. Bd. 1844. Die überhand-
nehmende Unkirchlichkeit unserer Tage 
im Verhältniss zu dem innern und 
äussern Zustande der protest. Prediger, 
3. Bd. Die Frage der gemischten Ehen 
in Ungarn). — Munkái : 1. Harfentöne a u s 
dem Ungarnlande. In einzelnen Klängen 
von G. Treumund. Leipzig, 1835. — 
2. A leányok neveléséről és tanításáról 
Magyarországban egy Pesten felállítandó 
nevelőintézet tervével együtt magasb és 
közép-rangu protestáns leányok szá-
mára. Buda, 1837. (Németül is. U. ott, 
1837.) — 3. «Die ernste Mahnung der 
Weihnacht, als eines geweihten Kinder-
festes.» Predigt über Luc. 2., 1—14, 
gehalten dem 26. Dec. 1837 . . . zu Pesth. 
Pesth. — 4. Weihestunden im Tempel des 
Herrn ; Predigten für Freunde einer ge-
läuterten Religionsbildung. Pest, 1839. (II 
kötet. In Allem das Eine, was noth thut. 
Sonntags-, Fest- und Gelegenheits-Pre-
digten. Triest, 1847. (Kolbenheyer Móricz-
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czal együtt.) — 5. Abafi von Nicolaus 
J ó s i k a ; aus dem Ungarischen übersetzt 
und mit Anmerkungen versehen von 
G. Treumund. Leipzig, 1838. két kötet. 
— 6. Pannónia. Blumenlese auf dem 
Felde der neuern ungarischen Lyrik 
in metrischen Uebertragungen. Pannó-
nia. Virágfüzér az újabb magyar 
lyrai költészet mezejéről. Lipcse, 1840. 
{Párhuzamos német és magyar szöveg-
gel. Ism. Atheneum 1841.) — 7. Tapasz-
talatok és intések a nőnevelés mezején, 
minden lelkes szülők s a .nevelés szent 
ügyét szivökben hordó hazánkfiai szá-
mára . Élőszóval bevezeti Fay András. 
Pest, 1842. — 8. Női hivatás- és társal-
kodástan. Vezérvonal honunk érettebb 
növendékei s leányai számára. U. ott, 
1842. (Németül is megjelent. U, ott, 
1842.) — 9. Elméleti és gyakorlati 
német nyelvtan, leginkább honunk leány-
nevendékei számára. U. ott, 1842. (3. ki-
adás . U. ott, 1850., 4. Ballagi Mór által 
j a v . k. U. ott, 1855. Ism. M. Sajtó 79. sz.) 
— 10. Vergängliches und Bleibendes 
im Schosse unserer christlich-protestan-
tischen Kirche. Reformationspredigt. ge<-
hal ten in . . . Gölniczbánya am 2. Nov. 
1845. Leipzig, 1845. — 11. «Das un-
zerreissbare Band fortdauernder Geistes-
gemeinschaft zwischen einer christlichen 
Gemeinde und ihrem scheidenden Seel-
sorger.» Abschiedpredigt über Joh. 14, 
23—27. gehalten zu Gölnitzbánya a m . . . 
31. May 1846. Leutschau. — 12. Wie 
ermuthigend für den christlichen Seel-
sorger beim Eintritte seines Amtes der 
Hinblick auf den in seiner Kirche ver-
herrlichten Erlöser sei. Antrittspredigt 
über 1. Gor. 3, 11. u. 4., gehalten am 
9. Aug. 1846. als am 9. Sonntage nach 
Trinitatis vor der evang. Gemeinde A. C. 
in Triest. Triest. — 13. Die Weihe der 
christlich-evang. Gemeinschaft. Predigt 
gehalten über Matth. 12. 20. beim Gottes-
dienste der Evangelischen zu Laibach 
a m 11. April 1847. U. ott, 1847. — 

