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Caban (Csában) András, komjáti plé-
bános, szül. 1813. decz. 7. Szélesén 
Zólyommegyében ; tanult Beszterczebá-
nyán, Léván és Esztergomban, hol 1828-
ban növendékpap lett; 1837. febr. 22. 
misés pappá szentelték föl és 1844-ben 
plébános lett KomjátibanNyitramegyében, 
hol 1860. máj. 2. meghalt. Nyolcz nyel-
ven beszélt, u. m. latmúl, magyarúl. 
németül, tótúl, oroszúl, illyrűl, francziáúl 
és lengyelül. Vagyonát jótékony czélokra 
hagyta. — Több költeményt és czikket 
irt és fordított a Priatel Skoly a Literatury 
és Ciryll a Method cz. tót hírlapokba. 
Mayer István Neveléstanát lefordította tót 
nyelvre és kiadta Budán 1847-ben. 

Slovnik Kaucny. P r á g a , 1862. I I . 2. — Slo-
venské Pohlady 1888. 2. SZ. — Necrologium 
Strigoniensis 149. 

Caesar (Császár) György (kassai), 
sárospataki tanár, C. Mátyás kassai tanár 
fia; előbb Sárospatakon, azután Vitten-
bergában tanult, hol 1574-ben seniornak 
választották. 1577-ben Kassa város segé-
lyével a boroszlói egyetem hallgatója 
volt, honnan aug. 12. irt Kassa városá-
hoz ; e levele a város levéltárában van. 
1578-ban sárospataki tanárnak válasz-
tották ; később ref. lelkész lett ugyanott 
és meghalt 1586-ban. — Munkája: Oratio 
de vita et obitu clarissimi viri. . . dni 
Basilii Fabricii Szikszoviani. . . obitum 
pro luctu et lachrimis deplorante apud 

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

populäres suos Witebergae optimarum 
disciplinarum studiis operám navantes. 
Wittebergae, 1577. 

Korányi, Nova Memoria . -— Klein, Nach -
r i ch t en II . 401. — Franki, Hazai és Külfö ld i 
Iskolázás 50. 72. 104. 10.5. 147. 239. 381. — 
Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I I I . (Kézirat.) 

Cajus Gábor, orvostudor, szül. 1802-ben 
Kis-Teleken Baranyamegyében zsidó szü-
lőktől ; később a keresztény vallásra tért 
és Szegeden volt kórházi, azután magán 
orvos. Meghalt 1865-ben. A szegedi fő-
gymnasiumba járó szegény sorsú és jó 
előmenetelű tanulók részére 1000 írtos 
ösztöndíj - alapítványt tett. — Czikke : 
Das Rochusspital in Szegedin. (Zeitschrift 
für Natur- und Heilkunde 1852.) — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica. De 
lingua et signo. Pestini, 1832. 

Szinnyei Könyvésze te és Keizner J á n o s 
szives közlése. 

Calanus (Juvencius Coelius) dalmata, 
Dalmáczia kormányzója volt és 1188-tól 
1218-ig pécsi püspök. — Munkája: Vita 
Attiláé primum edita. Venetiis, 1502. 
(2. kiadás. Ingolstadt, 1608. Szászky jegy-
zeteivel és Bel Mátyás előszavával. Ad-
paratus ad Históriám Hungáriáé. Decad. 
I. Monum. III. 1736. 80—158. 1.) Attilá-
nak, a húnok királyának életét irta le 
röviden, főleg Priscus, Jornandes és Paulus 
Diaconus után, a monda nyomainak némi 
ismeretével. 
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Horányi, Memoria I. 380. — Calalogus Bibi. 
Franc. C. Széchenyi I. 176. — Toldy, M. 
Nemz. írod. Tört. 1852. I. 83. — Fejérpataky 
1 I r o d a l m u n k az Árpádok korában. 75. — 
Pick Miksa, Régi Magyar Történetírás. Bpest, 
1888. 19. 1. 

Callimachus (Buonacorsi) Fülöp, olasz 
iró, ki II. Pál pápa kegyét elvesztvén, 
elhagyta Olaszországot és Görögországon, 
Egyptomon át Lengyelországba utazott, 
hol III. Kázmér lengyel királynak lett 
titkára s mint ennek követe Konstantiná-
polyban, Velenczében és két izben hazánk-
ban is tartózkodott. Meghalt 1496. nov. 1. 
Krakkóban. — Munkái: 1. História de 
rege Wladislao seu clade Varnensi. Aug. 
Vindel., 1519. (Ugyanez : De rebus a 
Wladislao Polonorum atque Hungarorum 
rege gestis libri III. [1440—1444.] cum 
praefatione Mich. Bruti et Callimachi vitae 
descriptione czimmel Schwandtnernél: 
Scriptores Rerum Hungaricarum. Vindo-
bonae, 1746. T. I. 444—518. 1.) — 2. 
História de iis quae a Venetis tentata 
sunt. Hagenau, 1533. — 3. História 
Attiláé. Basiliae, 1541. (Bonfin Decasaiban.) 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 180. 
II . 318. — Toldy F., M. Nemz. í rod. Tört. 
1852. 48—50. — Pick, Régi Magyar Törté-
netírás 42. 1. 
Calovino József, pozsonyi kanonok és 

az esztergomi herczeg-primás könyvtár-
noka, szül. 1760. decz. 8. Pozsonyban 
és meghalt 1804. decz. 24. ugyanott. — 
Kézirati munkája: Recensio generalis et 
specialis actorum diaetalium in XLVII 
manuscriptis voluminibus. (A n. múzeum 
kézirattárában, ívrét 1262 lap.) 

Zeitschrift von und für Ungern VI. 387. — 
Necrologium Strigoniense 78. 

Calovino József Ferencs, orvostudor, 
pozsonyi származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de tussi convul-
siva. Vindobonae, 1825. 

Szinnyei Könyvészete. 
Calovino Pál, a trinitarius szerzetesek 

administratora Pozsonyban, hol 1804. 
aug. 17. meghalt. — Munkája: Rede 
von dem unbegreiflichen Geheimniss gött-

licher Dreyeinigkeit auf das hohe Titular-
fest des Ordens der Allerheiligsten Drey-
faltigkeit in bemeldter Klosterkirche zu 
Pressbarg in Hungarn abgeredet. Press-
burg, 1771. 

Petrik Bibliogr. — Necrologium Strigon. 77. 

Camers János, hittudor, Ferencz-rendi 
szerzetes. — Munkája: Lucii Ilori 
Bellorum Romanorum Epitomes libri 
quatuor. Viennae, 1518. (L. Florus négy 
könyve és azoknak Camerstó'l irt fejte-
getése után következik : Sexti Rufi con-
sularis de tribus Romanorum imperandi 
generibus deque Romani imperii acces-
sione libellus aureus, per Joan. Camertem, 
quantumfieri potuit, novissime restitutus. 
Ejusdem Camertis quorundam obscurio-
rum locorum scholia adjuncta paucula. 
Ezen könyvét C. ajánlotta: Ingenio juveni 
Benedicto Bekenio Pannonio, amico ac 
discipulo quam gratissimo.) 

Vj M. Muzeum 1857. I. 338. (gr. Kemény J.) 

Campion Jáezint, szent Ferencz-rendi 
Kapisztrán-szerzetes, született 1725-ben 
Budán; tanulmányai végeztével a szer-
zetbe lépett és rendtársainak a hittant 
és bölcseletet tanította Budán. Mint a 
rend tartományi kormányzójának kikül-
döttje működött Eszéken, midőn 1767. 
aug. 7. meghalt. — Munkái: 1. Animad-
versiones physico-historico-morales de 
baptismo nonnatis, abortivis et proiectis 
conferendo. Budae, 1761. — 2. Vindiciae 
pro eodem sacro ordine petitae adversus 
quosdam scriptores, novissime opellam 
posthumam Guilielmi Friderici Damiani 
sacerdotis Petrini, in quibus demonstratur 
fratricellos begvardas et begvinos nequa-
quam ex minorum sodalitio prodiisse; 
minus fr. Petrum Joannem Oliva eorum 
patriarcham, et Petrum a Macerata, al-
terum item Petrum a Foro-Sempronio 
primipilos illius sectae exstitisse. U. ott, 
1765. (2. kiadás. U. ott, 1766.) — 3. 
Vindiciae denus vindicatae adversus 
Apologiam Josephi Antonii Transilvanii, 
quibus sectam fratricellorum e sodalitio 
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minorum neutiquam prodiisse rursus 
defenditur. U. ott, 1766. 

Horányi. Memoria. — Catalogus Bibi. Fr . 
Com. Széchenyi. Suppl. I. 
Caneider Gusztáv, győri kereskedő fia, 

ki Egyptomba utazott és Kairóból leve-
lezett a Győri Közlönyben (1862. 60. 
77. sz.). Meghalt 1878. ápr. 29. Győrött 
42. évében. 

Gyászjelentés. 
Canestrini Antal, bölcselet- és orvos-

tudor, cs. és kir. kincstári orvos, szül. 
1743. máj. 18. Clozban (Tirol); orvos-
tudorrá lett 1768-ban Innsbruckban, az-
után gyakorlati kiképeztetése végett Bécsbe 
ment; itt ismerkedett meg Crantz tanár-
ral, kivel a kórházak tanulmányozása 
végett Olaszországba utazott. 1771-ben 
legfelsőbb parancsból a lengyel határon 
kitört pestis megfigyelése s tovább terje-
désének lehető megakadályozása czéljából 
Magyarországba küldetett; feladatát sze-
rencsésen megoldotta és a pestis terje-
désének gátot vetett. 1773-ban hasonló 
czélból a török határon működött sikerrel. 
1776-ban Máramarosmegyében rendezte 
a közegészségügyet, mire ezen megye 
főorvosa s az ottani kincstári bányák 
orvosa lett Máramaros-Szigeten. 1778-ban 
Nagybányán és 1785-ben Schwatzban 
(Tirol) működött, hol a himlőoltást meg-
honosította. Meghalt 1807. márcz. 18. — 
Hazánkat illető munkái : 1. Monita me-
dico-politica ad non paucos, eosque 
potissimum habitatores ruris. Cassoviae, 
1776. — 2. Dissertatio historica de peste, 
quae ab autumno anni 1770 usque ad 
mensem februarii 1771 in comitatu Zem-
pliniensi grassabatur. U. ott, 1777. — 3. 
História de utero duplici alterutro quarto 
graviditatis mense rupto in Hungaria a. 
1781 in cadavere ab auctore invento. 
Aug. Vind., 1788. 

De Luca, Das gelehrte Oesterreich. — Wesz-
prémi, Succincta Med. Biogr. Cent. Alt. Pars 
Post. 468. Cent. III. Dec. I. II. — Annalen 
der Literatur. Wien, 1804. I. Intellig. 103. — 
Catalogus Bibl. Fr. C. Széchenyi I. 184. — 
Szinnyei Ivöny vészete. 

Capesius Alfréd, erdélyi szász, 1886-
ban tagja volt a német kereskedelmi 
expeditiónak a szicziliai tengeren. — 
Naplójából uti élményeket közölt Reise-
skizzen czimmel a nagy-szebeni Siebenb. 
D. Tageblattban (1886. 3938. és 39. sz.) 

Siebenb. D. Tageblatt 1886. 3848. sz . 

Capesius Bertalan, ág. ev. lelkész, 
C. György szénaverősi, kis-küküllő-m. ág. 
ev. lelkész fia ; 1692-ben Vittenbergában 
tanult és 1698—1700-ig a segesvári gym-
nasium igazgatója volt; 1705—14-ig nagy-
alischi s 1714-től zágori lelkész, hol 1733-
ban meghalt. — Munkája: Dissertatio 
ex história sacrorum rituum de dipty-
chis veterum cumprimis graecorum. 
Wittebergae. 1693. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár III . (Kézirat.) 
Capesius Ferencs Mihály. ág. ev. 

lelkész, C. Sámuel thalheimi lelkész fia, 
szül. 1807. aug. 15. Nagy-Szebenben; 
1830-ban a bécsi protestáns theologiai 
intézetben tanult ; 1833-ban nagy-szebeni 
lector, 1838-ban prédikátor és 1843. 
márcz. 30-tól 1848-ig bendorfi lelkész volt. 
1848-ban az oláh népfölkelők elűzték 
lakóhelyéből és Nagy-Szebenbe menekült, 
hol 1850-ben meghalt. — Munkája : Isa-
goge historico-critica in evangelium Joan-
nis. Cibinii, 1834. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 
Capesius Gottfried, ág. ev. gymna-

siumi igazgató, C. Sámuel lelkész leg-
ifjabb fia, szül. 1815. nov. 27.; Berlin-
den tanult 1835-ben; onnét visszajővén, 
a nagy-szebeni ág. ev. gymnasiumnál 
alkalmazták mint tanárt és ugyanott 1861. 
decz. 1-től igazgató volt. 1875-ben nyu-
galomba vonult. Meghalt 1880. szept. 11. 
Nagy-Szebenben. — Első történeti érte-
kezése : Hermannstadt während der Kron-
streitigkeiten zwischen König Ferdinand I. 
und dem Usurpator Zápolya 1826—36. 
a nagy-szebeni ev. gymn. programmjában 
jelent meg 1856-ban. — Mint igazgató 
1862-től 1875-ig szerkesztette a gymna-
sium programmjait. 

1* 
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Programm d. Gymn. A. C. zu Hermann-
stadt 1868—1875. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon I. 203. III. 563. 1. és Zimmermann 
Ferencz szíves közlése. 

Capesius Károly, gyrnnasiurni tanár, 
szül. 1844. jun. 27. Nagy-Sinken Erdély-
ben ; Segesvárt végezte 1863-ban a gym-
nasiumot és 1864—68-ban a bécsi s 
berlini egyetemen theologiát. mathemati-
kát és physikát hallgatott. 1871. aug. 20. 
meghívták a szász-régeni algymnasium-
hoz tanárnak. Meghalt 1874. ápr. 7. 
Mártonhegyen. — Értekezése: Ueber Dua-
lismus und Monismus des menschlichen 
Seyns. (Programm des evang. Unter-
Realgymnasiums in S.-Régen 1873.) 

Programm d. ev. Unter-Eealgymn. in S.-
Regen 1872—74. 

Capesius Vilmos, orvostudor, szül. 
1809. ápr. 7. Nagy-Sinken; a gymnasiu-
mot Nagy-Szebenben végezte; 1828—34-ig 
Bécsben az orvosi tanfolyamot hallgatta; 
1835-ben a fogarasi, 1843. a nagy-selyki, 
1851. a nagyszebeni kerület főorvosa lett. 
Meghalt mint nyug. tábori orvos 1870. 
jul. 15. Nagy-Szebenben. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medico-ophtalmologica 
de eo : an operatio cataractae longaevi-
tati obsit ? Viennae. 1834. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 201. III . 
564. és gyászjelentés. 

Capesius Vilmos, ág. ev. lelkész. C. 
Sámuel lelkész fia, szül. 1813. nov. 28. 
Dolmányban; tanult Nagy-Szebenben és 
1834-36-ig Berlinben; 1841. márcz. 1-től 
tanár volt a nagy-szebeni gymnasiumnál 
1860. januárig, midőn dolmányi helyet-
tes papnak választották, honnan 1867. 
ápr. 8. Szász-Ujfalura hívták lelkésznek. — 
Értekezése: Versuch einer Zusammen-
stellung der Hauptmomente der öster-
reichischen Geschichte von der Entstehung 
der Ostmark bis zum Ende der franzö-
sischen Kriege (Programm d. evang. 
Gymn. in Hermannstadt 1855.) — Mun-
kája : De gerundiorum ac supinorum 
vi natura et constructione, adlatus, 
iisque critica ratione ponderatis, gram-

maticorum sententiis mediatis. Cibinii. 
1839. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. — Statist* 
Jahrbuch. Hermannstadt, 1885. 26. 

Capinius (Kopin) Márton, a bécsi 
egyetem jogi dékánja és Bécs polgár-
mestere, szül. Nagy-Szebenben és nagy-
disznódi ág. ev. lelkész volt; hivatalát 
azonban később elhagyta és Bécsbe köl-
tözött. 1503-ban az ottani egyetemen 
Juris pontificii czímmel mint Procurator 
nationis Hungaricae működött; 1505., 
1510. és 1516-ban a jogi karban dékáni 
hivatalt viselt. 1512—17-ig és 1522-ben 
Bécs városának birája s 1521-ben polgár-
mestere volt. 1519-ben I. Ferdinánd hely-
tartósága alatt Bécs föllázadt. C. a láza-
dók élére állott és uj kormányformát 
alkotott. Midőn I. Károly császár 1522. 
febr. 7. az osztrák tartományokat test-
vérének Ferdinándnak engedte át, ez 
jun. 12. Klosterneuburgba jött és innen 
Bécset nem érintve Ujhelybe ment, hová 
jul. 8. a bécsi kormányzókat és társai-
kat törvényszék elé idéztette ; a lázadók 
közül többen halálra Ítéltettek, ezek között 
volt C. is, kinek aug. 9. Bécsújhelyben 
fejét vették. Közönségesen Doctor Sieben-

i bürgernek is nevezték; ezt a nevet hasz-
nálta családja is, mely később Bécsben 
kihalt. — Munkája: Dodoris Martini 
Transylvani Oratio ad Carolum Hispanio-
rum et electum Romanorum regem futu-
rum imperatorem, Baschionae, 1519. 
(Fontes Rerum Austriacarum. Scriptores 
I. 210—213. 1. Herberstein Zsigmond 
önéletrajzában.) — Kézirata: Martini 
Sibenburgeri J. U. D. et consulis Vienensis, 
post capite plexi sub Ferdinando I. varia 
scripta cum publica, tum privata. (Saját-
kezű följegyzései. Az eredeti kézirat a 
bécsi cs. udvari könyvtárban a 8134. sz. 
ívrét kötetben.) 

Seivert, Nachrichten. — Siebenb. Provinzial-
blätter III . 7. — Locher, Speculum Academi-
cum Viennense. 99. 250. — Hormayr, Ge-
schichte Wiens IV. 156. — Schmidt Heinrich, 

Siebenb. Quartalschrift 1859. 39. 45. — Schul-
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ler, Magazin für Geschichte Siebenbürgens . 
N. F. I i . 36. — Trausch, Schriftsteller-Lexi-
kon I. (Életére és csa ládjára vonatkozó bö 
adatok.} 

Capko János, jogász, szül. 1846. 
szept. 19. Znió-Váralján Turócz-megyé-
b e n ; mint Őulennek beszterczebányai 
tanítványa és pozsonyi jogász szülővá-
rosában és vidékén élénk társadalmi és 
nemzetiségi életet keltett. Meghalt 1867. 
aug. 18. — Munkája: Sirótky. Básne 
Jana Mii. Capka Zniovského. Beszter-
czebánya, 1867. (Árvácskák. Capko köl-
teményei, kiadta Sytniansky András.) — 
Czikkei és költeményei aláirásánál 
Zniovsky Milosláv álnevet használt. 

FZce/r,Dejiny Li tera tury Slovenskej 226. 272. 
Capricorni Sámuel, pozsonyi szárma-

zású. — Munkája: Examen auri sub 
moderamine Ceilarii. Tnbingae, 1672. 

Catuiogus Bibi. Franc . Com. Széchenyi I. 

Carabelli Gí/ör^i/(lunkaszpriei), sebész-
tudor és fogorvos, szül. 1787. decz. 11. 
Pesten; tudori oklevelet Bécsben nyert 
és mint tábori orvos az osztrák had-
seregbe lépett; az 1809. és 1813. had-
járatban részt vett ; azután megvált a 
katonai pályától és a bécsi egyetemen 
előadásokat tartott a fogászatról. Erde-
mei elismeréseűl magyar nemességet és 
javadalmat nyert Lunkaszprién Bihar-
megyében, melyet előnévűl használt. 
Meghalt Bécsben (?) — Munkája: Syste-
mat. Handbuch der Zahnheilkunde. 
Wien, 1831. (Melyből azonban csak az 
első kötet jelent meg.) 

Oester. National Encycl. ( v o n G r ä f f e r u n d 
Czikann.) I. 450. 

Carbo Lajos, ferrarai származású tör-
ténetíró ; I. Mátyás király idejében élt 
és egy ideig Magyarországban is tartóz-
kodott, hova tanárnak hívták meg, de 
ezen állás elfogadását jegyesének bele-
egyezésétől tette függővé. — Egy dialó-
gust irt Mátyás király tetteiről. E munka 
eredetije, mely a királyé volt, a m. tud. 
akadémia kézirattárában van. Eddig még 
kiadatlan. — Egy költeményét Ábel Jenő 

másolta le 1878-ban a Marciana könyv-
tárban Velenczében. 

Toldy F., M. Nemz. í rod. Tör t . 1852. 47. 50. 
— M. Könyv-Szemle I I . 1878. 247. — Pick Miksa, 
Régi Magyar Történet í rás . Bpest, 1888. 37. 1. 

Carceus Márton, orvostudor, karczag-
szállási származású; középiskoláit Debre-
czenben végezte, azután Leidába ment 
az egyetemre, hol 1671-ben orvostudor 
lett. — Munkái: 1. Dissertatio inaug. 
medica de haemoptisi. Lugd. Batav., 
1671. — 2. Carmen honoribus Georgii 
Kováts Tatai Herculem vere cognitum. 
U. ott, 1671. — 3. Index rerum et ma-
teriae in Lib. I. praxeos medicae Fr. de 
la Boe Sylvii. U. ott, 1671. (Sylvius 
munkáiban többször lenyomatva.) 

Horányi, Memoria I. 

Cariudo. L. Coburg Fülöp, szász-
coburg-gothai kerczeg. 

Carl Jóssef, Jézus-társasági szerzetes 
és egyetemi tanár, szül. 1706-ban Pozsony-
ban ; miután 1724-ben a jezsuita rendbe 
lépett, Sopronban a költészetet, Nagy-
szombatban az ékesszólást tanította; 
1742-ben Bécsben a bölcseleti kar idősbje 
s theologiai tanár, 1750-ben dékán volt; 
több ízben a rendház főnöki tisztét vi-
selte s tartományi főnök is volt. Meghalt 
1776-ban. — Munkái: 1. Panegyrici 
(VI) Mathiae Corvini. Tyrnaviae. 1731. — 
2. Scientiae seculi XVIII. ab Appolline 
coronatus. Viennae, 1739. — 3. Arma-
mentarium civium Viennensium. U. ott. 
1740. — 4. Assertiones theologicae de 
angelis et actibus humanis. U. ott, 1753. 

Locher, Speculum. Viennae, 1773. 86. 174. — 
Katona, História Critica XXXVIII. 855. — 
Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi I I . 145. — 
Fejér, História Aeademiae 59. 
Carlowszky János, ág. ev. collegiumi 

igazgató, C. Dániel és Fekete Katalin fia, 
szül. 1721. febr. 16. Bisztricskán Turócz-
megyében; a gvmnasiumot Losonczon 
végezte; azután a hallei és göttingai 
egyetem hallgatója lett. Hazájába vissza-
térvén, a pozsonyi ág. ev. lyceumnál mint 
tanár működött; innét az eperjesi colle-
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gium rectorának hívták meg és ott meg-
halt 1794 okt. 20. Beszédet mondott fö-
lötte Neustadt eperjesi lelkész németül 
és Meyer András tanár latinul. — Mun-
kája : Singulare vitae scholasticae exem-
plar, quod Michael Peschko, in schola 
Posoniensi aug. confess. pro-rector, soli-
ditate doctrinae, ac morum integritate 
conspicuus in vita, fideliter docendo et 
pie vivendo, expressit, et a. 1757. per 
mortem placidam, ad aeternam quietem 
evocatus, post se reliquit. in testimonium 
amoris animo moesto proponunt docen-
tes. Posonii. (Költemény.) — Kéziratban 
maradtak: Históriáé Eperjesiensis col-
legii; Tractatus de sacramentis ; Chro-
nologia sacra ad annum diluvialem pro-
ducta ; De lege et evangelio. — Latin 
levele Kazinczyhoz, Eperjes, 1778. szept. 
18. (Kazinczy Ferencz Levelezése I. 10.) 

I\'Ovi Eccles. — Sehol. Annales Evang. 1795. 
I . 50. — Petrik B ib l iog raph iá j a I . 381. 

Carlowsky Zsigmond, az eperjesi ág. 
ev. kollégium tanára; huszonkét évi 
működés után megvált hivatalától és 
1817-ben a pesti egyetemre ment a 
magyar törvény tanulására; innét Kassára 
költözött, hol mint magánzó élt, 1821. 
decz. 6. bekövetkezett haláláig. — Munkái: 
1. Cum Franciscus II. . . gloriosissime 
domui archiducali haereditarium Austriae 
impérium A. 0. R. 1804. feliciter adser-
visset oden cecinit. Eperjesini, 1805. — 2. 
Prosodia latina. U. ott, 1806. — 3. 
Joannam Roth de Királyfalva, Josephi 
com. Teleki de Szék sacrae regni Hung. 
custodis viduam, conjugis dignitate ac 
propriis virtutibus excellentissimam III. 
ante octobr. anno 1813. rebus humanis 
ereptam, luget, collegii Eperiesiensis no-
mine. Budae, 1815. — 4. Logica. Casso-
viae. 1815. (2. kiadás. U. ott. 1820.) 

Catalogus Bibi. F r . Com. Széchenyi Suppl . 
I I . 75. — Tudom. Gyüjtem. 1821. X I I . 113. — 
Petrik Bibl iogr . 

Caroli (Carolius) András. L. Károli 
András. 

Caroli Gáspár. L. Károli Gáspár. 

Carolinus Petrus. L. Károli Péter. 

Carolus. L. Eötvös Károly. 

Carponaides György, illavai szárma-
zású. — Munkája: Exercitationem ma-
thematicam de proportione in illustri 
ad Albim Academia . . . submittunt prae-
ses Joh. Bapt.Roschelius et respondens.. . 
Yittebergae, 1678. 

Szabó Károly, Bégi M. K ö n y v t á r I I I . (Kéz-
irat.) 

Caspar János Domokos. — Munkája; 
Der Rechnungsführer nach Anleitung 
der Gesetze, oder Sammlung der be-
stehenden allerhöchsten Gesetze und 
Verordnungen, welche die Verrechnung 
des Steuer-, Kirchen-, Waisen-, Depositen 
und Armeninstituts-Vermögens . . . zum 
Gegenstande haben. 4 Theile. Skalitz, 
1825. 

Petrik Bibl iogr . 

Caspari András, ág. ev. lelkész Felső-
Bajomban Medgyes mellett Erdélyben. — 
Értekezése: Etwas über das Schwefel-
bad bei Basen unweit Mediasch, oder das 
sogenannte brennende Wasser. (Siebenb. 
Quartalschrift 1791. II. 207.) 

Casparides András, almási hont-me-
gyei származású tanító, ki külföldi egye-
temeken tanult; Haliéból Vittenbergába 
jött és itt 1755. máj. 1. iratkozott be ; 
innét 1757-ben hazájába visszatért és 
neczpáli, majd ivánkafalvi tanító volt. — 
Munkái: 1. Dissertatio metaphysica de 
possibilium natura. Vittebergae, 1756. — 
2. Dissertatio phvsica de natura et ori-
gine nebularum. U. ott, 1756. 

Catalogus Bibi. C. F r . Széchenyi I. 191. 
Suppl . I. 103. — Bartliolomaeides, Memor iae 
Ungar . 264. — Balogh Pál, A Ph i losoph ia 
Hazánkban. Pest, 1835. 65. 

Cassai András. L. Kassai András. 

Cassai György Mihály L. Kassai 
György Mihály. 

Cassai (Caschai) Lajos. L. Kassai 
Lajos. 
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Casse (De la) Beniamin Ignács, 
bölcselettudor. szent Benedek-rendi áldozó 
pap, szül. 1801. okt. 28. Nagy-Maroson 
Hontmegyében; 1815. nov. 2. lépett a 
rendbe s Pannonhalmán végezte a theo-
logiát; 1825. márcz. 30. misés pappá 
szenteltetett. Tanár volt Pozsonyban 
1822—27., Nagyszombatban 1827-34. , 
Győrött 1834—38-ban, hol a szerzet 
növendékeit tanította; a pozsonyi aka-
démián 1838-48-ig a mennyiségtan tanára, 
1848—52-ig Pannonhalmán levéltárnok 
volt és a növendék papoknak a mathesist 
adta elő; 1852—57-ig spirituális és könyv-
tárnok Győrött, 1857—59-ig hitszónok a 
dömölki apátságban ; 1859—65-ig ugyan-
ott prior; végre 1865-benSopronba helyez-
ték át mint spiritualist és itt halt meg 
1875. szept. 22. — A búcsújárásokról irt 
a Magyar egyházi szónokok cz. folyó-
iratba (1862. I.) és Maár Bonifácz Világ-
történetének szerkesztésénél és kiadásánál 
közreműködött. — Munkája: Elemi 
mennyiségtan. Pozsony, 1842. (II része: 
Betűvetés és mértan. 2. k. U. ott, 1843.) 

Scriptores Oril inis S. Benedie t i . 
Cassoviensis János Antal L. Kassai. 
Cato János, debreczeni származású; 

1702. okt. 12-től a franekerai egyetemen 
tanult, hol Descartes Renatus bölcseleté-
ről vitatkozott; e disputatiója megjelent 
Andala Ruardusnak Exercitationes acade-
micae cz. gyűjteményében. (Franekera, 
1709.) 

Tört. Tár 1887. 197. 

Cebanius Ábrahám. Szepesmegye fő-
jegyzője. — Munkája ; Saluiaria adver-
sus animae pestem officina. Bartphae, 
1616. — Szepesmegye jegyzőkönyvében 
tőle irt történeti jegyzetek maradtak 
reánk, melyekről Wagner emlékezik meg 
Analecta Scepusii cz. művének III. részé-
ben és melyeknek mult századi másolata 
megvan a m. n. múzeumi kézirattárban ily 
czímmel: Excerpta historica ab a. 1309— 
1612. 

Horányi, N o v a M e m o r i a 635. —Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 

Cebecauer János, gymnasiumi tanár, 
szül. 1843-ban Szvarinban (Liptóm.); 
1867. nov. 5. a beszterczebányai áll. 
gymnasiumhoz helyettes tanárnak nevez-
ték ki ; 1870 óta a nagyszebeni áll. 
gymnusiumban a görög és latin nyelvet 
tanítja. — Értekezései: Anacreon és az 
Anacreon-félék (Nagyszebeni gymn. Értés. 
1870.); görög alagya Deák Ferencz halá-
lára (u. ott 1876.) — Munkája: Carmen 
ad celebrandum XXV. diem annivers. 
coniugii Francisci Josephi I. Aug. I. ac 
R. Ap. et Elisabethae I. et R. Cibinii, 
1879. 

Nagyszebeni áll. gymn. Érlesítcénye 1870—90. — 
Wutz N é v k ö n y v e 104. 

Celtes (Pickel. Protucius) Konrád, 
hires humanista, szül. 1459. febr. 1. 
Wipfeldben Frankoniában ; vinczellérnek 
szánták szülei, de ő e sors elől Kölnbe 
menekült; itt és más német egyetemeken 
képezte magát. 1486-ban Olaszországba 
utazott, hol az ottani humanistákkal és 
a plátói bölcselettel megismerkedett ; 
innét 1487-ben visszatérvén, III. Frigyes 
császártól tudori rangot nyert; később a 
mennyiségtant, természettant és csillagá-
szatot tanulta Krakkóban. 1490 elején 
hagyta el Lengyelországot és eljött Po-
zsonyba, honnan Budára is leutazott. 
Innét Bécsbe, majd Bajorországba ment és 
akadémiát alapított, mely Sodalitas lite-
raria Rhenana nevezettel a kor legelő-
kelőbb tudósait egyesíté ; központi szék-
helye Heidelberg volt. Egész Németországot 
iparkodott a középkor elavult műveltsé-
gének hivei ellen harczra tüzelni. 1497-
ben a költészettan tanára lett Bécsben; 
1498-ban a császár segélyével tudományos 
czélú utazásokat tett. Közvetítése folytán 
létre jött Bécsben a collegium poetarum, 
melynek elöljárója lett és Budán való 
személyes jelenléte alkalmával a Sodali-
tas litteraria danubiana Ungarorum cz. 
tudós egyesület, melynek elnökévé szintén 
őt választották meg; ennek emlékét 
Schlechta János, II. Ulászló király titok-
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noka, ugyanakkor egy latin versben 
fentartotta. Celtes is irt a társasághoz 
egy hosszabb ódát, melyben akkori hon-
fiainkat a tudományok iránti buzgalmok-
ért megdicséri; ezen oda megjelent C. 
összegyűjtött munkáiban, mely ma már 
igen ritka könyv, azért Kemény József 
gróf (Kalászatok) és Ábel Jenő (Magyar-
országi humanisták) újra lenyomatták. 
Meghalt 1508. febr. 4. Bécsben. —Munkái: 
1. Ars versificandi et carminum. 
Lipsiae, i486. — 2. Proseuticon ad 
divum Fridericum tertium pro laurea 
Apollinari. Norimbergae, 1487. — 3. 
Ludus Dianae in modum comoediae 
coram Maximiliano Romanorum rege. 
Norimbergae, 1501. (Ezen színdarabban 
maga is fellépett.) — 4. Melopoiae sive 
harmoniae tetracenticae. (Viennae). 1507. 
— 5. Conradi Celti Protucij, primi in 
Germania poetae coronati libri oda-
rum quatuor, cum Epodo et saeculari 
carmine. Argentorati, 1513. (Melyekben 
utazási élményeit irja le.) Ő fedezte föl 
Tegernseeben a kiadójáról elnevezett 
Tabula Peutingerianát és császári kivált-
sággal kiadta Roswitha (Hrotsuit) X. 
századbeli apáczának szíműveit 1501-ben; 
ezen codex eredetiségét 1867-ben Aschbach 
József bécsi egyetemi tanár tagadta s C. 
hamisítványának nyilvánította a kézira-
tot ; de Köpke Rudolf berlini egyetemi 
tanár (Hrotsuit von Gandersheim, 1869) 
e föltevést alaposan megczáfolta. — Mun-
káinak egy része (epigrammjai) ma is 
kéziratban van, úgy szintén az Institutio 
grammaticae graecae Viennae tradita, 
mely a bécsi cs. udvari könyvtárban 
őriztetik. — Arczképei: Haid J. J. és 
Leonart J. F.-től (rézmetszet); Burgmair 
H.-tól (fametszet). 

Unterhaltungsblatt. Pressburg 1815. 33. Sz. 
— Ersch u. Gruber Alig. Encyclopaedie XXI. 
135. — Jahrbuch der Literatur. W i e n , X L V . 
143. 165. — Drugulin, Allg. Portrait-Katalog. 
Leipzig, 1858. I. 124. — Kemény Júzsef gróf, 
Tört. és írod. Kalászatok 47. — Josef Asch-
bach, Roswitha und Conrad Celtes. Wien, 

1867. és 1868. (Ism. Heinrich Gusztáv a 
Tanügyi Füzetek I. 1867. 6. II. 1868. 65. 1.) — 
Ábel Jenő, Magyarországi Humanisták. Bpest, 
1880. 3 -20 , 110—125. — M. Künyv-Szemle IX. 
1884. — Allg. Deutsche Biographie IV , 82. 

Cenglerius András, ág. ev. lelkész, a 
rózsahegyi iskola igazgatója, azután 
ugyanott az ev. egyház káplánja s 1588. 
körűi papja volt. — Neki tulajdonítják 
Tranoscius tót énekes könyvében a Ölovék 
hrísn^ v svété (Bűnös ember a világon . . .) 
cz. éneket. Ez éneket állítólag magyar-
ból, valószínűleg Bornemisza Péter Gra-
dualjából (Detrekő, 1582.) fordította. 

Tablic, Poezye. Vácz, 1806. I. 26—28. 1. és 
dr . Wagner Lajos szives közlése. 
Cenner József, biztosítási hivatalnok 

a Hazánknál és Aziendánál Budapesten, 
előbb községi tanító volt Magyar-Óvárott; 
Váczon született és 1885-ben halt meg 
Budapesten 63 éves korában. — Munkája: 
A gyors kalauz Magyarország történeté-
ben. M.-Óvár, 1864. (Magyar és német 
szöveggel.) 

Petrik Könyvészete és Cenner Lajos szives 
közlése. 
Cenner Lajos, fővárosi r. kath. hit-

oktató, előbbinek fia, szül. 1865. aug. 22. 
Magyar-Óvárott Mosony-megyében; a 
gymnasiumot Budapesten és Esztergom-
ban végezte, hol a theologiát is hallgatta 
s 1887. szept. hitoktató lett; 1888. júl. 8. 
misés pappá szentelték. — Czikkei (el-
beszélések és humoreszkek) megjelentek 
a következő lapokban: Érsekújvár és 
Vidéke (1888 óta), Népnevelő (1888. 
szept. óta belmunkatársa s a tárczarovat 
vezetője, neve alatt és Támor névvel), 
Összetartás (1886. óta, Mosonyi, Támor 
nevekkel és ? ? jegygyei is), Korunk 
(1885-86.), Szépirodalmi Kert (1888.), 
M. Állam (1890—91.), Theologiai Folyó-
irat (1891. Jephte áldozata cz. nagyobb 
értekezés) és a Szent István-Társulat Nap-
tárában (1892-re). — Munkája: Kicsinyek 
és nagyok. Neveléstani tárczák. Bpest, 
1891. (Ism. M. Állam 91. P. Hirlap 87. 
Főv. Lapok 92. sz.) 