14. Das Presbyterial- und Synodal-
wesen und die Union der evang. Kirche ; 
erläutert in acht Kanzelreden über den 
von der Köthener Versammlung und 
der Wiener Konferenz im April und 
August 1848 den evangelischen Ge-
meinden Deutschlands und Oesterreichs 
zur Prüfung vorgelegten Entwurf einer 
neuen Kirchenverfassung. Triest, 1848. 
— 15. Stimmen der Zeit im Tempel des 
Herrn. Drei Kanzelreden gehalten am 
12., 19. und 26. März 1848 in der Kirche 
der evang. Gemeinde A. B. zu Triest. 
U. ott, 1848. — 16. Mit welchen durch 
die Religion geheiligten Empfindungen 
begrüssen wir den Regierungsantritt 
unsers neuen constitutionellen Kaisers ? 
P r e d i g t . . . in Laibach am 7. Januar 
1849. U. ott, 1849, — 17. Wozu müssen 
wir uns als freie christliche Staatsbürger 
durch die von unserm Kaiser verliehene 
allgemeine Reichsverfassung aufgefordert 
fühlen ? P r e d i g t . . . gehalten am 12. März 
1849. U. ott, 1849. — 18. Das Gedächtniss-
fest der Constitution im Lichte der Reli-
gion. Predigt . . . am 17. März 1850. . . . 
zu Triest. U. ott. 1850. — 19. Verfas-
sungsentwurf für die evang. Kirche 
Österreichs. U. ott, 1850. — 20. Wahl-
predigt. Celle, 1853. (A «St. und seine 
Wahl zum Pastor in Hannover» cz. 
könyvben.) — 21. Johann Friedrich 
der Grossmüthige und Sybilla,- Churfürst 
und Churfürst in von Sachsen. Ein Bild 
für deutsche Söhne und Töchter als 
Beitrag zur 300-jährigen Todes- und Ge-
dächtnissfeier des evangalischen Glau-
benshelden Johann Friedrich am 5. März 

1854. Weimar, Ii-54. — 22. Die ernste 
Mahnung der Weihnacht, als eines 
geweihten Kinderfestes. Predigt über 
Luc. 2, 15—20, gehalten am 2. Weih-
nachtstage 1854. zu Weimar. U. ott, 
1855. — 23. Die Reformation des 
16. Jahrh. im Lichte der Gägenwart, 
erläutert in drei historisch-kirchlichen 
Zeitpredigten zur Gedächtnissfeier der 
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Reformation, gehalten am 3., 10. und 
17. Nov. 1850. vor der evang. Gemeinde 
A, B. zu Triest. Nebst einem Sendschrei-
ben zu Hrn Dr. F. G. F. Schläger in 
Hameln. U. ott, 1857. — 24. Weimar's 
Genius. Eine Festgabe in Lebensbildern. 
Zu der am 3. Sept. 1857, stattfindenden 
100-jährigen Geburtstagsfeier von Carl 
August, Grossherzog von Sachsen-Wei-
mar-Eisenach. Mit einer kurzen Lebens-
beschreibung von G. Treumund. U. ott, 
1857. — 25. Churfürst Johann Friedrich 
der Grossmütige und Jena. Festgabe und 
Erinnerungsblatt zum 300-jährigen Jubi-
läum der Universität Jena am 15., 16. 
und 17. August 1858. Von G. Treu-
mund. U. ott, 1858. (Különnyomat a 
«Weimars Genius»-ból.) — 26. Wo-
durch werden auch wir in den Stand 
gesetzt, uns der Trübsal zu rühmen, die 
uns betroffen hat ? Predigt über Römer 
5, 3, 4., gehalten am 8. Sonntage nach 
Trin. nach dem grossen Brande zu 
Buttelstädt. U. ott, 1859. — 27. Predigt 
über Matth. 19, 14, bei der kirchlichen Er-
öffnungsfeier der neu begründeten Kinder-
bewahranstalt zu Buttelstädt am Sonntage 
Bogate (29. Mai 1859.) Nebst einem An-
hang, enthal tend: Kurze Geschichte der 
Errichtung der Anstalt nebst gesetzlichen 
Bestimmungen derselben. U. ott, 1859. 
-— 28. Bilder, Studien und Klänge aus 
dem Hereiche des Elternhauses und 
Kindergartens, der Bewahranstalt und 
Volksschule, nach (Friedr.) Frôbeľschen 
Grundsätzen. Halle, 1868. — 29. Un-
garische Lyriker von Alexander Kis-
faludy bis auf die neueste Zeit. Über-
setzt von . . . Leipzig, 1875..— 30. Die 
Schlagworte der heutigen Kirchenpar-
teien zur Orientirung für kirchlich ge-
sinnte, zum Dienste der Kirche mit-
berufene Laienkreise von einem alten, 
erfahrenen Geistlichen. U. ott, 1877. 
(Névtelenül. Halála után megjelent röp-
irat. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878. 
8. sz.). — Egy ideig szerkesztője volt < 
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a «Predigt der Gegenwart» cz. folyó-
iratnak. 