Önéletrajzi adatok. 
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Centner János, orvostudor, lőcsei szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica, de sudoris ambulatorii salubri-
tate et insalubritate. Halae-Magdeb., 1740. 

Horányi, Memoria. — Weszprémi, Succincta 
Med. Biogr. IV. 164. — Catalogus Bibi. Hung. 
Fr. Com. Széchenyi I. 194. 

Ceontea Tivadar, görög-keleti tanító-
képző-intézeti tanár, szül. 1847. aug. 10. 
Dédán Felső-Tordamegyében; a tanító-
képző tanfolyamot Szász-Régenben, a fő-
gymnasiumot Balázsfalván végezte; bárom 
évet a gráczi, hármat a bécsi egyetemen 
töltött a bölcseleti (mathem. és physika) 
szakban. Innen 1876-ban az aradi gör. 
keleti rumén tanítóképzőnél helyettes, 
1878-ban rendes tanár lett. — Munkatárs 
volt a Telegraful Roman, Federatiunea, 
Familia s Biserica si Scóla cz. hazai 
rumén lapoknál. — Munkái: 1. Creati-
unea si desvoltarea spirituala primitiva 
a omenimei. Arad, 1878. (A teremtés és 
az emberiség első fejlődése.) — 2. Com-
pendiu de geografia universala. U. ott, 
1880. (2. kiadás. U. ott. 1884. Földrajz 
a középiskolák és tanító-képzők számára.) 
— 3. Aritmetica generala si speciala. 
U. ott, 1884. 

II. Könyv-Szemle 1878. XVI. 1. 1880. XXXII. 1. 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. — l.akatos, 
Arad Története III. 46. 

Cerva Dániel, ág. ev. lelkész, szül. 
1732-ben Szepesváralján; iskoláit Lőcsén, 
Dobsinán és Sopronban jár ta ; 1753-ban 
Jenába ment az egyetemre s két év 
múlva Haliéba, hol 1757-ig időzött és 
mint magántanár a mathematikából elő-
adásokat. tartott; 1758-ban a riszdorfi 
ág. evang. egyház hívta meg papjának; 
1774-ben Kézsmárkra ment lelkésznek, 
hol 1808. okt. 7. meghalt. — Munkája: 
Gedächtnissfeier auf den Tod Josephs II. 
gehalten zu Kesmark den 25. März 1790. 
Leutschau, 1790. 

Schedius, Z e i t s c h r i f t I I I . 381. — Genersich, 
Kurze Rede bei Gelegenheit der Beerdigung 
des Herrn Daniel Cerva. Leutschau, 1808. 
— Melier, Biographien berühmter Zipser 332. 

Cerva Tamás, jezsuita szerzetes. — 
Munkája : Jesus puer. Poéma. Tyrnaviae, 
1693. (Újra nyomtatva u. ott, 1697.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . 

Cervus Adám, szent Benedek-rendi 
szerzetes, szül. 1732. máj. 6. Zborón 
Trencsénmegyében ; előbb a jezsuita szer-
zetbe lépett és 1761. szept. 12. áldozó-
pappá szentelték föl; a rend eltöröltetése 
után a szent Benediek szerzetébe vétette 
föl magát és 1779. nov. 30. ünnepélyes 
fogadalmat tett. 1802—03-ban Pannon-
halmán prior volt, 1803—05-ig a soproni 
gymnasium igazgatója, 1805-től spirituális 
Pannonhalmán, hol 1814. decz. 9. meg-
halt. — Munkái: 1. Vindiciae flosculi 
noli me tangere Jaurinenses, adversus 
anonymi poetae Sabariensis m e t r a . . . 
Jaurini, 1777. — 2. Benedictinus occa-
sione restitutionis ordinis in s. Monte 
Pannoniae die 25. apr. a. 1802 solem-
niter peractae. H. és év n. — Kéziratai: 
Quid est monachus ? Quaestio pio et 
simplici rythmo pertractata. — Deo gra-
tias. Hymnus. — Valedictio reversuri in 
ordinem s. Benedicti anno 1802 restitu-
tum ad A. R. dominos parochos. — Ave 
Maria : Üdvözlégy. — Karácsonyi ének : 
Pásztor pajtársim. 

Scriptores Ord. S. Benedicti. 

Cesinge(Csesmiczei) János vagy mint 
maga nevezi magát Janus Pannonius, az 
olaszoknál Ungheretto, pécsi püspök, szül. 
1432. aug. 29. Csacsinczi helységben 
Yerőczemegyében a Dráva mellett; sze-
gény nemes családból származott, mely 
rokonságban volt a Garázda és Vitéz 
nemzetségekkel. Anyjának Vitéz Borbálá-
nak testvére János nagyváradi püspök, 
később esztergomi érsek, jobb nevelésé-
ről gondoskodott és 1447-ben Olaszor-
szágba küldte, hol Ferrarában 11 évet 
töltött a hires Guarini házánál. Itt ismer-
kedett meg Martius Galeottóval, ki kedves 
tanulótársa és a verselésben tanítója volt, 
Arezzóval és az olasz föld több első rendű 
s jobb izlésű tudósaival; itt irta legelső 
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költeményét 16 éves korában. 1458-ban 
hazájába visszatért és 1459-ben pappá 
szentelték föl; nagybátyjának befolyása 
által elnyerte a pécsi püspökséget, a tudo-
mányokban gyönyörködő Mátyás király 
pedig megkedvelte őt és titkos tanácsosai 
közé sorozta. A bosnyák hadviselésben 
1464 elején fejedelmét a táborba is el-
kísérte s hadi énekekkel élesztette a 
sereg harczi tüzét; hűségeért a királytól 
engedélyt nyert birtokain bármiféle bányát 
nyitni. 1465-ben Rozgonyi Jánossal II. Pál 
pápához és több olasz fejedelemhez küld-
ték segedelmet eszközölni a török ellen; 
azonban nem sokára nagybátyjával egyet-
értőleg királya ellen áskálódni kezdett 
Rómában, sőt később több nyughatatlan 
világi nagyokkal egyetértve Kázmért 
akarta Lengyelországból Mátyás helyébe 
a magyar trónra juttatni. Mátyás a dolgot 
megtudván, Csehországból hirtelen Ma-
gyarországon termett és kegyességével az 
elidegenedett sziveket megnyerte, úgy, 
hogy a pártütés két főindítója magára 
maradt. Kázmér mind e mellett seregé-
vel 1471-ben megjelent és C. őt Nyitránál 
fogadta: de kénytelen volt épen oly serény-
séggel megszaladni, a milyen vigyázatla-
nul kitette magát a veszélynek. Vitéz Jánost 
elfogták, C. pedig, kire az a vétek nagyobb 
súlyát hárítá, Osvát zágrábi püspökhöz 
szökött és ennek jószágán Medvevárában 
Horvátországban bújában 1472. végén 
meghalt. — A latin és görög irodalomban 
ritka jártasággal birt, hazánk legnagyobb 
latin költője s a maga korában európai 
hirű költő volt. Hőskölteményei kisebb 
becsűek, elegiái azonban, főként pedig 
epigrammái maradandó becsüek, jóllehet 
némelyek a buja szerelem féktelen ömlede-
zései, mások szabadabb és néha mocskos 
kifejezésekkel vannak fertőztetve; kötetlen 
beszédben csak kevés munkája maradt 
reánk. — Munkáinak különféle kiadá-
sai : 1. Polybius latiné interprete Nicolao 
Perotto; Jani Pannonii ad divam Fero-
niam naiadum Italicarum principem Car-

men. Veneiiis, 1498. — 2. Joannis Pan-
nonii episcopi Quinque Ecclesiarum, 
poetae et oratoris clarissimi Panegyricus : 
in laudem Baptistae Guarini Veronensis 
praeceptoris sui conditus. Viennae, 1512. 
— 3. Panegyricus in laudem Guarini 
una cum Elégia de Fonté Narniensi et 
de Arbore nimium foeconda. Accedunt 
epigrammata de Fraudo et Lucta Galeoti. 
Bononiae, 1513. — 4. Elegiarum aureum 
Opusculum. Exstant autoris eiusdem poe-
mata plurima, quae in manus studioso-
rum propediem Ventura sperantur. Vien-
nae, (1514.) — 5. Epigrammata antea 
non impressa. Cracoviae, 1518. — 6. 
Sylvia Panegyrica ad Gvarinum Vero-
nensem praeceptorem suum ; Eiusdem 
Epigrammata nunquam excusa. Basiliae, 
1518. — 7. Opera poetica. Bononiae, 
1522. — 8. Ad Guarinum Veronensem 
Panegyricus. Eiusdem Elegiarum liber. 
Et Epigrammatum Syluula. Item Lazari 
Bonamici Carmina nonnulla. Venetiis, 
1553. — 9. Opera Poetica. Basiliae, 
1555. — 10. Opera, multo nunc demum 
quam unquam antea et auctiora et emen-
datiora, in lucem edila. U. ott, év. n. — 
11. Lusus quidam et Epigrammata, 
nunc primum inventa et excusa opera 
Joannis Sambuci. Patavii, 1559. — 12. 
Tria Epigrammata de Galeoto. (Galeoti 
Mártii, de Dictis et Factis Matthiae Un-
gariae Regis. Viennae, 1563. és Jacobi 
Bongarsii. Rerum Hung. Scriptores Varii. 
Francofurti, 1600. Schwandtneri Scrip-
tores Rerum Hung. Lipsiae, 1746.. Tyr-
naviae, 1765. és Vindobonae, 1766.) — 
13. Matthiae Hunyadis Regis Hungá-
riáé versus, quibusAntonium Constantium 
poetam compellat. (História Matthiae 
Hunyadis, ex Antonii Bonfinii, historici 
diserti, libris, Decadis. Claudiopoli, 
1565.) — 14. Erenemus. Editore Joanne 
Sambuco. Viennae, 1567. és Debreczini, 
1598. — 15. Jani Pannonii illius anti-
quis vatibus comparandi, recentioribus 
certe anteponendi, quae uspiam reperiri 
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adhuc potuerunt omnia. Opera Joannis 
Sambuci. U. ott, 1569. — 16. Carmen 
de itineribus, C. Jacobi Marcelli Veneti. 
(Nicolai Reusneri, Hodoeporicorum sive 
Itinerum totius fere Orbis Lib. VII. Ba-
siliae, 1580. Ugyanaz. 2. kiadás. U. ott, 
1592.) — 17. Poemata. (Deliciae Poeta-
rum Hungarorum. Francofurti, 1619. és 
bely n. 1727.) — 18. Libri III. Poema-
tum Elegiarum et Epigrammatum. Budae, 
1754. — 19. Poemata. Quae uspiam 
reperiri potuerunt omnia. Traj. ad Rh., 
1784. (Teleki Sámuel gróf által eszközölt 
legjobb kiadás. Ism. Figyelő XX. Koncz 
József.) — 20. Carmina quaedam et 
Epistolae ineditae. (Josepbi Koller, His-
tória Episcopatus Quinque Ecclesiarum. 
Posonii, 1796.) — 21. Epistola ad Joan-
nem Gazzulo Raguzanum. (Franc. Mariae 
Appendini Notizie sulle Antichita Storia 
e Letteratura de Ragusei. Ragusa, 1803.) 
— Több prózai munkáján kivűl., legna-
gyobb hőskölteménye, mely Magyarország 
történetét foglalta magában, és magyar 
grammatikája, elvesztek. — Ábel Jenő 
Velenczében 1878-ban a Marciana könyv-
tárban következő kiadatlan műveit má-
solta le : két epitaphiumot In Leonellum 
Ferrariae Marchionem és In Lasarum 
Marcbionem Malaspinam; úgyszintén egy 
Tetrastichon in Borsum, valamint Guarino 
Baptistának Janus Pannoniushoz intézett 
két költeményét. Ennek kiadott költemé-
nyeit is összevetette a codexek szöve-
gével és több lényeges eltérést jegyzett 
föl, — A pécsi nyilvános könyvtár mú-
zeumában őrzött ezüst képének másola-
tát a M. Orvosok és Term. Munkálatai 
VI. (1846.) közli. 

Czvittinger, S p e c i m e n 287. — Magyar Könyv-
ház V I . 1794. 30. — Erdélyi Muzeum V. 
1816. 100. 1. (Kerekes Ábel.) — Közhasznú 
Esm. Tára III. 94. (Teleki József gróf.) — 
Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 24. — Tud. 
Gyűjt. 1838. I. 102. (Horváth István.) — Toldy 
F., M. Nemz. írod. Tört. 1852. 11.53—58.67. 
113. — Brunei, Manuel du Libraire. Paris, 1862. 
IV. 344. — Graesse, Trésor de Livres Rares 
et Précieux Dresde, 1864. V. 120. — Fővárosi 

Lapok 1S66. 9S. sz. (Mátray Ernő.) — Toldy, 
M. Költészet Története 92. — Tört. Adattár 
II. 1872.458.— Pulszky Ferencz, Bisticci Ves-
pasiano Janus Pannoniusról. (Bud. Szemle 
III. 1873. 277.) — Figyelő I—III. 1877. 344. 1. 
(Pfeiffer Antal.) V. VI. — Hl. Könyv-Szemle 
1877. 311. I I I . 1878. 247. — Egyet. Phil. Köz-
löny 1880. (Ábel.) 1887—88. — Pesti Napló 1880. 
152. 208. 209. SZ. — Fraknói Vilmos, H u n y a d i 
Mátyás király. Bpest, 1890. (M. Tört. Élet-
rajzok.) 

Cetto Benedek, piarista tanár és igaz-
gató, C. Jakab városbíró s polgármester 
és Kepler Franciska fia, szül. 1731-ben 
Budán ; elvégezvén tanulását, a kegyes-
rendiek közé lépett, Veszprémben és 
Nyitrán az ékesszólást és római régisé-
get, Pesten a bölcseletet és mathesist. 
Debreczenben a dogmatika theologiát ta-
nította ; Beszterczén Erdélyben házfőnök 
és plébános, Veszprémben rector és pro-
vinciális consultor, Szent-Annán (Aradm.) 
házfőnök, Kecskeméten rector, végre a 
Caramelli vasas lovas ezredében tábori 
lelkész is volt. Meghalt 1799. márcz. 
17. Tatában. — Az ő idejében tudomá-
nyos vitatkozás támadt Desericius és 
Pray között a magyarok származása s 
elei felől, mely vitatkozást Desericius 
halála után Pray ellen Cetto vette át 
és Desericius irataiból a nevezett tár-
gyat illető értekezéseket és elmélke-
déseket rendbe szedte és saját észrevéte-
leivel kiadta. — Munkái: 1. JosepM 
Innocentii Desericii Hungari Nitrien-
sis et Georgii Pray S. J. sacerdotis 
Dissertationes (de origine hungarorum) 
ita collectae ut argumenta argumentis 
excipiantur. Három rész. (1. és 2. Kalocsán 
1768, a 3. Pesten 1771.) — 2. Disser-
tationes de maioribus Hungáriáé. Vacii, 
1770. — 3. De argumentis e Sinen-
sium Annalibus pro Hungarorum origine 
demönstranda desumtis Dissertatio. Pars 

IV. collect. Dissert. novis Observationibus 
Cl. Turberuilli Needhami illustrata et 
confirmata. Viennae, 1776. — 4. De 
Sinensium Imposturis Dissertatio. Pars 
V. collect. Dissert. U. ott, 1781. — 5. 
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Sinensium Imposturae assertae. Pestini, 
1787. — Kézirata : Institutiones philo-
sophicae 1763. (a m. n. múzeumi könyv-
tár kéziratai közt.) 

Horányi Memoria I. 389. Nova Memoria 
637. Scriptorea P i a rum Scholarum 360. — 
Katona História Critica XL. 712. — Catalogus 
Bibi. Fr . C. Széchényi I. 194. — Közhasznú 
Esmeretek Tára I I I . 95. ( F á b r i Pá l . ) — Figyelő 
VII. 308. — Karcsú, Vácz Tör ténete IX. 
198. — Petrik Bibl iogr . I. 407. 

Cetto György, pénzügyi hivatalnok 
(Münzmeister) volt Pozsonyban. — Kéz-
irati munkája: Müntzambts-Rechnung. 
Pressburg, 1675. (A m. n. múzeumi 
könyvtár kéziratai közt.) 

Chabicsovszky György, Kalocsa egy-
házmegyei áldozó-pap; előbb bikicsi, 
1801-től 1824-ig pedig béreghi bácsmegyei 
plébános volt. — Munkája: Apiorius 
systematicus seu nova apum cultura. 
Colocae, 1800. 

Calendarium és Schematismus Co locens i s 
1784—1824,— Catalogus Bibi. C .F r . Széchenyi. 
Suppl. II. 82. 

Cháktornai Máté. L. Csáktornyái. 
Chalupka Adám. ág. ev. lelkész 1792. 

márcziustól Felső-Lehotán (Zólyomm.); 
előbb Felső-Micsinyén volt iskolamester. 
— Munkái: 1. Hodnovérnéz hodnower-
nj'ch spísu spolusebrané wypisany zemé 
swaté kananegské, s ginymi kraginkami 
dédictwj Izraelowa. Selmecz. 1829—31. 
Két kötet. (A Kánán földnek hiteles le-
irása.) 2. Historické paméti církve ev. 
Brezüanské. U. ott, 1837. (A breznó-
bányai ág. ev. egyház történeti emlékei.) 

Növi Eccles. = Sehol. Annales Evang. I. 
1793. 76. — Toldy Bibliogr. (Tud. Tár II . ) — 
Petrik Bibliogr. 

Chalupka János, ág. ev. lelkész, előbbi-
nek fia, szül. 1791. okt. 28. Felső-Micsinyén; 
1816-ban a jenai egyetemre ment; 1818-
ban a kézsmárki gymnasium tanára lett; 
később breznóbányai lelkész és dunán-
túli superintendens-helyettes volt. Meghalt 
1871. jul. 15. Breznóbányán. — Munkái: 
1. Duodecim orationes scholasticae, quas 
in lyceo evang. aug. conf. Iíesmarkiensi 

habuit. Leutschoviae, 1826. — 2. A vén 
szerelmes, vagy a torházi négy vőlegény, 
vígj. 3 felv. Pest, 1835. — 3. Schreiben 
des Grafen Carl Zay an die Professoren 
zu Leutschau. Leipzig, 1841. (Névtelenül.) 
— 4. Kázné nedélni a svátecni. U. ott, 
1847. (Szent beszédek.) — 5. Drama-
tické spisy Jána Chalupky. Turócz-Szt.-
Márton, 1871—75 Öt részben. (Ch. tót 
színdarabjai.) 

Haan, J e n a Hungar ica . 142. — Mokos, 
Magyar tanulók a jenai egyetemen 97. — 
SloiI. Pohlady 1888. 4. SZ. — Petrik B ib l i o -
graphiá ja . — Vlcek, Dejiny Li tera túry Slo-
venskej 5 6 — 5 8 . 

Chalupka Rezső, tanárjelölt, szül. 
1868. ápr. 19. Eperjesen Sárosmegyében ; 
anyai ágon Otrokócsi Fóris Ferencztől a 
sémi nyelvtudóstól származott; közép-
iskoláit szülővárosában végezte s 1886-tól 
tanárjelölt volt a budapesti tud. egye-
temen, hol főleg a magyar nyelvet és 
irodalmat és a magyar nyelvrokonság 
kérdését tanulmányozta. — Irodalmi mű-
ködését 1884- ben kezdette a Sárosmegyei 
Közlöny és Epei'jesi Lapokban, főleg 
fordításokkal Heine, Lenau, Goethe és 
Saphir u tán ; majd fordított és önálló 
neveléstani, társadalom-bölcseleti, iro-
dalom- és művelődéstörténeti s nyelvészeti 
czikkeket, verseket és szépirodalmi munká-
latokat irt a következő vidéki s fővárosi 
lapokba: Mezőtúr és Vidéke (1887), 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok (1887). Duna-
Vidéke (1887—88), Tolnamegyei Höl-
gyek-Lapja Paks és Vidéke (1888.), 
Szegszárd és Vidéke (1888—89.), Felvi-
déki Szemle (1888—90), Egyetértés. 
Pesti Hírlap, Magyar Nyelvőr, Orsova, 
Borsodmegyei Közlöny, Magyar Szemle, 
(1891), Orosházi Közlöny (1891), sat. 
Nevezetesebb czikkei: A magyar nyelv 
az 1827. országgyűlésen, A párbaj 
erkölcstani szempontból. Az eperjesi 

1848. ev. főiskolai nemzetőrség tör-
ténete, Petőfi. Tompa és Kerényi köl-
tői versengésének real-typusa. A czi-
gány népköltészetről, A nagyidai kapitu-
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láczió, Petőfi Sándor Eperjesen, Petőfi 
német prokiamácziója (Egyetértés 1888. 
286. sz.), Az eperjesi botanikus kert 
1821-ben, A színészet Eperjesen 1873— 
-1888-ig, Czinka Panna. 1890-ben részt 
vett a magyar tud. akadémia Lukács-féle 
pályázatán Zrinyi Miklós a költő élete 
és munkái cz. két kötetre tervelt irodalom-
történeti monograpbiájával. — Munkája: 
Bűn és bűnhődés. Dunaföldvár 1888. 
(Ethikai beszély.) — Sajtó alatt: Váratkay 
István (egy ismeretlen kurucz iró) és 
Blumauer travestált Aeneássa, melyet 
magyarul öltöztetett Szalkay Antal. Mind-
kettő eredeti kéziratok alapján. 1887 óta 
Jókai Mór élete és munkái cz. irodalom-
történeti monographián dolgozik. 

Önéletrajzi ada tok . 

Chalupka Sámuel, ág. ev. lelkész és 
az árvái egyházmegye esperese, Chalupka 
Zsigmond német-lipcsei lelkész fia; Bicsén 
Lányi György vezetése alatt tanult; 1622. 
máj. 23-tól Thurzó György segélyével a 
vittenbergai egyetem hallgatója volt; 
hazájába visszatérvén 1627. jan 7. pappá 
szentelték föl és alsó-kubini lelkész lett, 
1642-ben Tövisfalun (Trnovetz) Nyitra-
megyében választották meg papnak és 
jegyzőnek, 1657-ben pedig Trencsinben 
lett lelkész. — Munkái : 1. Threnas 
domus Guzithianae. Togest: Piac domu 
Guzycowského. Trencsin. 1651. — 2. 
Communicaveris peccatis alienis. To 
gest: Kratická sprawa. U. ott, J651. — 
3. Idea Zittkio Johannea. To gest: 
Obraz pametny Jana Zittkia a neb Kazanj 
pohfebnj. U. ott, 1655. (Gyászbeszéd 
Zsitka János velicsnai pap és árvamegyei 
decan fölött a velicsnai templomban.) — 
4. Slzavé kwjlene wdow o syrotku, to 
gest: Kazanj pohfebnj; Cynéne nad 
Slowutene wráctnym. a wráctne slowut-
n^m panem Gifjkem Melclem mladssjm 
U. ott, 1658. (Gyászbeszéd 1658. nov. 29. 
Melczel György trencséni polgár fiacskája 
fölött.) — 5. Kásanj pohrebnj nad 
píemilym a rosskosnym Détátkem Gifj-

kem Melclem. U. ott, 1659. (Gyászbeszéd 
1659. jan. 12. Melczel György felett.) — 
6. Wandrowka. aneb Putowanj preása-
lostné Kozyni Puchalchy, Samuele Ka-
lupky Manzelky, U. ott, 1664. (Nejének 
tatár fogságba hurczoltatását és Oláh-
országból megszabadulását tárgyalja.). 

Banholomaeides, Memoria Ungar . 128. — 
Uj M. Athenás 538. — Fabó, Monumenta IV. 
(Klein.) — Szabó K., Régi M. Könyv tá r II . 

Chalupka Sámuel, ág. ev. lelkész, 
Ch. Ádám lelkész fia. szül. 1812. febr. 
27. Felső Lehotán; Gömörben latinul, 
Kézsmárkon németül és Rozsnyón ma-
gyarul tanult. 1833-ban a bécsi egye-
temre ment ; 1834-ben papnak szentel-
ték föl és lelkész lett Jolsván. 1840-ben 
pedig Felső-Lehotán. Meghalt 1883-ban. 
— Költeményei a tót folyóiratokban je-
lentek meg. — Munkái: 1. Palenka 
otrava. Beszterczebánya, 1843. (Zschokke 
Brantweinpesf-je.) — 2. Spevy S. Cha-
lupku. U. ott, 1868. (Ch. S énekei.) 

Vlcek, Dejiny Literatury Slovenskej 103. 273. 

Chanadi Demeter. L. Csanádi. 
Chanadinus Albert, magyar szárma-

zású pálos-szerzetes, élt 1492—1512. évek 
körül. — Munkái kéziratban maradtak, 
u. m. Beszédek szent Pál első remete 
dicsőítésére; ugyanannak élete, hős 
költemény; Az úr szenvedésének leírása, 
magyar versekben. 

Horányi, Memoria I. 397. — M. Künyv-Szemle 
1878. 24. 

Chányi János, Horvátországba sza-
kadt magyar r. kath. pap, kinek emlé-
kezetét három alkalmi költeménye tartotta 
fenn: 1. Carmen ill. ac rev. dno Emerico 
Carolo Raffay, dum in episcopum ca-
thedralem eccl. Bosnensis seu Diakova-
riensis, et Sirmiensis canonice unitarum 
consecraretur Zagrabiae die 15. aug. 
1816. Zagrabiae. — 2. Brevis memoria 
ill. comitis Bartholomaei Patachich occa-
sione solennis pro anima ejus . . . paren-
tationis. U. ott, 1817. (Ugyanez horvát 
nyelven. U. ott, 1817.) — 3. Encomias-
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ticon duo 1. b. Ludovico Bedekovich . . . 
incl. comitatus Crisiensis officii suppremi 
comitis administratori, dum ad hoc so-
lenni pompa introduceretur Crisii kai. 
Augusti 1825. Zagrabiae. 

Petrik Bibliogr. 

Chaply József Alajos (tyraki és boldog-
fai), pesti ügyvéd. — Munkái: 1. Úrbéri 
értekesés. vagy is jobbágy jogait érdeklő 
oktatás. Pest, 1830. (Ujabb kiadása ezen 
czímmel: Mezei rendőrség . . . U. ott, 
1842. Mindkét kiadásának censurai pél-
dánya megvan a n. múzeum kézirat-
tárában.) — 2. Polgártükör vagyis a 
honi polgárság és szabad királyi városok 
jogait érdeklő oktatás. U. ott, 1839—40. 
Három füzet. (Ugyanez németül is meg-
jelent u. ott, 1839—40. és mind a kettő-
nek censurai példánya megvan a m. n. 
múzeumban, hol még két kiadatlan mű-
vének, u. m. Szabad kir. városok eredeti 
világi s politikai jelesebb történeti, ma-
gyarra ford. Krieger szerint 1841. és 
Urbárium 1841. censurai példánya őriz-
tetik.) 

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár . XII. 1840. 483. 
495. 497.) — Petrik Bibliogr. 

Chappon (Ghapon) Lajos, franczia 
származású vívómester Pesten. — Munkái: 
1. Theoretisch-praktische Anleitung zur 
Fecht-Kunst. Pesth, 1839. — 2. A pár-
baj szabályai. Buda, 1848. (Hozzá csa-
tolva a német szöveg is.) — Arczképe 
Strixner Ágost rajza után kőnyomatban 
Engel és Mandellónál jelent meg Pesten 
1854 ben. 

Petrik Bibliogr. 

Charesz Lajos Gottlieb Keresztély. — 
Munkája : Gehaltene Trauer-Rede, von 
der Glückseeligkeit der Todes-Stunde, 
bey der Gruft und Beysetzung des wey-
land . . . Daniel Hieronimus v. Praun . . . 
den 30. Jan. 1742. Oedenburg. 

Petrik Bibliogr. 

Charit Mátyás (miklósfalvi), iskola-
igazgató volt Nagy-Sároson. — Az olvasó-
hoz intézett latin költeményét Pilcius 

Gáspár közölte Meditationes Piae czímű 
munkája (Bártfa, 1583.) előszavául. 

Hiirk, Sáros-Zempléni ev. Esperesség Tör-
ténete 51. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
II. 45. 

Chartuitius (Hartvic), püspök. Czvit-
tinger magyarnak mondja s korát Timon 
után a tizenegyedik századba helyezi; 
Kálmán herczegnek Endre fiának nevelője 
volt. A legáltalánosabb vélemény azt 
tartja, hogy ő német származású s 
előbb magdeburgi, 1105-től 1126-ig 
pedig regensburgi püspök volt; utóbbi 
minőségben jött hazánkba V. Henrik 
császárral (1108—1109.) és itt két 
évig tartózkodott; a magyar királyi 
házzal is rokonságban állott és Kálmán 
király meghagyásából Székesfehérvárott 
irta szent István király életét és azt Kál-
mán királynak ajánlotta. Pauler Gyula 
győri püspöknek tartja, ki Arduinnak 
neveztetik és kit Kálmán király 1097-
ben feleségért Sicziliába küldött, 1103-
ban pedig Seraphin érsek oldalánál sze-
repelt. — Munkája: Vita S. Stephani 
regis Hungáriáé. Cracoviae, 1540. (Leg-
első kiadása Velenczében 1498-ban Le-
gendae Sanctorum regni Hungáriáé 
czímű gyűjteményben jelent meg; 
már ekkor fölhasználta volt Temesvári 
Pelbárt Pomerium sermonum de sanctis 
pars aestivalis cz. gyűjteményében, mely 
1489-ben jelent meg először ; a velenczei 
első kiadást Surius Lőrincz carthausi 
barát is fölvette 1578-ban nagy legenda-
gyűjteményébe ; azonban ennél sokkal 
jobb a Bongarsius-féle kiadás a Berum 
Hung. Script. Varii cz. gyűjteményben 
1600; jeles kiadás a Schwandtner-féle 
1746-ból Scriptoresei közt; Endlicher 
Rerum Hung. Monumenta, Sangalli 1849, 
cz. gyűjteményében szintén fölvette; a 
jobbak közé tartozik még a Podhradczky-
féle 1836 budai kiadás, Hartvik életrajzá-
val, biráló jegyzésekkel és hasonmással; 
kiadta még Érdy János magyar fordításban 
Pesten 1854.) A legjobb kiadás Mátyás 
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Flóriáné (Pécs. 1881.) — A legenda legré-
gibb alakban egy XII. századbeli codexben 
maradt fenn, mely 1814.-ig Majna-Frank-
furt város birtokában volt és ezt a városi 
tanács József nádor közbenjárására a 
m. n. múzeumnak ajándékozta. Schwartz 
Gottfried iglói superintendens, Halléban 
kiadott munkájában kétségbe vonta Char-
tuitus jelen művének hitelességét, melyet 
aztán Stiltingius János jezsuita védelme-
zett Gyó'rben 1747-ben következő ki-
adásában : Vita S. Stephani regis Hun-
gáriáé ex latinis et graecis aliorumque 
gentium monumentis collecta, digesta 
commentariis et observationibus illustrata, 
in qua Joannis Schwartzii Hungari he-
terodoxi adversus initia religionis apud 
Hungaros christianae et Anglicam Regni 
Hungáriáé coronam calumniae refutantur. 
— Gh. hitelessége kétségtelen; főforrásúl a 
szent király kisebb és nagyobb legendá-
ját s a szent István országlása alatt irt 
királyi könyvet használta. 

Czvittinger, Specimen. — Horányi Memoria 
I. — Vnlerhaltungsblatt. .Pressburg. 1816. 
33. sz . — Fejérpataky László, I r o d a l m u n k az 
Árpádok korában 59. — M. Florianus (Mátyás 
Flórián), Históriáé Hungaricae Fontes Do-
mestici. I. Quinque-Ecclesiae, 1881. — 
Marczali Henrik, A magyar történet kútfői 
az Árpádok korában. Bpest, 1880. és ennek 
német kiadása Berlin, 1882. — Századok 
1883. és 1884. (Pauler Gyula.) 

Cházár András (jólészi), ügyvéd és 
megyei főjegyző, szül. 1745. jún. 5. Jó-
lészen Gömörmegyében, nemes de sze-
gény ág. ev. szülőktől; 1755-ben a német 
nyelv elsajátítása végett Dobsinára kül-
detett, hol iskolai tanulását is folytatta; 
ugyanazon évben Eperjesre ment, hol a 
költészetet és ékesszólást, s 1762-ben 
Kézsmárkra, hol a bölcseletet tanulta; 
1765-ben Pozsonyban folytatta tanulmá-
nyait, melyeket Fodor ügyvédi irodájában 
befejezett. 1766-ban Győrött Tiszapataki 
ügyvédnél gyakorlatilag tanulta a magyar 
törvényt, mire 1767-ben visszajött Jólészre 
a szülei házhoz. Ugyanezen év október 
havában Tolnamegyében ügyvédnek eskü-

dött föl. 1767 elején fölkereste a Toper-
czer és Lipovniczky patvariáját és itt 
mint járulnok 1770 végéig működött, 
mire 1771. jan. havában Pestre ment, 
hol a Parnitzky irodájának volt munka-
társa. 1773. nov. mint gyakorló ügyvéd 
Rozsnyón telepedett le; eleinte Torna, 
Hont és Abauj, később Gömörmegye 
táblabírája lett. Midőn József császár ren-
deletileg meghagyta, hogy az ügyvédek 
a törvényszékekhez kereseteiket német 
nyelven tartozzanak benyújtani, Ch. az 
ügyvédségről lemondott. 1790-ben a rima-
szombati megyei közgyűlésen mint fő-
jegyző a fejedelem önkényes uralma ellen 
tartott tüzes szónoklatai rendkívüli tet-
szésben részesültek. Ezen időben Gömör-
megye háromszor választotta meg főjegy-
zőjévé ; a legnehezebb ügyekben sokat 
irt és több hires követutasítást szerkesz-
tett. Az 1791. pesti protestáns zsinaton 
mint a gömöri ág. ev. esperesség küldötte 
vett részt, s itt különösen a házassági 
ügyekben mint jegyző tevékeny munkás-
ságot fejtett ki. 1799-ben ő volt a váczi 
siketnéma intézet legelső tervezője s kez-
deményezője, e czélra 50 ezer frtot gyűj-
tött és azt maga ezerrel növelte, azonban 
nem tudta e kedvencz eszméjét megvaló-
sítani. Meghalt 1816. jan. 28. Rozsnyón, 
hol szép könyvtára az iskola birtokában 
van. — Arczképe Gyurikovits által raj-
zolva és Prixner által rézbe metszve 
megjelent Budán az Annales Evangelici 
IX. kötetében 1803-ban. — Munkái: 1. 
Processus dominii Csetnek contra mon-
tanum privilegiatum oppidum Dobschina. 
Leutschoviae, 1782. — 2. Hungaria 
Semper sua, ad explicandam, e legibus 
regni, conscriptionem recentissimam pro-
posita. Eperiessini, 1785. — 3. Pro liber-
tate preli. Cassoviae, 178? Német nyel-
ven is megjelent, de a példányok ható-
ságilag lefoglaltattak. — 4. Törvény rend, 
mely Magyar- és ahhoz tartozó országok 
törvény és ítélő székeinek szabatott. Deák-
ból magyarra fordíttatott. Kassa. 1789. 
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— 5. Origines juraque hospitum Teuto-
num 1789. — 6. Gömör-vármegyeválasza 
a f. m. helytartó-tanácsnak kiadott ren-
deletére a sajtó szabadsága tárgyában. 
(Kassa), 1793. szept. 9. (Czim nélkül és 
névtelenül.) — 7. Quaerenti quid sit 
crimen laesae majestatis? amico res-
pondit. Eperiessini, 1793. — 8. Opinio, 
de coordinationejuridicorumfororum judi-
cialium emendatione processualis ordinis 
etc. quam, anno 1802. deputationi exhi-
buit. Rosnaviae, 1802. — 9. Könyörgő 
levél, melyet segedelemnyújtás végett 
nyújtott a váczi siketnémák nevelőházá-
nak nevében a segedelem beszedő. Kassa, 
1802. (Ugyanez latinúl is.) — 10. Disser-
tatio de Gallicia et Lodomeria, item 
Dalmatia regno Hungáriáé incorporanda. 
Hely n., 1805. — 11. A magyar nem-
zethez. Nagyszombat, 1806. —12. Beszéde 
Gömör-vármegyéhez. Hely n., 1806. — 
13. Bosnavia pro nationali gymnasio 
maximé idonea. Leutschoviae, 1807. — 
14. Analysis opellae: De lingua, admi-
niculis, et perfectione ejus in genere, et 
de lingua hungarica, in specie, commen-
tatio historico politica, hungarorum rumi-
nationi dicata, per Joannem Fejes. Quam 
concivibus suis sacram facit. Hely n., 
1807. — 15. Commentatio de suppliciis j 
capitalibus. Leutschoviae, 1807. (Melyben 
a halálbüntetés eltörlése mellett irt böl-
cseleti szempontból.) — 16. Előre bocsá-
tott elmélkedései a magyar nyelvet tár-
gyazó s a M. Kurir által kihirdetett 
jutalomkérdéseknek fontosabban lehető 
megfelelésére. Nagyszombat, 1807. — 17. 
A nemes felkelésről szóló törvények 
három czikkelyei. Kassa. 1809. — 18. 
Serenissimo Britannorum regio coro-
naeque principi domino aliquid de jure 
hominis et civis sacrum. Viennae, 1813. 
— Kéziratban meglevő bölcseleti s köz-
jogi munkáit felsorolja Sthymmel : Ana-
lysis Articuli primi 1805 de generali 
insurrectione. Rosnaviae, 1805. (Censurai 
példány a n. múzeum kézirattárában.) 