Steinacker u n d s e i n e W a h l z u m P a s t o r a n 
d e r K r e u z k i r c h e z u H a n n o v e r . H e r a u s g e g e -
b e n v o n e i n i g e n M i t g l i d e r n der K i r c h e n g e -
m e i n d e . Ce l l e , 1853. ( É l e t r a j z a ) . — h'tsfaludy-
Társaság Évlapjai. U j F . X. 4. 1. X I I I . 171. 1. 
— Prot. Egyh. és lsk. Lap 1877. 24. Sz. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e é s B ib l iogr . — Pallas Nagy 
Lexikona X V . 199. 1. — Zoványi Jenő, T h e o l o -
g i a i I s m e r e t e k T á r a III . 227. 1. — Ellenőr 
1877. 511. sz . — Wurzbach, B i o g r . L e x i k o n 
X X X V I I I . 45. 1. — Gratz, Moritz, B l ä t t e r 
a u s d e m T a g e b u c h e i n e s a l t e n P r e s b y t e r s . 
K a s c h a u . 1881. 

Steinacker Ödön, nyug. iparkamarai 
titkár, előbbinek fia, szül.. 1839. Debre-
czenben ; miután iskoláit Triesztben, 
Sopronban és Weimarban elvégezte, 
1858-ban a stuttgarti műegyetemre irat-

• kozott be és 1863-tól 1866-ig mint mér-
nök nyert alkalmazást Würtembergben. 
Az osztrák-porosz háború kitörésekor 
Francziaországba ment s a párisi «Con-
servatoire des arts et metiers» igazgató-
sági titkára lett. 1867-ben hazatért s a 
zákány—zágrábi vasút építésénél mint 
mérnök dolgozott; 1868-ban az országos 
iparegyesület igazgatója let t ; 1869-ben 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
jegyzőjévé, majd később titkárává vá-
lasztotta. 1875-ben a beszterczei kerület 
országgyűlési képviselője le t t ; politikai 
clubbhoz nem csatlakozott, de rendesen 
a szász képviselőkkel szavazott. Mint az 
országos iparegyesület igazgatósági tagja 
szerepelt az 1874. apatini és 1876. sze-
gedi kiállításoknál. 1881-ben a brassói 
és nagydisznódi kerületekben választatott 
meg, az utóbbi mandátumát fogadta el 
és a képviselőházban 1892-ig állandóan 
a szász párt híve volt. Jelenleg Buda-
pesten nyugalomban él, mint Uruguay 
consula. — Munkatársa volt a Neue 
Temesvarer Zeitungnak, a M. Iparnak 
és az Anyagi Érdekeinknek, — Munkái : 
1. Észrevételek a külföldi és Magyarorszá-
gon létesítendő iparosoktatásról. Pest, 

i 1871. (Különny. az Anyagi Érdekeinkből. 
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Németül is. U. ott, 1871., mint az Indus-
trie Zeitung für Ungarn lenyomata). — 
2. Die Londoner Internationale Aus-
stellung des Jahres 1871 u. die Bethei-
ligung Ungarns und Oesterreichs an 
derselben. In Briefen geschrieben. U. ott, 
1873. — 3. Das neue Gewerbegesetz. 
XVII. Gesetzartikel vom Jahre 1884. 
Uebersetzt. Bpest, 1884. — 4. Gesetz 
über die Kranken-Unterstützung der in 
Gewerbe- und Fabriksbetrieben Beschäf-
tigten, XÍV. Artikel v. J. 1891 Ueber-
setzt. U. ott, 1891. — 5. Gustav Kapp. 
Hermannstadt, 1898. (Sächsischer Ahnen-
saal. Herausg. von Franz Obert 2. Heft.). 
— 6. Zur Börsenreform in Ungarn. 
Auszug aus den stenographischen Proto-
kollen der vom königl. ung. Handelsminis-
terium veranstalteten Enquete und 
Materialiensammlung zu deren Vorberei-
tung. Wien, 1899. — 7. Budapest. Mit 
44 Illustrationen und einem Plane der 
Stadt. 2. Auflage. Zürich, év n. (Euro-
päische Wanderbilder. Nro 84—86. An-
golul is megjelent). — Szerkesztette az 
Industrie-Zeitung für Ungarnt 1870. júl. 
16-tól 1876, jún. 25-ig; azután a lap fő-
szerkesztője m a r a d t ; a Képes Kiállítási 
Lapokat. A magyar érdekek képviselésére 
az 1873. bécsi kiállításon . . . I. és II. 
évf. Budapesten 1873—74. — Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban vannak. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Sturm Albert, U.i 
O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 1887—1892. B p e s t , 
298. 1. -7- Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — Pallas 
Nagy Lexikona XV. 200. 1. — Trausch-Schuller, 
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I V . 553. 1. 

Steinbach Antal, kir. tanfelügyelő, kir. 
tanácsos, szül. 1836. márcz. 24. Másla-
kon (Temesm.), hol a tyja báró Sina 
uradalmának gazdaságában 36 évig mint 
számtartó tiszt működött. St. az algym-
nasiumot az aradi minoriták iskolájában 
végezte, honnét a verseczi cs. és. kir. 
tanítóképző intézetbe lépet t ; 20 éves 
korában elemi iskolai tanítói oklevéllel 
Hidegkuton (Temesm.) nyert alkalmazást, 

hol 1856—61-ig tanítot t ; ekkor a cs. 
kir. helytartótanács a nagy-kikindai rom. 
kath. iskolához főelerni tanítóvá kine-
vezte ; itt 11 évig, utóbb mint igazgató 
működöt t ; az ő érdeme, hogy a magyar 
nyelv az iskolában vendégjogot nyert és 
ő létesítette a magyar dalárdát, melynek 
elnöke volt. Báró Eötvös József minisz-
ter külföldi iskolai viszonyok tanulmányo-
zására Németországba küldte. Írott je-
lentése, melyhez 50 rajz volt mellékelve 
22 ívre terjedt. (Egy része a Néptanítók 
Lapjában 1871. jelent meg). A magyar-
országi tanítóegylet temesvári első nagy-
gyűlése a lkalmával : «A magyar nyelv 
tanítása a nem magyarajkú iskolákban» 
czímű tételnek előadója volt; az egylet 
később elnökévé, majd tiszteleti tagjává 
választotta. 1872-től segédtanfelügyelő 
volt. 1876-ban Trefort miniszter Torontál-
megye tanfelügyelőjévé nevezte ki, mely 
állásában 1899. okt. 12. Nagybecskere-
ken bekövetkezett haláláig működött 
Alapítványt létesített, mely ma már 4000 
korona, melynek kamatait a tanítói pá-
lyára lépő tanítógyermekek ösztöndíjké-
pen kapják. Érdemeit őfelsége kir. taná-
csosi czímmel jutalmazta. Egyik alapí-
tója s évekig igazgatója volt a torontál-
megyei magyar közművelődési egyletnek. 
— Czikkei a Temesvári Lapokban (1867 
—1869), a Néptanítók Lapjában (1871. 
Kövessük a jó példát, Tanügyi tapasz-
talások a külföldön); a Tanodai Lapok-
ban és az Ungar. Schulbote-ban jelentek 
meg. — Munkái: 1. Gyakorlati számtan 
egyszerű következtetésekre alapítva, fej-
ben és számjegyekkel; különös tekintet-
tel az 1868. évi XXXVIII, törvényczik 
és az ú j «meter»-rendszerre mód-
szertanilag kidolgozva. Tanítók, képez-
dék . . . valamint magánhasználatra . Pest, 
1873. (Ism. Néptanítók Lapja 1872.). — 
2. Torontálvármegye és Pancsova város 
tanügyi állapota . . . 

Néptanítók Lapja 1872. 345. 1. — Petrik, 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 í t á s 
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T ö r t é n e t e 403. 1. — Paedagogiai Szemle 1885. 
261, 1. a r c z k . — Uj Idök 1896. 43. s z . a r c z k . 
— Bányai Jakab, S t e i n b a c h A n t a l é l e t e é s 
m ű k ö d é s e . N a g y - B e c s k e r e k , 1896. — Torontál 
1899, 235., 236. s z . 