Magyar Kurir 1799. 30. SZ. — Annalen der 
Literatur 1810. I I . 128. 1. — Catalogus B i b l . 
Fr. Com. Széchenyi Suppl. II. 83. — Bar-
tholomaeides, Comi ta tus Gömöriensis 408. — 
Gemeinnützige Blätter 1815. 38. SZ. 1829. 71. SZ. 
— Unterhaltungsblatt PreSSDUrg, 1815. 40. SZ. 
— Hazai s Külföldi Tudósítások 1816. I. 18. SZ. 
— Oesterr. National Encyclopaedie. W i e n , 1835. 
I . 635. — Társalkodó 1838. 45. 46. SZ. (Hollók 
Imre . ) — Tudom. Tár 1842. É r t ek . 99. 164. 
(Sz t rokay Antal . ) — Ferenczy és Danielik, 
Magyar í rók I. 70. — Figyelő VII. 78. VIII. 
160. — Rozsnyói Hiradó 1879. 6—11. s z á m . 
(Sthymmel, Ch. önéletrajza s eredeti kéz-
iratai nyomán.) — Karcsú, Vácz Története 
I X . 161. 163. — Ballagi Géza, A P o l i t i k a i 
I roda lom 218. 772. — Kalauz, Vácz, 1888. 
6. sz. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a I . 410. 

Chegery (Csegeri, Csengeri) András. 
— Munkája: História az Jerusalem 
várasanak veszedelmeről Titus Vespasia-
nustól. Debreczen, 1574. (A versfejekben 
van a szerző megnevezve, ki e munkát 
1553-ban irta, de az 1574-iki az első 
ismert kiadás ; egyetlen példánya Horvát 
Istvántól került a n. múzeumba.) 2. kiad. 
Debreczen, 1577. 3. kiadás. Kolozsvár, 
1580. 4. kiad. Debreczen, 1582. (Egyetlen 
példánya a londoni British Múzeumban.) 

Sas 1831. VII I . 135. (Burián Pál.) — Toldy, 
M. Köl tészet T ö r t é n e t e 163. — Szabó Károlyr 

Bégi M. Könyvtár I. 52. 68. 89. 98. — M. 
Könyv-Szemle V . 1880. 221. 

Chemez Gyula. — Munkája: <Fon-
csor» válaszul a «Tükör» cz. röpiratra, 
Bpest, 1888. 

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

Ghenot Adám, bölcselet- és orvostudor, 
erdélyi származású ; előbb Erdélyben volt 
kir. főorvos, azután belga - luxemburgi 
főorvos lett. — Munkái : 1. Tractatus 
de peste, sive de origine, progressu, fatis, 
fine pestis in Daciae Transylvaniae qui-
busquam locis ab initio oct. 1755. ad 
finem januarii 1757. Vindobonae. 1765. 
— 2. Abhandlung von der Pest. Aus 
dem lateinischen übersetzt von Joseph 
Wilh. Schweigart. Dresden. 1776. — 3. 
História pestis Transylvaniae ann. 
1770, 1771. Opus posthumum jussu regio 
edidit et praefatus est FranciscusSchraud. 
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Budae, 1779. — 4. Hinterlassene Schrif-
ten über die ärztlichen und politischen 
Anstalten bei der Pestseuche (vom Jahre 
1769, 1770, 1771). Wien, 1798. 

De Luca, Das gelehrte Oesterreich 53. — 
Catalogus Bibl . Fr, Com. Széchenyi I . 197. 
Suppl. I . 106. 

Cherna Vincze (udvardi). L. Udvardy 
Cherna Vintse. 

Chernák (Chernac) László, orvos- és 
bölcselettudor, a deventeri lyceum tanára, 
Csernák György veszprémmegyei tábla-
bíró és Horváth-Kotsi Erzsébet fia, szül. 
1740-ben Pápán; 1755. ápr. 24. a deb-
reczeni ev. ref. collegiumba iratkozott 
be s 1.759. szept. 15. könyvtárőri állást, 
1763. márcz. 15. a rhetorikában tanítói 
hivatalt, 1764-ben a theologiában és 1765-
ben a metaphisycában seniorságot nyert. 
Hazájában bevégezvén tanulmányait, a 
gröningeni egyetemre ment, hol bölcselet-
és orvostudori oklevelet nyert ; innen 
1775. nov. 7. meghivatott a deventeri 
lyceumba a bölcselet és mennyiségtan 
tanítására, mely hivatalát 1816. máj. 5. 
történt halálaig viselte. — Munkái : 1. 
Dissertatio physica de theoria electrici-
tatis Franklini. Groningae, 1771. — 2. 
Dissertatio inaug. medica de respiratione 
volucrum. U. ott, 1773. — 3. Dissertatio 
philosophica inauguralis de aqua, inter 
aquam ferventem, non ebuliente. U. ott, 
1775. — 4. De libertate philosophandi 
in licentiam non vertenda. Daventriae, 
1776. — 5. De cognitione in meris voci-
bus consistente, rerum vacua. U. ott, 
1780. — 6. Cribrum arithmeticum. 
U. ott, 1811. (Ism. Tudom. Gyűjt. 1817. 
VI. 157.) 

Horányi, Memoria és N o v a Memoria. — 
Catalogus Bibl. F r . Com. Széchenyi I . 197. 
— Katona, História Critica XLI. 645. — Tud. 
Gyűjt. 1817. YI. 157. (Sárvári Pál.) 

Chernánski János, jezsuita szerzetes. 
— Munkája: Conclusiones theologicae 
de peccatis et divina gratia. Tyrnaviae. 
1666. 

Icl. S z i n n y e i J . , Magyar írók II. 

Chernel Dávid (chernelházi). udvari 
tanácsos és a dunántúli kerület táblai 
elnöke, Ch. László és Szeremley Eszter 
fia. Neje, báró Grass Mária Anna, Mária 
Terézia egyik udvarhölgyének leánya volt, 
mely házasság folytán katholizált. Meg-
halt 1808-ban. A mult század német és 
franczia műveltségével birt és szép könyv-
tárt hagyott maga után. — A magyar 
költészetben több kísérletet tett névtele-
nül. — Munkája : Nemes magyar Ott 
ezredje vitézinek az érdempénz oszto-
gatásának alkalmatosságával. Szombat-
hely, 1806. 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pót lék 
kötet 166. — Petrik Bibliogr. — Kazinczy F., 
Levelezése I. 

Chernel Ferencz (chernelházi). ország-
gyűlési követ (absentium ablegatus), előb-
binek fia; Sopronmegye főszolgabírója, 
utóbb a kőszegi kerület táblai ülnöke 
volt 1858 körül. Meghalt ? — Munkája : 
Tisztelő versek, melyeket midőn Felsé-
ges Urunk II. Ferencz örökös ausztriai 
császárságra emeltetése alkalmatosságával 
Miháli sopron-vármegyei mezővárosában 
mindszent havának 21. 1804. Bartho-
deiszky János Mihály és Pál urak inne-
peltek, ajánlott. — Arczképe megjelent 
a Thewrewk József Magyar Pantheon 
cz. gyűjteményében 1836-ban. 

Catalogus Bibl. Fr . Com. Széchenyi Suppl. 
I I . — Gemeinnützige Blätter 1836. 72. SZ. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai I I I . 26. 

Chernel Ferencz (chernelházi), hírlap-
író, Ch. Ferencz udvari ágens fia; a 
szabadságharcz alatt karddal szolgálta a 
hazát, 1849-ben szárnysegéde volt a 
péterváradi várparancsnoknak; Világos 
után mint közkatonát besorozták és Catta-
roba vitték, de nem sokáig volt osztrák ka-
tona, beteg lett és elbocsátották. Ekkor 
azonban nem jött haza, hanem német 
journalista lett Bécsben, a magyar-barát 
Wanderernél kezdte s a Pressénél vé-
gezte működését. Egyszer félbe szakította 
hírlapírói pályáját 1859-ben, a mikor az 
Alföldön toborzott huszárok közé állott 

2 
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és az olaszok ellen harczolt osztrák 
részen. Szerkesztette még az Agramer 
Zeitungot is, a 60-as évek végén és a 
70-es évek elején. Meghalt 1887. nov. 30. 
Bécsben. 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék 
k ö t e t 165. — Fővárosi Lapok 1887. 331. 

Chernel Ignácz (chernelházi), úrbéri 
főtörvényszéki tanácsos, Ch. Ferencz fő-
szolgabíró és Barthodeiszky Teréz fia, 
szül. 1807. nov. 25. Mihályiban Sopron-
megyében ; 1834—49-ig Batthyány Fülöp 
herczeg kanizsai uradalmainak ügyésze, 
1850—55-ig zala-egerszegi, majd egy évig 
szegszárdi törvényszéki elnök, 1861-ig 
soproni úrbéri főtörvényszéki tanácsos 
volt; ezután nyugalomba vonult Kőszegre. 
1848-ig Zala, Sopron, Vas és Somogy-
megyék táblabírája volt. — A Chernel 
család történetét és leszármazási táblá-
zatát irta Nagy Iván Magyarország Csa-
ládai cz. munkája III. és Pótlék kötetébe ; 
Chernel György I. Rákóczy György feje-
delem megbízottjának emlékezetét a Győri 
Tört. és Rég. Füzetekbe (IV. 1865.) és 
Deák Ferencz halála után, róla több 
hibákkal elegy tárczaczikk jelenvén meg, 
ezeknek némi kiigazítása végett a Pesti 
Naplóba (1876. 40. sz.) —1— jegygyei 
küldött egy czikket, mely Deáknak győri 
akadémiai tanulmányaira s családi viszo-
nyaira vonatkozik. 

Nagy Icán, Magyarország Családai I I I . 
26. 1. és önéletrajzi adatok. 

Chernel István (chernelházi), föld-
birtokos és ornithologus, Ch. Kálmán 
történetíró és tolnai gróf Festetics Mária 
fia, szül. 1865. máj. 31. Kőszegen Vas-
megyében. — Irodalmi munkásságát a 
Kőszeg és Vidéke cz. lapnál kezdte 
(1881—87.) és a Vadász-lapnál folytatta 
(1881 — 90). Rendes munkatársa a Ter-
mészettud. Közlönynek (1887 óta), a 
bécsi ornith. bizottság évkönyvének, az 
Ornith. Jahrbuchnak, Zeitschrift für die 
gesammte Ornithologie cz. folyóiratnak 
(1886 óta), Jahresbericht d. Com. f. Ornith. 

Beob. Stat. in Oester.-Ungarn (1885 óta). 
Irt még a következő lapokba, folyóira-
tokba s évkönyvekbe: Szemle (gr. Kreith-
féle 1883—85.), Orvos-Term. Egylet Év-
könyve (Pozsony 1884—86.), Sopron 
(1885—89.), Pozsonyvidéki Lapok (1886.), 
Hasznos Mulattató (1886.). M. Nyelvőr 
(1888.), M. Könyv-Szemle (1888), Vadá-
szok Zsebnaptára (1888.), Oedenburger 
Zeitung (1889.) Munkálkodása főleg az 
ornithologiára szorítkozik; ritka példá-
nyokból álló madár-, fészek- és tojás-
gyűjteménye van ; a budapesti ornitho-
logiai kiállításnak ő volt egyik rendezője. 
— Munkája: Bibliotheca ornithologica 
Hungarica. Bpest, 1888. (Különnyomat 
a M. Könyv-Szemléből.) 

M. Könyv-Szemle XIII. 1888. 18. 1. (hol Czikkui 
föl vannak sorolva) és önéletrajzi ada tok . 

Chernel Kálmán (chernelházi). ügy-
véd és megyei aljegyző, Ch. Ferencz 
kerületi táblabíró és Barthodeiszky Teréz 
fia, szül. 1822. április 6. Kőszegen, hol 
a gymnasiumban tanult ; a bölcseleti 
osztályokat Szombathelyen, a jogot a 
pozsonyi akadémián végezte. Az ügyvédi 
vizsgát az 1843—44. országgyűlés alatt 
tette le. Sopronmegyében mint tisztelet-
beli, majd mint valóságos aljegyző hiva-
taloskodott. 1848-ban a szabadságharcz 
őt is fegyverre szólította; a fegyverleté-
tel után hivatalt nem vállalt, hanem 
idejét természetrajzi s történelmi tanul-
mányokra fordította. Kőszeg városa meg-
választotta díszpolgárának, az árvaszék 
helyettes elnökének, azonkívül a kőszegi 
kisdedóvónak és a szegény diákok egy-
letének is elnöke s a takarékpénztár al-
elnöke ; a m. történelmi társulat alapító, 
a porosz- és bajor kir. kertészeti-egyletek 
levelező tagja volt. Meghalt 1891. ápr. 21. 
Kőszegen. Irodalmilag a Honművész és 
Regélőben (1839), Rajzolatokban, Társal-
kodóban és Pesti Divatlapban közölt 
egyleti, társadalmi s más vegyes tudó-
sításokat. Jegyzői hivataloskodása idejé-
ben a Pesti Hírlapot és Kossuth Hirlap-
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ját látta el Sopronmegye közigazgatási 
életére vonatkozó közleményekkel. Az 
50-es években Bérczy Vadász- és Verseny-
lapjában (1858., 1860., 1862—64) és a 
Hazai s Külföldi Vadász-rajzokban (1860.) 
ismertető vadászczikkeket és rajzokat irt; 
a Vasárnapi Újságban (1863—64. 1866. 
1884.) történeti czikkeket közölt. A bajor-
és poroszországi kertészeti lapokba a 
többek közt Die Geschichte der Garten-
kunst (1853) cz. munkát irta. Abafi 
Hazánkjába (1887—88.) az Olmiiczi fog-
lyokról irt. Még a következő lapokban 
és folyóiratokban jelentek meg czikkei: 
Frauendorfer Blätter (1854), Isis (1865), 
Gaea(1866.),Natur, Das Ausland, Kertész-
gazda (1868.), Századok (1869. 1871. 
1875—76.), M. Orvosok és Term. Mun-
kálatai (1879.), M. Könyv-Szemle (1882.), 
Vasmegyei Lapok (Béry Balogh Ádám 
támadása Kőszegen 1710-ben, Szelestey 
László életrajza). Történelmi értekezése-
ket irt még Adatok Zalamegye Történe-
téhez cz. munkába s a Vasmegye Régé-
szeti Évkönyvébe ; végre vezérczikkeket 
és tárczákat a Kőszeg és Vidéke czimű. 
hetilapba, a többek közt: Léka vár és 
város, Visszaemlékezések 1848 —49-re 
(12 tárczaczikk) és Életpályám történeté-
ből (1886. 11 tárczaczikk.) — Álneve: 
Algernon. — Munkája: Ktísseg sz. kir. 
város jelene és múltja. Szombathely, 
1878. Két rész. (Ism. Századok 1879. 
Thaly K.) — Igen sok irodalmi jegyze-
tet hagyott maga után s a többi közt 
memoirjait is hat kötetben. 

yagy Iván, Magyarország Családai I I I . 
26. — M. Könyv-Szemle 1888. 16. 20. 1. — Kő-
szeg és Vidéke 1891. 17. SZ. — Századok 1891. 
412. — Önéletrajz és gyászje lentés . 

Chernel Keresztély, orvostudor, eper-
jesi származású ; 1753—56-ban a jenai 
egyetem hallgatója volt. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de neces-
saria foetus in omni partu praeter-natu-
rali, qui a situ foetus vitiato dependet, 
versione, cum suis cautelis. Jenae, 1756. 

iFeszprémt,Succincta Medicorom Biographia 
IV. 157. — Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi 
I. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vj Sí. Athenás 
538. — Mokos, Magyarországi tanulók a jena i 
egyetemen 61. 

Cherney {Cliernyei) János. orvostudor, 
szül. 1747-ben Trencsénben; középiskolái-
nak végeztével Bécsben és Nagyszombat-
ban hallgatta a felsőbb tanulmányokat; 
az utóbbi helyen orvostudor lett és 
Beszterczebányán telepedett le; később 
Zólyommegye főorvosa lett. — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica de simula-
tione morborum. Tyrnaviae. 1776. — 2. 
Sprava kunsstu babskern. Pozsony, 1778, 
(Steidele János Rafaelnek bábamestersé-
géről irt könyve tót nyelven.) —3. Poucenj 
gakz se poznati muze, kdyz se pes zbeá-
netima, a gakové prostredky hned podre-
bowati se magj, kayby nékoho besny 
peskokusal, aby dobesnosti. . . neupadol. 
Beszterczebánya. 1813. (Tanítás, hogyan 
kell a veszett ebet felismerni és a veszett-
séget megakadályozni.) — 4. Trogj 
lékáfske povcenj, gako se muze I. stras-
sliva nemoc bésnosti II. nakazanj rozného 
dobytka w duli III. swinska nemoc tro-
sky recená poznati a zhogiti. U. ott, 1813. 
(Három orvosi tanács : A veszett eb, a 
marha- és sertésvész fölismerése s gyó-
gyítása.) 

Horányi, Xova Memoria. — Catalogus Bibi . 
Fr . Com. Széchenyi I. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Petrik Bibl iographiája . 

Cherny József, jogtudor és egyetemi 
tanár, szül. 1812. jan. 28. Szakolczán 
Nyitramegyében. jó módú polgári szülők-
től ; szülővárosában a gymnasinm négy 
osztályát, az 5, és 6. osztályt Esztergom-
ban já r t a ; 1828-ban a szent Benedek-
rendbe lépett Pannonhalmán, hol a nö-
vendékévet és a bölcseleti osztályokat 
végezte. Néhány évvel ezután a rendből 
kilépett és a győri jogakadémia hallgatója 
lett; ezt elvégezvén, Pestre ment ügyvédi 
gyakorlatra ; itt nyert ügyvédi s jogtudori 
oklevelet. Ezután több évig előkelő csa-
ládoknál nevelősködött. Időközben Szentes 
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városa jegyzőjévé választotta meg; később 
ezen hivatalát a temesvári kerületi táb-
lánál referensi állással cserélte föl. Három 
évi szolgálata után a temesvári püspöki 
lyceumhoz az egyházjog ny. r. tanárának 
hivatott meg. A lyceum 1848-ban felosz-
latattván, Ch. Kassán mint gyakorló 
ügyvéd telepedett le ; 1860-ban az ottani 
jogi akadémiához neveztetett ki tanárnak; 
1861. decz. 7. a pozsonyihoz helyeztetett 
át. hol a római s egyházi jogot taní-
totta s az államviszgálati bizottság tagja 
volt. 1863. szept. 14. a budapesti egye-
temhez neveztetett ki tanárrá az egyház-
jog és hűbérjog, később a római jog 
előadására. 1867—70-ig a jogi kar dékánja 
volt. Meghalt 1886. aug. 12. Budapesten. 
— Munkái: 1. Beszéd, melyet 1867-ben 
a m. tud. egyetem jogi és államtudom, 
kara megalapításának kétszázados évnap-
ján tartott. Buda, 1867. — 2. Emlékbeszéd 
néhai Vizkelety Ferencz volt egyetemi 
rendes jogtanár felett 1876. máj. 10. 
Bpest, 1876. (Egyetemi beszédek 1875 
—76. II.) 

Sí. Künyv-Szemle 1876. 243. — Petrik K ö n y -
vészete. — Ortvay, Száz év egy hazai főiskola 
életéből 143. — Egyetértés 1886. 223. sz. — 
Jogtud. Közlöny 1886. 34. s z . ( d r . K o v á c s Gy.) 
és gyászjelentés. 
Cherrier Miklós, bölcselet- és hittudor, 

pozsonyi kanonok, siklósi apát és kir. 
tanácsos, Ch. János franczia emigráns 
és haszonbérlő fia, szül. 1790. jún. 8. 
Nagy-Őszön Torontálmegyében ; iskoláit 
Pécsett, Nagyváradon és Szegeden járta 
s a bölcseleti osztályokat 1809-ben vé-
gezte ; ekkor a csanádegyházmegyei nö-
vendékek közé lépett és a pesti központi 
papnevelő házba küldetett, hogy a hit-
tudományt a m. kir. egyetemen hallgassa. 
Miután hittudori rangot nyert, visszatért 
megyéjébe s 1813-ban a szent rendek 
fölvétele után Zsombolyára ment segéd-
lelkésznek, honnan 11 havi működés 
után 1814. okt. 9. Kőszeghy László Csa-
nádi püspök mellé Temesvárra hivatott, 
hol mint levéltárnok, szertartó és szent-

széki jegyző hat évig működött. 1819. 
nov. 9. a pesti egyetem hittani tanszé-
kére pályázott, mire őt Radnay Sándor 
herczeg-primás érsekmegyéjébe átvette s 
a nagyszombati érseki lyceumban a meny-
nyiségtan tanárává nevezte ki. E tanszé-
ket 11 évig látta el, mire 1831-ben az 
egyházi jog és történet tanszékére moz-
díttatott elő, melyen 13 évet töltött el. 
1840—41-ben Kopácsy őt Német- (külö-
nösen Bajor-) és Poroszországba, Svájcz, 
Belgium, Franczia- és Angolország fővá-
rosaiba küldte a vegyes házasságok 
ügyének tanulmányozása végett. 1843 
máj. 13. pozsonyi kanonokká, 1846-ban 
a pozsonyi tankerület főigazgatójává s 
kir. tanácsossá neveztetett ki. Az 1848. 
pozsonyi országgyűlésen mint káptalani 
követ működött. Meghalt 1862. decz. 18. 
Pozsonyban. — Több értekezése jelent 
meg a Nemzeti Újságban és a Religio s 
Nevelésben (1845. Adamkovich Mihály 
és Döme Károly életrajza.) — Munkái: 
1. Nachahmung der Geduld Jesu im 
Leiden. Tirnau, 1827. — 2. Gott erhört 
und hilft zur Zeit. U. ott. 1828. - - 3 
Der Tod Jesu und unsere Erlösung. 
Gran, 1828. — 4. Oratio, qua Joanni 
Nep. Halász, archi-dioecesis Strigoniensis 
presbiteri. . . parentavit. Tirnaviae, 1830. 

— 5. Enchiridion juris ecclesiastici 
cum singulari ad alienas confessiones 
attentione. Pestini et Budae, 1836 — 37. 
Két kötet. (2. kiadás. Pest, 1838 Ism. 
Egyházi Tár 1839. I. Guzmics. 3. bőv. 
kiadás. Pozsony. 1848. 4. jav. és bőv. 
kiadás. Pest, 1855.) — 6. Die Tonkunst 
als Mittel zur Tugend und Verherrlichung 
Gottes. Eine Rede am Feste der heil. 
Cacilia 1838 bei Gründung des Kirchen-
Musik-Vereines in Tirnau. Pressburg, 1838. 
— 7. Institutiones históriáé ecclesiasti-
cae novi foederis. Pestini. 1840—41. 
Négy kötet. (Ism. Athenaeum 1841. IV. 
12. sz.) — 8. írói rágalmazás, az az 
czáfolása az Athenaeum f. évi júl. 27. 
12. számában foglalt irói orzásnak. Nagy-
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szombat, 1841. — 9. Egyházi jog. Ide-
gen felekezetek iránti különös figyelem-
mel. U. ott, 1843. (Latinul irtás magyarra 
fordította.) — 10. Köz egyháztörténet. 
Pozsony, 1844. — 11. A jó és czélsserü 
nevelés kellékei. U. ott, 1846. (Beszéd.) 
— 12. Christ-katholisches Erbauungs-
buch. U. ott, 1852. — 13. Epitome His-
tóriáé ecclesiasticae. Viennae, 1854. Két 
kötet. — 14. A magyar egyház története. 
Pest. 1856. 

Toldy Bibliographiája (Tud. Tár 1839. 466. 
1840. 483. 1841. 499. 500. 1842. 507. 1844. 483.) 
— Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 58. 
— Ferenczy és Danielik, Magyar Írók I. II. 
— 21. Sión 1863. 238. 1879. 847. — Ortvay, 
Száz év egy hazai tanintézet történetéből 
113. — Petrik B i b l i o g r . — Vj M. Sión 1890. 
263. — Necrologium Strigoniense 151. 1. és 
gyászjelentés. 

Chertvélesi (P.) János. — Római 
mértékre irt magyar rímes verse, mely 
12 distichonból áll. és egy latin verse 
Szepsi Korotz Györgynek «Az Angliai. . . 
első Jakab ki rá lynak. . . irt ajándéka», 
(nyomt. Oppenheim, 1612.) czimt'í mun-
kájában található. 

Cherubinus a S. Trinitate. karmelita 
szerzetes Budán. — Munkái: 1. Ehren-
Rede. welche bei solenner bischöfl. Bene-
dicirung dess den 4. Mártii feyerlich ge-
legten ersten Steins zu der künfftig neuen 
Kirche deren PP. Carmelitern in der 
Haubt-Stadt u. Vestung Ofen. Ofen, 1725. 
— 2. Schuldigste und höchst nützliche 
Gegen-Sieb einer ruhmwürdigsten Con-
gregation von und zu der allerheiligsten 
Göttlichen Drey-Einigkeit. U. ott, 1727. 

Petrik Bibliographiája. 

Cherven Flóris, bölcselettudor, fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1840. febr. 3. 
Chizsnén Árvamegyében; miután a gym-
nasiumi tanfolyamot Beszterczebányán 
és Ungvárt (1850—58.) elvégezte, a bécsi 
egyetemen főképen nyelvészeti s törté-
nelmi tanulmányokkal foglalkozott 1858-
tól 1861-ig. Tanári vizsgálatot a törté-
nelemből és földrajzból 1864-ben tett a 

budapesti egyetemen, a hol később (1868.) 
tudori oklevelet is nyert. 1861. okt. 18. 
Pozsonyban helyettes tanár, 1862. szept. 
2. Beszterczebányán helyettes, 1864. 
ápr. 8. rendes tanár lett; 1867. jul. 27. 
Pozsonyba, 1868. szept. 30. a budapesti 
kir. kath. főgymnasiumhoz helyezték át, 
hol jelenleg is működik. 1870-ben a 
világtörténelemből egyetemi magánta-
nárrá habilitáltatott; 1872-ben a reál-
iskolai, később az egyesített középiskolai 
tanárvizsgáló bizottságnak, 1875-ben 
pedig az országos közoktatási tanácsnak 
lett tagja. Nagyobb tanulmányutazásokat 
tett Olasz-, Franczia-, Angol- és Német-
országban. — Kisebb dolgozatai megje-
lentek a Tanáregylet Közlönyében (1871.), 
M. Tanügyben (1872.), a Földrajzi Köz-
leményekben (1873.), Nyelvőrben (1875.), 
a Századokban (1875. Jelentés a zólyom-
megyei levéltárról és a Majthényi, Rudnay, 
Tarnóczy és Kosztolányi családok levéltá-
ráról mint bizottsági előadó), a budapesti 
V. ker. gymnasium Értesítőjében (Prae-
historikus idő. A föld. szerves természet 
és ember fejlődésének vázlata.) — Munkái: 
1. Jausz-féle történelmi földrajz atlasza. 
Bpest, 1875—78. II. és III. rész. (Ford. 
és a hazai iskolák hasznalatára alkal-
mazta.) — 2. Egyetemes földirat. U. ott, 
1875—77. Három rész (Haucke F. nyomán.) 

— 3. Kirándulás Rangunba. Jelentés 
a trieszti keresk. és iparkamarához. 
Bethlen Ödön gróf olasz munkája után 
ford. Fiume, 1875. — 4. Osztrák-magyar 
monarchia földirata, középiskolák szá-
mára Haucke F. nyomán. Bpest, 1880. 
(5. kiadás U. ott, 18B0.) — 5. Egyetemes 
földirati tankönyv reáliskolák számára. 
U. ott, 1884. Két kötet. (Schneider János-
sal. 2. jav. kiadás. U. ott, 1885. 3. jav. 
kiad. U. ott, 1888. I. kötet 4. kiadás. 
U. ott, 1890.) — 6. Lange Henrik Uj 
iskolai atlasza 23 színezett lapon, ma-
gyarra ford. s a hazai iskolák számára 
alkalmazta. U. ott, 1890. (12. jav. kiad.) 
— Rudolf trónörökös könyvének (Osztrák-
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magyar monarchia Írásban és képben) 
magyar történelmi részét fordítja a haza-
fias magyar tót közművelődési egyesület 
számára, miből már több füzet jelent 
meg a magyar államnyomdában. 

Horváth Ignácz Könyvészete 1884—85. 1890. 
— M. Könyvészet 1889. és önéletrajzi adatok. 

Cherven Tamás, beszterczebányai apát-
kanonok, nagyprépost és püspöki hely-
nök, szül. 1793. jan. 14. Chizsnyén Árva-
megyében ; 1812-ben a papi rendbe lé-
pett és 1816-ban fölszentelték ; előbb Bro-
gyánban volt nevelő, 1821-ben lett püs-
pöki titkár és szentszéki jegyző, 1828-ban 
ülnök, 1833-ban oldal-kanonok, 1840-ben 
káptalani fődiaconus, 1847-ben apát, 
1861-ben lyceumi igazgató, 1865-ben 
nagyprépost, 1869—72-ben káptalani és 
végre 1872-ben püspöki helynök; ő volt a 
Slovenska Matica pénztárnoka. Meghalt 
1876. ápr. 27.Beszterczebányán. —A híres 
turócsi fakönyv, a nyírfa (betula alba) 
külső hártyájára irt állítólagos magyar 
irodalmi emlék tette nevét ismertté; 
1839-ben, mint szent-kereszü lelkész, a 
Stubnyai fürdőben Jezerniczky Istvánnál 
találta azt, kihez az a Raksányi-család 
levéltárából került. A m. tud. akadémia 
kiadta az emléket a Tudománytárban 
(Uj F. 1840. VIII. k.) Cherven megfejté-
sével együtt. Az emlék, mely 32 sor 
írásból áll, 127 nevet tartalmaz, de csak 
a következő szavak fordulnak elő benne: 
vitizlő nemeknek, fia, fiai. én és vétiza. 
Toldy szeme előtt ez emlék az összes 
maradványok közt leghitelesebbnek és 
legrégibbnek tünt föl; de Szabó Károly 
fejtegetései után valószínű, hogy az egész 
emlék nem egyéb, mint Bél ábc-je nyo-
mán ügyesen szerkesztett koholmány. 

Toldy, M. írod. Tört. 1—3. kiadás. — Buda-
pesti Szemle V I . 1866. 127. — Schematismus 
Historicus Dioec. Neosol. 1876. 36. 59. — 
Figyelő I I I . 1877. 31. — Fejérpataky László, 
Irodalmunk az Árpádok korában 3. 1. és 
gyászjelentés. 

Cheserius (Gibárti Keserű) Mátyás, 
bosznai püspök, Gibárti Keserű István 

alnádor fia. Bolognában tanult és tanítója 
Beroald Fülöp őt Cheserius néven di-
cséri IV. Sándor pápa 1502. máj. 30 
bosznai püspöknek nevezte ki, mely 
hivatalát még 1524-ben is viselte. — Ő 
fordította görögből latinra Isokratesnek 
két beszédét, melynek elsőjét II. Ulászló 
királynak, másodikát pedig olaszországi 
volt tanulótársának Moré Fülöp pécsi 
püspöknek ajánlotta s ezen czím alatt 
nyomatott k i : Isocratis oratio de regni 
administratione. Bologna, 1524. 

Morányi Nova Memoria I. 644. — Kemény 
József gróf. Tört. és Irodalmi Kalászatok 
57. 61. 

Chiabai (Csabai) Mátyás, kassai 
iskola-tanító, laski zemplénmegyei szár-
mazású; 1555. ápr. 13-tól a vittenbergai 
egyetem hallgatója s 1556-ban a magyar 
tanulók seniora volt. 1557-ben foglalta 
el tanári székét; a német nyelvet nem 
bírta ugyan tökéletesen, de tudományos-
sága által már korábban elhíresült és 
Stockei által, kinek Bártfán előbb tanít-
ványa, majd segéde volt, ajánltatott a 
kassai városi tanácsnak. Alatta nagy 
hírre emelkedett az iskola, sőt a város 
új iskola-épületet is kezdett építeni. 1561-
ben elhagyta Kassát; valószínűen azért, 
mert a városi tanács fizetésének kiszol-
gáltatásában oly hanyagul járt el. hogy 
nem egyszer nyomornak volt kitéve. — 
Munkája: Encomium arcis Agriae 
mirabiliter ac vere divinitus servatae 
A. D. 1552. conscriptum in gratiam 
suorum patronorum Francisci, Stephani 
et Dominici Dobo fratrum. Vittebergae. 
1556. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 28. 
— Franki, Hazai s Külföldi Iskolázás 104. 
360. — Szilády, Régi M. Költök Tára III. 
436—441. 

Chiakor György, az erdélyi kanczel-
lária titkára. — Munkája: Epistola (ad 
Wolfgangum Kovaciovium supr. Transylv. 
cancellarium) de morho et obitu Stephani 
regis Poloniae, cum ejusdem examine, 
ex ungarico in latinum sermonem con-
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versa. Claudiopoli, 1587. (Ch. levelének 
kelte: Grodnae 19. Kalendas Januarii 
1586. Erre Curtius Amadeus felelt ugyan-
azon évben a hely megnevezése nélkül 
kiadott munkájában; erre ismét Bucella 
Miklós felelt Krakkóban 1588-ban.) 

Korányi, Nova Memoria. — Catalogus Bibl. 
Franc. Com. Széchényi I. 169. 198. 243. — 
Szabó Károly, Bégi M. Könyvtár II . 

Chiba Márton. L. Csiba Márton. 
Chiereny (Cserényi) Mihály, erdélyi 

székely származású. — Munkája: His-
tória. Az Persiai Monarchiabeli Fejedel-
mekről. Tudniillik: Cyrusról, Cambisesről, 
Dariusról, Xerxesről és a többiről rövi-
deden kiszedetett Xenophonból, Herodo-
tusból és több authorokból. Az Nagy Sán-
dor, avagy az Mátyás király éneke nóta-
jára. Kolozsvár, 1592. (A legterjedelmesebb 
valamennyi rimes krónikáink közt.) 

Bod, M. Athenas 311. — Korányi, Memoria 
I. 404. — Katona, História Critica XXVIII. 
852. — Toldy, M. Költészet Története 163.— 
Figyelő IX . 243. — Szabó Károly, B é g i M. 
Könyvtár I. 127. 

Chikán Mihály, polgáriskolai tanár. 
Meghalt 1882. ápr. 28. Balassa-Gyarma-
ton 44. évében. — Munkája: Nógrád-
vármegye földrajza. B.-Gyarmat, 1874. 

Petrik Bibliograpliiája és gyászjelentés. 

Chikuliny Ferencz János, szomszéd-
vári báró, a bölcseletet és jogot a bonni 
egyetemen hallgatta. Meghalt 1746-ban 
és vele a család kihalt. Munkái: 1. 
Delecti Pannoniae Saviae Heroes. Bo-
noniae, 1723. — 2. Elégia ad amicos 
Graecii Anno Domini 1727. — Kézirati 
munkája : Josephidos Carolinae libri XII. 
4rét 192 levél. (Az előbeszéd kelte: Csák-
tornyán 1718. jún. 22. Megvan a buda-
pesti egyetem könyvtárában.) 

Horányi, Noya Memoria 647. — Katona 
História Critica XXXIX. 944. — Budapesti 
Egyet. Könyvtár Kéziratainak Czimjegyzéke 207. 

Chilkó László, r. kath. plébános, szül. 
1848. decz. 13. Karczagon (Jász-Nagy-
Kun-Szolnokm.); a gymnasiumot Gyön-
gyösön és Egerben végezte, hol a pap-

növendékek közé vétetett föl; majd mint 
a nagyváradi 1. sz. egyházmegye növen-
déke a theologiai tanfolyamot Nagyvára-
don fejezte be s 1872. aug. 12. áldozó 
pappá szenteltetett föl. Mint segédleikész 
és lelkészhelyettes Székelyhidon két és 
Debreczenben hét évig működött. 1881-
ben kőrös-tarjáni (Biharm.) lelkész, 1889-
ben kőrös-ladányi (Békésm.) plébános 
lett, hol ma is működik. — Hirlapi czik-
kek jelentek meg tőle az Egri Népújság-
ban (A bukovinai magyarok érdekében), 
a Religioban (Az egyházi népénekekről), 
a Debreczeni Ellenőrben, a gyulai Nép-
újságban (valláserkölcsi irányú versek 
és oktató közlemények a nép számára) 
s több más lapban (hitvédelmi czikkek.) 
— Munkái: 1. A debreczeni r. kath. egy-
ház története. Debreczen, 1877. — 2. 
Adalékok a debreczeni r. kath. egyház 
történetéhez. U. ott, 1882. 

Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e . — Schematis-
mus Magno Varad. 1889. és önéletrajzi 
adatok. 

Chilkó Sándor, r. kath. kántor, szül. 
1832. szept. 29. Gyöngyösön ; 1852. szept. 
29. végezte Egerben a kántortanítói 
képző intézetet, 1860-ban Izsákon kántor-
tanító, 1861. jun. 4. Szegeden belvárosi 
kántor lett. Meghalt 1888. okt. 5. Szege-
den. — Fürdői leveleket irt Karlsbad-
ból a Szegedi Híradóba (1878. 101. 
106. sz.) és a Gyöngyös cz. hetilapba 
(1880. 30. sz.) — Munkája: Gyász-búcsú-
hangok különféle temetési alkalmakra. 
Eger, 1867. 