Steinbach Gusztáv, jogi doktor, hírlap-
író és szerkesztő, szül. 1848. febr. 18. 
Pozsonyban; jogi tanulmányait elvégezve, 
a Deutsche Zeitung és a Neues Pester 
Journal munkatársa le t t ; később pedig 
a N. Freie Presse szerkesztőségébe lépett, 
hol a parlamenti és belpolitikai czikke-
ket írja. 1889. óta a Concordia bécsi 
hírlapírók egyesü lete nyugdíjintézetének 
elnöke. — Munkái : 1. Franz Deák. Wien, 
1888. — 2. Ungarische Verfassungs-Aera. 
U. ott, 1891. — 3. Jahrbuch des öffent-
lichen Rechts. U. ott, 1907. (Törvényes 
és parlamentáris kormány Magyarorszá* 
gon. Ism. Budapesti Hírlap 271. sz.). 

Eisenberg, Ludeig, D a s g e i s t i g e W i e n . W i e n , 
1893. 542. 1. 

Steinbach József, orvosdoktor, szül. 
1850. Pécsett, hol a gymnasiumi tanul-
mányait végezve, 1869. a bécsi egye-
temre ment, hol 1875-ben orvosdoktorrá 
avatták ; ezen időközben és utóbb is a 
bécsi cs. kir. közkórházban működött. 
Később a cs. kir. tengerészetnél szolgált 
mint o rvos ; onnét 1881-ben visszatért 
polgári foglalkozásához és a sebészet-
szülészeti szakban működöt t ; 1883-tól 
kezdve pedig a franzensbadi fürdő nyári 
női orvosa. — Orvosi művein kívül 
munká i : 1. A vallás és bölcsészet tör-
ténelme Németországban. Irta Heine 
1834. Ford. és jegyzetekkel ellátta. Pécs, 
1871. — 2. Heimathsklänge. Gross-Ka-
nizsa u. Leipzig, 1882. (Jelesebb magyar 
költők műveiből fordítások). — 3. Ge-
dichte von Joseph Kiss. Übersetzungen. 
Wien. 1886. — 4. Eigenes und Fremdes. 
U. ott, 1888. (Saját költeményei és Petőfi 
három költői elbeszélése). — 5. Alexander 
Fetőfi's poetische Werke, Deutsch von 
- . . Breslau, 1902. Négy rész, 8rét 
XXXIV, és 1108. lap. 

Petrik, K ö n y v é s z e t e . — Eisenberg Ludwig, 
D a s . g e i s t i g e W i e n , 1893., I . 542., I I . 458. 1. 

Steinberger Ferencz, theologiai dok-
tor, nagyváradi kanonok, szül 1846. nov. 
25. Máramaros-Szigeten; közép- és fel-
sőbb tanulmányait a szatmári, és a pesti 
papnevelőben végezte. 1870-ben szentel-
ték áldozó-pappá, midőn Fehér-Gyarmatra 
ment segédlelkésznek; 1871. Biró László 
püspök udvari papja, majd tanár a szat-
mári kir. kath. tanítóképződ-intézetben. 
(1876. igazgatója), 1877. szentszéki ülnök 
és a szentszék tanügyi osztályának tagja, 
1879. theologiai doktor, 1889. a Szatmár-
egyházmegyei egyházi irodalmi kör al-
elnöke, 1891—98. a szatmári Pázmány-
sajtó-társaság alelnöke, majd pápai kama-
rás, 1896. a kath. népiskolai tantervet 
revideáló bizottság tagja, 1898. a m. 
kath. tanítók országos bizottságának 
elnöke, 1890. pedig a Szent István-tár-
sulat irod. és tud. osztálya tagjai közé 
választották. Meghalt 1905. jan . 18. 
Nagyváradon. — Czikkei a szatmári 
Iskolában (VI. 1895. Mi- a nemzeti ne-
velés ? Eszme és érzelem gazdaság a 
tanítóban, VII. 1896. A magyar nők a 
haza szolgálatában, VIII. 1897. Az egy-
ház államfenntartó ereje); a Tájékozóban 
(1881. Az egyházi rend és a közoktatás, 
1882. A szívnek szerepe a nevelés és 
társadalomban, 1883. Állítsunk inter-
nátust a tanítóképzők mellé, 1890.) a M. 
Koronának, a Lelkipásztornak, a Szat-
márnak, a M. Államnak (1872-től), a 
Hittudományi Folyóiratnak is munka-
társa volt. — Munkái : 1. Jézus Krisz-
tus a nevelő-tanítók eszményképe. Szat-
már, 1886. (2. kiadás. U. ott, 1888.) — 
2. Vallás nélkül nincs igazi műveltség. 
Szent beszéd. U. ott, 1887. — 3. A 
kath. szellem a tanítókban. Elnöki meg-
nyitó beszéd. U. ott, 1894. — 4. A nő-
nevelés és a nőkérdés. Beszéd. U. ott, 
1894. —- 5. Vallás és hazafiság. U. ott, 