Keizner János szives közlése. 

Chiolich Miksa (löwenspergi), hittu-
dor, zágrábmegyei áldozó-pap és egye-
temi tanár, szül. 1749-ben Zengben; a 
gymnasiumot Fiúméban végezte s az 
egyházi pályára lépett; ekkor Gráczban 
a bölcseletet hallgatta, mire Rómába 
küldetett a hittaniak tanulására; azután 
Zágrábban lett hitszónok. 1789-ben a pesti 
egyetemen az erkölcsi hittan tanára s 
rector volt, 1790-ben zágrábi kanonok 
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lett. Meghalt 1808-ban. — Munkái: 1. 
Oratio habita in introductione schola-
ruffi in theatro academico 1776. Zagra-
biae. — 2. Oratio funebris babita. . . 
piis manibus Stephani e comit. Niczky. 
Pestini, 1777. — 3. Oratio funebris dum 
piis manibus M. Theresiae augustae regia 
Zagrab. acad. parentaret. dicta. Zagra-
biae, 1781. — 4. Oratio ad natalem 
Josephi II. Romanorum imperatoris. U. 
ott, 1782. — 5. Oratio funebris dicta. . . 
dum piis manibus com. Francisci Na-
dasdi pro-regis Dalmatiae, Croatiae, Sla-
voniae parentaret. U. ott, 1783. 

Horányi, Xova Memoria I. 648. — Katona 
História Critica XLI. 570. — Catalogus Bibi. 
Fr. Com. Széchenyi I. 199. — Fejér, História 
Academiae. — Pauler Tivadar, Budapesti 
Egyetem Története I. 
Chladni György, ág. ev. lelkész, tren-

cséni származású; 1664. márcz. 12-től 
a vittenbergai egyetemen tanult; azután 
a Körmöczbányai Szent-Jánoson (Berg) 
volt lelkész. 1673-ban a vallásüldözés 
elől családjával együtt kivándorolt és bét 
évig Görlitzben Felső-Lusiczában élt; 
1680-ban Hauswaldaban lett pap, hol 
1692-ben meghalt. — Munkái: 1. Dis-
putatio physica de metallis in specie 
dictis. Witemberg, 1669. — 2. Nuptiarum 
neglectarum poena. das ist: Hockzeit-
strafe, oder wie und mit welchen Land-
plagen die Verachtung der Geistlichen 
Gnaden-Hochzeit, und derselben Diener, 
Gott in seinem Zorn gemeiniglich zu 
bestrafen pflegt. Merseburg, 1675. — 3. 
Inventarium templorum, continens res 
eas, quae in templis et extra illa sunt. 
Görlicii, 1679. (A magyarországi ág. ev. 
egyház története van leirva a 189—239.1.) 

Czvittinger, Specimen 100. — Jöcher Alig. 
Gelehrten Lexicon I. 1880. 1. — Horányi 
Memoria I . — Klein, Nachrichten I. ü6. — 
Catalogus Bibi. Franc. Coin. Széchenyi I. 
199. Suppl. II. 84. — Uartholomaeides, Me-
moria Ungar. 165. — Vj M. Atlienás 538. 

Chladni (Chladenius) Márton, hit-
tudor és egyetemi tanár, előbbinek fia, 
szül. 1669. okt. 25. Körmöczbányán; az 

üldözések elől szüleivel együtt ő is Gör-
litzbe menekült és ott tanulta a huma-
niórákat; 1688.jun. 16-tól Vittenbergában 
a bölcseletet és theologiát hallgatta, 
innét Drezdába ment s 1695-ben ubi-
gaui (Szászvál. fejed.), még azon évben 

i jesseni lelkész és superintendens, 1704-
i ben Vittenbergában licentiatus theologiae. 
1710-ben ugyanott az egyetemen theo-
logiai tanár, 1719-ben a vártemplomban 
prépost-lelkész lett. Meghalt 1725. szept. 
12. Vittenbergában. — Munkái: 1. Disser-
tatio de fide ac ritibus ecclesiae Graeciae 
hodiernae, contra Nau et Allacium. Vitte-
bergae, 1693. — 2. Dissertatio de ec-
clesiis Colchicis eorumque statu, doctri-
nae ritibus. U. ott, 1702. (A munka 
végéhez csatolva: Epistola de abusu 
chemiae in rebus sacris ad Theoph. 
Wernsdorffium.) — 3. Disputatio de 
diptychis veterum. U. ott, 1703. — 4. 
Der verklärte Jesus oder 12 Betrach-
tungen über die Historie der Verklärung 
Christi. Leipzig, 1709. — 5. Disputatio de 
monotheismo Honorii papae, in concilio 
oecumenico VI. damnati. Vitembergae, 
1710. — 6. Dissertatio de conciliatione 
Mosis et Stephani circa Abrabamum. 
U. ott. 1710. — 7. Dissertatio de ec-
clesia plantata. U. ott, 1711. — 8. Dis-
putatio de haeresibus antiquis falso no-
bis imputatis. U. ott,1711. — 9.Dissertatio 
de metu diei extremae apud heterodoxos 
aut intempestivo aut nulio ad orac. P. 
2. Thess. 2, 1 - 3 . U. ott. 1711. — 10. 
Dissertatio de verbis institutionis in 
sacra coena ex formula jud. non expli-
candis, novarum opinionum discutienda-
rum causa. U. ott, 1711. — 11. Disser-
tatio de natura absolutionis evangelicae 
nostrorum temporum causa instituta. U. 
ott. 1712. — 12. Dissertatio de vindi-
ciis baptismi evangelico-Lutherani ad-
versus novatorum conatus. U. ott, 1712. 
— 13. Dissertatio de examine theolo-
giae pacificae, seu comparativae a Jacobo 
Gaerdenio propositae. U. ott, 1712. -
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14. Bissertatio de computo Dei in sal-
vandis electis. U. ott, 1712. — 15. 
Bissertatio de sanctis fictitiis papismi. 
U. ott, 1712. — 16. Bisputatio de cog-
nomine Boavspfsc filiis Zebedaei binis 
imposito, ad Marc. III. 17. U. ott, 1712. 
— 17. Bisputatio de violatione templi 
mystici, I. Cor. III. 17. U. ott, 1712. — 
18. Bisputatio de philadelphianismo 
ecclesiae nostrae oblato. U. ott, 1712. — 
19. Bissertatio de IlXv]po<povia justifica-
torum cum absolutione ministri concilia-
bili. U. ott, 1713. — 20. Bisputatio de 
damnis et emolumentis ex controversia 
circa tbeologiam impiorum. U. ott, 1713. 
— 21. Bisputatio de Synesio Cyrenensi. 
U. ott, 1713. — 22. Bisputatio de abre-
nunciatione baptismali ex I. Petri III, 
21. U. ott, 1713. — 23. Bisputatio de 
fede simplici ex II. Cor. XI, 3. U. ott, 
1714. — 24. Bisputatio de significatione 
voculae T O U T O in verbis coenae demon-
strativa non comparativa. U. ott, 1715. 
— 25. Bisputatio de revelationibus Bri-
gittáé Suecicae. U. ott, 1715. — 26. 
Bisputatio de inspiratis sine spiritu ex 
Epist. Judae V. 19. U. ott, 1715. — 27. 
Bisputatio de trifolio infausto Chiliasmi, 
Deismi et Apocatastatismi Atheismo non 
inimico. U. ott, 1715. — 28. Bisputatio 
de oeconomia Dei nova per praeconium 
poenitentiae extraordinarium non ex-
pectenda. U. ott, 1715. — 29. Bisputatio 
de ösop-or/ía ex consilio Gamalielis ca-
venda. U. ott, 1715. — 30. Bisputatio 
de visionibus Hildegardis. U. ott, 1716. 
— 31. Bisputatio de conscientia caute-
riata. U. ott, 1716. — 32. Bisputatio de 
examine doctrinae Quesnellianae, de fide 
justificante, bulla papali condemnatae. 
U. ott, 1716. — 33. Examina doctrinae 
Quaesnellianae de fide justificante : De 
ecclesia ejusque memoris, capite, notis 
et attributis, bulla papali condemnatae. 
U. ott, 1716. — 34. Bisputatio prior 
adversus Lamindum Pritanium vindicans 
methodum evangeliorum in inquirenda 

veritate coelesti. U. ott, 1717. — 35. 
Bisputatio posterior, refellens methodum 
pontificiorum in inquirenda veritate coe-
lesti. U. ott, 1717. — 36. Bisputatio de 
reformationis opere tamquam miraculo. 
U. ott, 1717. — 37. Justi Schoepfferi 
Lutherus non combustus, cum praefa-
tione. U. ott, 1717. — 38. Bisputatio de 
spolio seductorum in fideles commisso ex 
Coloss. II, 8. U. ott, 1717. — 39. Bispu-
tatio de vindiciis reformationis Lutheri 
a nonnullis novatorum praejudiciis. U. ott. 
1717. — 40. Bisputatio de Israelis in 
sua religione constantia. Jos. XXIV, 15. 
16. U.ott, 1717. — 41. Programma contra 
dicam jubilaeorum. U. ott,'1718. — 42. 
Bisputatio de ritibus et ceremoniis in 
festo jubilaeo reformationis Luth'erii 
non interdicendis. U. ott, 1718. — 43. 
Bisputatio de sanctis Poiretianis non 
sanctis. U. ott, 1718. — 4L Bispu-
tatio de pharisaeis et scribis in ca-
thedra Mosis sedentibus audiendis. 
Matth. XXIII, 1. 3. U. ott, 1718. — 45. 
Bisputatio de promovendis commodis 
ecclesiae evangelico-Lutheranae. U. ott, 
1718. — 46. Bisputatio de differentia 
apostolorum, prophetarum et doctorum. 
U. ott, 1719. — 47. Bisputatio de eli-
genda religione contra Iren. Elpistium. 
U. ott, 1719. — 48. Bisputatio de poe-
nitentia infantum. Joel. II, 16. U. ott, 
1719. — 49. Zur Busse rufender evan-
gelischer Prediger in einer Antrittsrede 
aus Joel. II. 12. ff. vorgestellet. U. ott, 
1719. — 50. Bisputatio, num bona 
opera sint ipsa vita aeterna. U. ott, 1720. 
— 51. Bisputatio de ecclesia sub epis-
copo viduo non vidua. U. ott, 1720. — 
52. Bisputatio de studio pietatis genuino 
I. Tim. VI, 11. U. ott, 1720. — 53. Bi-
sputatio de fidei probatione divina. 1. 
Petr. I, 7. U. ott. 1721. — 54. Erfreu-
liche Friedenspredigt Esaiae an sein 

j Volk, aus Jes. LV, 6. 7. vorgetragen. 
I U. ott, 1720. — 55. Bisputatio de con-
! silio Irenico novissimo alloquii Tubin-
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gensis circa doctrinam de persona Christi. 
U. ott, 1722. — 56. Disputatio de en-
thusiasta prae Atheo incurabili. U. ott, 
1722. — 57. Disputatio de introversione 
hominis in seipsum cum vera, turn fa-
natica. U. ott, 1723. — 58. Disputatio 
de sum mo gradi tentationum spiritualium. 
2. Gor. XII, 7. 8. 9. U. ott, 1723. — 59. 
Programma. ü. ott. 1723. — 60. Di-
sputatio de methodo concionandi Christi. 
U. ott, 1724. — 61. Institution's honii-
leticae. U. ott, 1724 (és Lipsiae, 1732.) 
— 62. Institutiones theologiae exegeti-
cae Vittebergae, 1724. — 63. Disputatio 
de epilogo orationis dominicae vindicato. 
U. ott, 1724. — 64. Dissertatio de lec-
tione Sacrae Scripturae omnibus homi-
nibus libera. U. ott, 1724. és 1725. — 
65. Institutiones exegeticae, regulis et 
observationibus luculentissimis instruc-
tae. U. ott, 1725. és 1740. — 66. Dis-
putatio de theologia emblematica. U. ott, 
1725. — 67. Institutiones theologiae 
morális. U. ott, 1726. és 1739. — 68. 
Disputatio de introversione hominis in 
se ipsum cum vera, tum fanatica. U. ott, 
1729. (2.' kiadás ?) — 69. Institutiones 
passionales. Schnaebergae, 1732. — 70 
Sylloge positionum theologicarum in 
usum disputantium. Hely és év sz. 

Czvittinger, Specimen. — Lacrimae, quibus 
ultima fata viri rev. magn. excell. dni Mar-
tini Chladenii . . . acerbissime deflent cives 
Pannoniae. Vittel)., 1725. — Catalogus Dispü-
tationum Theol.-Jurid.-Med.-Philos.-Histori-
carum. Lipsiae, 1726. 19—21. — Bibliothecae 
Uffenbachianae Universalis Tomus II. Fran-
cof . ad . M. , 1730. 682. 734. 762. — Bibliotheca 
Gribneriana. Lipsiae, 1734. II . 8. 6. 9. 11. 13. 
— Georgi (Theophili), Alig. Europaeisches 
Bücher-Lexikon. Leipzig, 1742. I. 280. 281. 
— Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon I. 
1880. 1. — Walchius (Job. Georg), Bibliotheca 
Theologica Selecta. Jenae, 1752—62. I. 477. 
II. 5. 262. 979. III. 110. 345. 723. 771. IV. 213. 
238. 902. 932. 956. 1064. — Dieterichs (Georg. 
Sept.), Bibliotheca. ßatisbonae, 1760. II. 160. 
— Meissner (Job. Christoph), Catalogus Uni-
versalis. Wolfenbüttel. 1767. 1.563. — Daehnert 
(Joan. Car.), Academiae Grypeswaldensis 
Bibliotheca. Gryp., 1775. I. 376. — Horányi, 

Memoria és Nova Memoria. — Klein, Nach-
richten I. 27. — Katona, História Critica 
XXXVI. 722. — Catalogus Bibi. Franc. Com. 
Széchenyi I. 199. II. 8. Suppl. I. 107. — Cata-
logus Dissertationum Academicarum. Oxonii, 
1834. 68. — Thesaurus Literaturae Theologicae 
Academicae. Lipsiae, 1841. 140. 168. 199.200. 

Chlamny László és Mihály. L. Ujvdry 
Mihály. 

Chlevinyi István, iskolaigazgató, chli-
vényi trencsénmegyei származású ; előbb 
Jolsván volt iskolaigazgató, azután Cset-
neken, hol 1710-ben meghalt. — Munkája: 
Hermes fatiloquus. Epicedia Andrea Bodó 
de Bodofalva, eccl. Csetnekiensis v. d. 
ministri et superintendentis. (Léutscho-
viae). 1708. (Szentiványi Mátyással egy fitt.) 

Catalogus Bibi. Franc. Com. Széchenyi. 
Suppl. I. 107. — Szab ú Károly, Régi M. 
K ö n y v t á r I I . — Slovenské Pohlady 1888. 4. sz . 

Chlivényi József (kis-chlivényi), hit-
és bölcselettudor, szül. 1800-ban Kis-
Chlivényben Trencsén-megyében; 1823-
ban misés-pappá szenteltetett és theologiai 
tanár lett a nyitrai papnevelőben. 1837-
ben elméje megzavarodott és a pozsonyi 
irgalmas-szerzet gyógyintézetébe vitetett, 
hol 1853-ban meghalt. — Kézirati mun-
kája : Paraphrasis in Librum Psalmorum 
1836. 

M. Sión 1890. 294. SZ. 

Chocholusz Bálint, tábori r. kath. 
lelkész, szül. 1852-ben; fölszenteltetett 
1876-ban, nyitrai főgymnasiumi tanár 
1877—78-től. Betegeskedése miatt 1880-
ban a tanítástól fölmenteíett. — Értekezést 
irt a Telephonról. (Nyitrai főgymnasium 
Értesítője 1878.) — Ujabb időben kiadott 
egy imakönyvet a tótajkú kath. katona-
ság számára. 

Nyitrai fögymn. Tudós ítványa 1878—81. — 
M. Sión 1890. 294. 1. 

Cholnoky Imre idősb, ügyvéd. Ch. 
Imre és viliéi Pribék Katalin fia, szül. 
1820-ban Kecskeméten, hol középiskolai 
tanulmányait kezdette, melyeket Pesten. 
Székesfehérvárott és Yáczon folytatott; 
a jogot Győrött és Pesten hallgatta; 
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1841-ben köz-, 1843-ban váltó-ügyvéd 
lett és 1848-ig Pesten ügyvédkedett; 
1845-ben Hont-, 1846-ban Nógrádmegye 
igtatta táblabirái közé. Politikai pályáját 
1842-ben Fehérmegyében kezdette, hol 
az akkori liberális (oppositio) pártba lé-
pett. Az 1848-ki márcziusi napokban 
tagja volt a nemzetőri haditanácsnak s 
a Fekete sereget, majd később az Etele 
vadász-csapatot alakította s mint főhad-
nagy a 36-ik honvéd-zászlóaljhoz oszta-
tott be; több csatában vett részt és 
1849-ben Kiss Ernő főhadparancsnok se-
géde lett; innét Asbóth Lajos tábornok 
parancsnoksága alatt alakult 132. zászló-
aljhoz helyeztetett át őrnagyi s parancs-
noki ranggal. A fegyverletétel után 
Tolnamegyébe bölcskei birtokára mene-
kült. 1850. jan. haditörvényszék elé idéz-
tetett és 15 évi várfogságra Ítéltetett; 
fél év múlva azonban szabadon bocsá-
tották ; de 1853-ban az ügyvédség gyakor-
lásától eltiltatott; később Bölcskén ügy-
védkedett. Az alkotmány életbe lépte 
után ismét az ellenzékhez csatlakozott 
és megyéjében a középbalpárt egyik 
vezérszereplője volt; a fusio alkalmával 
a függetlenségi párthoz csatlakozott. Je-
lenleg mint ügyvéd Duna-Földváron él. 
— Jogi és történelmi czikkeket irt a 
Tolnamegyei Közlöny tárczájába. — Mun-
kája : Váltóeljárási rendszer megyékre 
és városokra nézve. Pest, 1847. 

Petrik Bibliogr. és önéletr. adatok. 
Cholnoky Imre ifjabb, kir. közjegyző, 

előbbinek és tótváradi Kornis Constan-
cziának fia, szül. 1851-ben Bölcskén 
Tolnamegyében; középiskolai tanulmá-
nyait Kalocsán kezdte, folytatta Pesten, 
Gyönkön és a jogot a pápai lyceumban 
végezte; 1873-ban ügyvédi oklevelet nyert 
és Duna-Földváron ügyvédi gyakorlatot 
kezdett. Mint egyéves önkéntes szolgált 
a 8. huszár-ezrednél és a boszniai had-
járatban az ezred ujonczait Tuzlába 
vezette. 1886-ban Budapestre költözött, 
honnét Marczaliba (Somogym.) kir. köz-

jegyzővé neveztetett ki. — A Tolname-
gyei Közlönyben (1883) Párisi leveleket 
közölt és ugyanott (1880) Fátum cz. 
humorisztikus költeménye jelent meg. 
— Munkái: 1. A magyar anyagi ma-
gánjog kézikönyve. Bpest, 1886. — 2. 
A hagyatéki eljárás gyakorlati terve-
zete. Kaposvár, 1890. — Kéziratban : 
Papi javadalmak és a felekezeti ügy; 
Az urbériség Magyarországon. 