1896. — 6. Az erkölcsi nevelés mód-
szere. Elnöki megnyitó beszéd. U. ott, 
1897. — 7 . A megsiratott Erzsébet ki-
rályné. Gyászbeszéd. U. ott, 1898. — 
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8. A pápa és a magyar katholikus 
pedagogusok. Beszéd, melylyel a m. 
kath. tanítók orsz. bizottságának 1902. 
szept. 15. XIII. Leo . . . 25 éves jubi-
leumát ünneplő gyűléstét megnyitotta. 
Bpest. — 9. Jézus Krisztus az igazi 
papnevelő. Beszéd, melylyel a budapesti 
központi papnevelő-intézet kormányát 
átvette. U. ott, 1903. — Álnevei és 
jegyei : Kőhegyi, Szigeti, X., r. és cz. 

Pallas Nagy Lexikona X V I I I . 597. 1. I I . P ó t -
l é k 1904. 616. 1. — Bihar vármegye é s N a g y -
v á r a d . B p e s t , 1901. 3S6. 1. ( M a g y a r o r s z á g 
V á r m e g y é i ) . — Schemaiismus Cleri M a g n o -
V a r a d i n e n s i s 1905. 190. 1. — Magyar Állam 
1905. 15., 195. sz-. ( B o d n á r G á s p á r . ) — Petrik. 
M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. é s ö n é l e t r a j z i 
a d a t o k . 

Steinberger Sarolta, orvosdoktor, a 
budapesti egyetemen végzett első or-
v o s n ő ; tiszaujlaki jómódú család gyer-
meke ; középiskoláit magánúton tanulta, 
a kolozsvári kollégiumban tett érettségit 
és 1900-ban avatták orvosdoktorrá; ez 
után a nőgyógyászat tanulmányozása 
végett külföldön utazott. Budapesten 
kezdte meg orvosi működését. — Mun-
kája : Áz orvosnők története. Bpest, 1902. 
(Orvosi Hetilap Közleménye.) 

Vasárnapi Újság 1900. 46. »z. ( arczk . ) é s a 
m . n . m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Ste ind l Ferencz, bölcseleti doktor, 
prépost-kanonok, akadémiai t a n á r ; a 
feloszlatott Jezsuita-rendnek volt áldozó-
papja ; 1780—1814-ig a nagyváradi aka-
démia tanára, utóbb senior, jeles mathe-
matikus, érdemei elismeréseül 1808-ban 
saját személyére szóló évi 300 frtnyi 
fizetési pótlékot nyert, 1813-ban pedig 
zágrábi apátkanonokká neveztetett ki. 
Meghalt 1818. — Munkája : Elementa 
Geometricae Practicae in usum Acade-
mia rum . . . 

Hai a i és Külföldi Tudósítások 1818. I I . 50. 
Sz. — Hl. Kurir 1818. I I . 50. SZ. — Bozóky 
Alajos, A n a g y v á r a d i k i r . A k a d é m i a s z á z a -
d o s m ú l t j a . B p e s t , 1889. 67. L 

Ste ind l Imre, építész, a m. tudom 
Akadémia levelező tagja, szül. 1839 

okt. 29. Középiskoláit Pesten, a mű-
egyetemet 1859. Budán végezte, azután 
a bécsi képzőművészeti akadémiát láto-
gatta; a honnét a budapesti műegyetemre 
hívták meg, a hol mint tanársegéd mű-
ködött. Itt két évet töltött és azután 
1861—67. ú j ra a bécsi művészeti aka-
démiát látogatta és ott 1865. magán-
épületek tervezéseért elismerő oklevelet 
nyert, 1866. nyilvános és emlékszerű 
épület-tervezéseért a Függer-féle arany-
éremmel tüntették k i ; 1869—70. mint 
helyettes tanár működött a budapesti 
műegyetemen, 1870. ugyanott rendes ta-
nár rá neveztetett k i ; ugyanazon évben 
az aradi városház pályatervével első 
díjat nyer t ; 1871—74. tagja volt a képző-
művészeti t anácsnak ; 1871-től a rajz-
tanári és építőmesteri vizsgáló-bizottság 
t a g j a ; 1872. az országos műemlékek 
bizottságának tagja le t t ; ugyanez évben 
a berlini parlamenti ház építésére hir-
detett pályázaton elismerést nyert ; 1885. 
az országos kiállítási építő kisbizottság-
nak és a kiállítási jurynek tagja le t t ; 
1878. a párisi világkiállításon 3. osztályú 
érmet nyert és a franczia közoktatásügyi 
miniszter az officier d'académie czímmel 
tüntette ki. Ugyanez évben a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét nyerte. Épít-
ményei közül nevezetesebbek: 1869. a 
budapesti új városház terveinek készíté-
sével bízták meg, melynek pályázatán 
a második díjat nyer te ; az építést 
1870—75-ben fejezte b e ; 1871—72. a 
budai kereskedelmi és iparbank házát 
építette ; 1875, a Margit-híd hídfőinek és 
őrházainak tervét készítette el; 1872—79. 
a m. kir. állatorvosi tanintézet részére 
tervet készített és azt 1880—81. meg is 
építette; 1876—79. a József műegyetem 
tervét készítette el és azt 1881—82. 
meg is építette; 1885. okt. 13. pedig az 
új országház építését kezdte meg. Kiváló 
tevékenységet fejtett ki a műemlékek 
restaurálása körül is. 1870—74. restau-
rálta Vajda-Hunyad várát, 1876. a sze-
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gedi Ferencz-rendiek t emplomát ; 1877. 
készítette a kassai székesegyház restau-
rálásának tervét ; 1878. készítette a 
bártfai és máriafalvi templomok restau-
rálásának terveit, melyeknek építését ve-
zette ; 1881. a jáki apátsági templom 
restaurálásának terveit készítette sat. 
1898. máj. 6. a m. tudom. Akadémia 
levelező tagjának választotta. 1899. márcz. 
11. a Pro-litteris et artibus érdemjelvényt 
kapta. Meghalt 1902. aug. 31. Budapes-
ten. — Munkái : 1. A kassai székes-
egyház 1896. szept. 6., fölszentelésekor 
és a honalapítás ezredéves emlékének 
megünneplésekor. 8 képpel. Bpest, 1896. 
— 2. Az új országházról. Bpest, 1899. 
(Akadémiai székfoglalóján. 16.Akadémiai 
Értesítő 1899. 117—125. 1.) 

Pallas Nagy lexikona XV. 200., X V I I I . 597. 1. 
I I . P ó t k ö t e t 1904. 616. 1. — Vasárnapi Újság 
1902. 36. s z . a r c z k . — Akadémiai Értesítő 
1902. 596. 1. — Budapesti Hirlap 1902. 240. é s 
243. sz . — Petrik, M. K ö n y v é s z e t 1886—1900. 

Steinecher János bölcseleti mester, 
magy. kir. ügyvéd. — Munkája : Conclu-

sions ex universo jure Ungarico. Cas-
soviae, 1742, 

A m . n. m ú z e u m i k ö n y v t á r p é l d á n y á r ó l . 

Steineker Ferencz, jogi doktor, min. 
fogalmazó, — Munkája: A mezőgazdasági 
termények, termékek és czikkek hamisí-
tásának tilalmazásáról szóló 1905. XLVI. 
t.-cz. és a vonatkozó jogszabályok magya-
rázata . Bpest, 1906. (Gyakorlati közigaz-
gatási könyvtár és döntvénytár XII. sz.) 

IH. Könyvészet 1906. 

Steinensis Kristóforvosdoktor, kas-
sai s zá rmazású ; egy ideig Krakkóban 
időzött ; majd hazájába visszatért és or-
vosi gyakorlatot folytatott. — Munká ja : 
Oleum Iuniperi, Qua Ratione Omnibus 
Fere Humani Corporis Aegritudinibus 
Medeatur . . . ex Germanico in Latinum 
sermonem versum. Cracoviae, 1545.. 
(Weszprémi bő ismertetése.) 

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 
C e n t . I I . P a r s . II . p . 368. — Szabó-Hellebrant,. 
Eégi M. Könyvtár III. I. rész 111. 1. 

A 45. ív sajtó alá adatott 1908. máj. J0í 
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