M. Könyvészet 1886. — Horváth Ignácz K ö n y -
vészete 1890. és önéletrajzi adatok. 

Chorényi József, idősb, nyitrai kano-
nok, szül. 1818-ban Nyitrán ; fölszentel-
tetett 1840-ben; előbb viszolyai, majd 
bolessói plébános, alesperes és czímz. 
prépost, 1880 óta nyitrai kanonok. — 
Mint a pesti növendékpapság magyar 
gyakorló-iskolájának tagja Vurum József 
nyitrai püspök életrajzát írta, mely a 
Munkálatokban (1810) jelent meg. 

M. Sión 1890. 294. 

Chorin Áron, aradi főrabbi, szül. 1766. 
aug. 3. Weisskirchenben Morvaországban 
vagyontalan szülőktől; a tudományok 
iránti hajlamát követte s Prágába ment, 
hogy a híres Landau rabbinak a theolo-
giai tudományokban tanítványa legyen. 
18 éves korában bevégezvén tanulmányait, 
a zsidók szokásához képest mint rabbi-
jelölt házasságra lépett és a rabbi pályára 
készült. 1786. szept. 16. Arad város zsidó 
hitközsége papjául meghívta; 1806-ig a 
hitközségi jegyzőséget is viselte. Eleinte 
hetenként négy váltó forint volt a fizetése, 
1790-től már öt forint bankóban. A zsidók 
helyzetén gyökeresen akart változtatni s 
rávette őket, hogy mesterséget tanuljanak; 
törekvéseinek az a sikere volt, hogy 1831-
ben Aradon 80 zsidó kézműves volt, zsib-
árus zsidó pedig az egész városban nem 
találtatott. Reformot hozott be a vallási 
lithurgiában és nevelésben is. Ezért a hazai 
s külföldi orthodox zsidó rabbikból álló 
conventiculum 1805-ben Ó-Budára idézte 
s miután tanait visszavonni nem akarta, 
elítélte, miből sok kellemetlenséget, rá-
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galmat és üldöztetést kellett szenvednie. 
A helytartótanács 1807. márcz. 2. az 
ítéletet megsemmisítette. Az ellene inté-
zett támadások daczára reformtörekvéseit 
ernyedetlenűl folytatta ; behozta az orgo-
nát, megengedettnek nyilvánította szom-
baton és ünnepnapon a vasúton való 
utazást; négy osztályú reáliskolát állított 
föl; ezenkívül a zsidó ifjúság érdekében 
egyleteket szervezett. Iratai oly föltűnést 
keltettek külföldön is, hogy a badeni 
nagyfejedelemség kormánya theologiai 
véleményt kért tőle arra nézve, hogy mely 
tárgyak tartoznak zsidó dogmák szerint 
kizárólag a rabbik hatáskörébe. Ebbeli 
véleménye 1826 ban Prágában jelent meg. 
A németországi ág. ev. lelkészekkel élénk 
levelezést folytatott, melyet Low Imma-
nuel tett közzé. Meghalt 1844. aug. 25. 
Aradon. A r. katholikusok részéről Vizei-
Ádám ügyvéd tartott fölötte emlék-
beszédet ; az aradi zsidó község pedig 
elkészíttette mellszobrát unokája Aradi 
Zsigmond által Rómában; e szobor a 
budapesti múzeumba van elhelyezve. — 
Arczképét Barabás rajzolta kőre 1845-ben 
és Walzel A. műintézetében jelent meg 
Pesten. — Munkái: 1. Trauer-Andachts-
rede über Ludvigs XVI. Unglücksschicksal, 
mit einem Anhang zur Vaterlandsliebe an 
die dasige Judenschaft gehalten den 6. 
März 1793. (Arad.) — 2. Gedächtniss-
rede über das Ableben d e s . . . Herrn 
Job. v. Banhidy, gehalten in der Sina-
goge zu Simánd den 2. April 1802. 
Waitzen, 1803. — 2. Lamenaseach 
shir . . . . 1807. (Héber alkalmi költe-
mény. Ism. M. Könyv-Szemle 1877. 104.) 
— 3. Ein Wort zu seiner Zeit. Wien, 
1820. — 4. Sr. Fürstl. Gnaden Herrn 
Alexander Rudnay . .. Primas Erz-
bischof von Gran . . . bei seiner Durch-
reise am 10. April 1820. überreicht. . . 
von der Arader israelit. Gemeinde. Arad, 
1820. — 5. Ein Wort zu seiner Zeit 
über die Nächstenliebe und den Gottes-
dienst. Wien, 1820. — 6. Herzens-

Regungen bei der Installation . . . Herrn 
Baron v. Wenkheim, Administrator der 
Obergespanswürde im löbl. Crassover 
Comitat. Arad, 1823. (Költemény.) — 7. 
Igureth Elassaph oder Sendschreiben 
eines afrikanischen Rabbi an seinen 
Collégén in Europa. Herausg. mit einem 
deutschen Vorworte, Nachworte und 
Noch Etwas. Prag, 1826. — 8. Rede 
bei der Andachtsübung und Dankes 
Gebeth für die Genesung Franz I . . . . 
1826. — 9. Der treue Bothe an seine 
Glaubensgenossen. Prag, 1830. — 10. 
Hillel. Ofen, 1837. - - 11. Worte der 
Wahrheit und des Friedens! Geschrie-
ben im Jahre 1843—44. U. ott, 1848. 

Catalogus Bibl. F r . Com. Széchenyi. Suppl. 
I I . 86. — Századunk 1813. 88. Sz. — Pesti 
Hirlap 184*1. 381. sz. (Nekr. Sárosy Gyulától.) 
— Jüdischer Plutarch. W i e n , 1848. — Wurz-
bach, Biogr. Lexikon II. 356. — Dr. Weil 
(Low Lipót). Aron Chorin. Szeged, 1863. — 
Magyarország és a Nagyvilág 1875. 41. Sz. a r c z k . 
— Schönfeld L., Chorin Áron. Arad, 1879. — 
lakatos 0., Arad Története. III. 16. — Petrik 
Bibliogr. — iöio /., Chorin Áron. Szeged, 1890. 
Chorin Ferencz, jogtudor, országgyű-

lési képviselő, Ch. Áron főrabbi unokája, 
szül. 1842. máj. 11. Aradon ; jogi tanul-
mányait részint külföldön, részint Bpesten 
végezte; 1866-ban jogtudor lett. Az 
ügyvédi vizsga letétele után Aradon tele-
pedett le s 1869—72-ig ott ügyvédi gya-
korlatot folytatott. Tevékeny részt vett 
a politikai életben és Atzél Péter fő-
ispánná történt kineveztetése után 1871-
ben ennek kerületében, Aradon, balközépi 
programmal képviselővé választatott. Az 
1872. választásoknál kisebbségben ma-
radt. Ekkor ismét a városi ügyeknek 
szentelte erejét. 1874-ben az aradi ügyvédi 
kamara helyettes elnöke lett. 1875-ben 
újra Arad képviselőjévé választatott sza-
badelvű párti programmal. 1878-banismét 
megválasztották; 1881-ben kisebbségben 
maradt és csak néhány hó múlva jut-
hatott be a házba mint a baksai kerület 
képviselője ; 1884 óta a szatmármegyei 
aranyos - medgyesi kerületet képviseli 
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s egyúttal mint ügyvéd működik a fő-
városban. — Az 1875. országgyűlés 
alatt a közgazdasági, kiegyezés ellen tar-
tott beszéde feltűnést keltett. Az ellenzék 
megbízásából lapvezér lett az aradi Alföd 
politikai napilapnál. Mint a képviselőház 
igazságügyi bizottságának előadója 1876-
ban átdolgozta a váltótörvény-j avaslatot. 
A jogi reformról, a királyi ügyészségek 
szervezetéről, a bűnvádi eljárásról czikk-
sorozatok jelentek meg tőle Szokolyai 
«Törvényszéki Csarnokáéban (1872—75.) 
— Munkája: Chorin Ferencz programm-
beszéde Aradon. Arad, 1875. 

Vasúm. Újság 1878. 52. SZ. a r c z k . — Petrik 
Könyvészete. — Lakatos, Arad Története 
I I I . 46. — Sturm, Uj Országgyűlés i Alma-
nach 187. 

Chorin Jakab. — Munkája: Sollen 
die Juden Bürger werden ? Pest, 1848. 

Petrik Bib l iogr . 

Chorin Károly Zachariás, orvostudor, 
Chorin Ferencz orsz. képviselő atyja. 
Meghalt 1868-ban Aradon 67. évében. 
— Munkája : Bissertatio inaug. medica 
de morbillis animalis. Vindobonae, 1829. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Chorin Zsigmond, hírlapíró, szül. 
1829-ben; a technikai pályára készült 
és Bécsben végezte tanulmányait. A 
szabadságharczban mint honvédhadnagy 
szolgált Guyon táborában ; Nagyszombat 
ostrománál azonban elfogták és besoroz-
ták az osztrák hadseregbe, de csak-
hamar kiszabadult és Pesten az iro-
dalomnak élt. Meghalt 1879. márcz. 25. 
Budapesten. — Tárczaczikkeket. regé-
nyeket írt a német lapokba; három 
regénye: Pest bei Nacht, Der letzte 
Honvéd (magyar fordításban is) és Ge-
heimnissvolle Naturen az Ungar. Frem-
denblattban (1864—68) jelent meg. — 
Munkája: An die Kremnitzer Wahl-
bürger. Budapest, 1879. — Kiadta és 
szerkesztette Budapesten a Magyar Vidé-
kiek Lapját 1862. nov. 23-tól 1863. 
szept. 13-ig (magyar és német szöveggel); 

alapította és szerkesztette az Ungarisches 
Fremdenblattot 1863-tól 1879-ig és 1873-
tól haláláig; a Magyar Híradó cz. kő-
nyomatú értesítőt; ez első ilynemű lap 
volt minálunk, mely kizárólag a hirlap-
szerkesztőségek számára szolgált fővárosi, 
rendőri, egyleti s gyűlési hírekkel. 

Hon 1879. 74. SZ. — Ellenőr 1879. 153. sz . 
— Vasárnapi Újság 1879. 13. Sz. — Pester 
Lloyd 1879. 85. sz. és g y á s z j e l e n t é s . 

Chorin Zsigmond, orvostudor. Cb. 
Ferencz orsz. képviselő testvér-bátyja, 
mehádiai kir. fürdőorvos ; az 50-es évek 
elején Bécsben hallgatta az orvosi tudo-
mányokat ; mint harmadéves orvos-
növendék kurzust nyitott a physiologiából 
pályatársai számára. Mint gyakorló-orvos 
előbb Aradon és Pesten működött; 
1870-ben Mehádiára ment orvosnak és 
1874. elején ugyanott kir. fürdőorvosnak 
nevezték ki. Meghalt 1875. júl. 27. 
Alsó-Döblingben 43. évében. — Hazai s 
külföldi szaklapokban több dolgozata 
jelent meg, nevezetesen: a Közeg, és 
Törvényszéki Orvostanban (1866), Für-
dői Lapokban (1868. 1872.), Gyógyászat-
ban (1872), Főv. Lapokban (1873) és 
két orvosi czikket írt a M. Orvosok és 
Term. Munkálatai XVI. kötetébe a me-
hádiai gyógyvizek hatásáról. — Mun-
kája : Emlékirat a magas magyar 
miniszterelnökséghez. A Hercules-fürdő-
ben létező viszonyok és az ott létesí-
tendő reformok tárgyában. Pest, 1872. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1875. 31. sz. 

Chotek Rudolf (chotkovai és vagnini 
gróf), cs. és kir. kamarás, a magyar fő-
rendiház tagja, Ch. Hermann gróf cs. és 
kir. ezredes és Brunswick Henriette grófnő 
fia, szül. 1822. febr. 12. Mint magyar-
országi (pozsony- és bácsmegyei) nagy-
birtokos régebben részt vett a főrendiház 
üléseiben, azonfelül mint Czerevics (a 
Rudolf trónörökös vadászatairól ismert 
birtok) ura. virilis tagja a horvát tarto-
mánygyűlésnek, a melynek tárgyalásain 
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csak Rauch alatt volt egyszer jelen. A 
mezőgazdaság kérdései iránt tanúsít érdek-
lődést. 1861-ben nyerte a kamarási mél-
tóságot. — Vadászati czikkeket irt a 
Vadász- és Versenylapba u. m. Vadászat 
az alföldi havasokon (1858.), Fókavadá-
szat (1861.) és Vadkanles fáczányosban. 

Sturm, Uj Országgyűlés i A l m a n a c h 74. — 
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv 65. 

Chotiborszky Gáspár, esperes-plébá-
nos ; meghalt 1866. aug. 16. Pozsonyban 
61 éves korában. — Munkája : Jehova, 
ich liebe das Haus, wo du wohnest, 
und den Ort, wo deine Majestät thronet. 
P. XXV. Der hohe Werth und die Hei-
ligkeit der kath. Pfarrkirchen dargestellt 
in zwei Predigten. U. ott, 1843. 

Toldy B ib l iograp l i iá ja (Tud. T á r 1844. 181.) 
— Petrik B i b l i o g r . — Necrologium Strigo-

niense 156. 

Chovancsák István, főreáliskolai ta-
nár, szül. 1856-ban Zubereczen Árva-
megyében; 1882. szept. 7. óta a magyar 
és franczia nyelv rendes tanára a buda-
pesti VIII. kerületi főreáliskolában. — 
Munkája: A subjectiv elem Moliére drá-
máiban. Vácz. 1881. (Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1882.) 

Wuts N é v k ö n y v e . — Budapesti VIII. ker. 
Főreáliskola T u d ó s í t v á n y a 1883—90. 

Chownitz (Chowanetz József) Julian 
Tódor, hírlapíró, szül. 1814-ben Ersek-
ujvárott Nyitramegyében; 1849 végén 
Svájczba, majd Németországba költözött 
és Stuttgartban telepedett le. — Munkái: 
1. Liebe, Schauspielkunst, Recensenten, 
Handwerk und Sardellen. Pest, 1839. 
— 2. Moderne Liebe. Roman. U. ott, 
1840. — 3. Die Geschichte Ungarns. 
Hamburg und Gotha, 1847. — 4. Ungarns 
heiliges Hecht zum Kampfe gegen Oes-
terreich, und zur Tronentsetzung des 
Hauses Habsburg-Lothringen. Frankfurt 
a. M., 1849. — 5. Ungarns Recht zum 
Einbruch in die oesterr. u. russischen 
Nachbarländer. Darstellung und Aufruf 
an die Oesterreicher. U. ott, 1849. — 6. 
Geschichte der ungarischen Revolution 

in den Jahren 1848 und 1849, mit Rück-
sicht auf die Bewegung in den oesterr. 
Erbländern. Stuttgart, 1849. Két kötet. 
— 7. Die wahre Lage Ungarns. Frank-
furt a. M., 1849. — 8. Handbuch zur 
Kenntniss Ungarns. Bamberg, 1851. (2. 
kiadása ezen czim alatt: Handbuch für 
Auswanderer nach Ungarn. U. ott, 1854.) 
— 9. Kurzgefasste Geschichte Ungarns. 
U. ott, 1871. (Előbbi munkából külön-
nyomat.) — 10. Handbuch sämmtlicher 
Ritterorden sowohl der blühenden als 
der erloschenen. Wien, 1877. — Szer-
kesztette az Opposition cz. politikai 
napilapot 1849-ben Pesten. — Kézirata: 
Kleine Erzählungen aus dem Gebiete 
des Pesther Lebens cz. munkájának 
censurai példánya 3 kötetben a m. n. 
múzeum kézirattárában őriztetik. 

Toldy Bibl iogr . (Tud. Tá r . XII. 1841. 513.> 
— Wurzbach, Biogr. Lexikon XXIII. 375. — 
Oettinger, M o n i t e u r d e s D a t e s . — Neue Freie 
Presse 1865. 175. 1867. 1053. 1057. 1059. 186S. 
1281. SZ. — Neues Wiener Tageblatt 1868, — 
Slownik Naucny I I I . 1145. — Catalogus B ib i . 
Joann. Card. Simor 238. — Petrik Bibliogr. 

Chragligh József, jezsuita hitszónok, 
illyr származású; 1696-ban vették föl a 
rendbe Fiúméban, azután Pécsen, Po-
zsegán s még több helyt működött mint 
illyr hitszónok. 1733. márcz. 28. meg-
halt Triesztben. — Munkája : Vindiciae 
illibati conceptus Mariani. Tyrnaviae, 
1706. 

Stoeger. S c r i p t o r e s . — De Backer VI. 88. 

Chraniszlav György (tul. Gavriil), gör. 
kel. püspök, szül. 1775-ben Rumában 
Szerémmegyében ; 1804—1811-ben a 
karloviczi gymnasium tanára volt és 
1811-ben lett barát-szerzetes; 1828-ban 
pakráczi püspöknek nevezte ki a fruska-
gorai archimandrita. Meghalt 1839-ben. 
— Munkái: 1. Czviet na grob Joana 
Raicsa Koviliszkago Archim. dne 11. 
dek. 1801. Uszopszago. Buda, 1802. 
(Virág Raics János kovili zárdafőnök 
sírjára. Költemény.) — 2. Povarnaja 
knjiga. U. ott, 1804. (Szakácskönyv.) 
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— 3. Riecsi naclprobnija. Buda. 1808. 
(Halotti beszédek.) 

Schafarik, Geschichte der südslav. Lite-
r a t u r I I I . 331. 386. 150. 468. — Schematismus 
R. Ilungariae 1829—1839. 

Chrástek Mihály, r. kath. plébános, 
szül. 1825. máj. 29. Vágujhelyen; a 
beszterczebányai püspökmegyei papság 
közé lépett; 1851-ben misés pappá szen-
teltetett ; később bars-szentkereszti espe-
res-plébános és iskolai felügyelő lett. A 
reutlingeni német pomologus-társaság 
tagja. — Munkája: Nákresy z umu-
cenia pana naseho Jezika Krista v sies-
tich pöstnych Káznach. Szakolcza, 1885. 
(Böjti egyházi beszédei.) — Szerkesz-
tette a Cyrill a Method cz. tót egyházi 
lapot három évig; mint a Matica titkára 
az egylet évkönyveit is szerkesztette és 
kiadta a tót népdalok gyűjteményét. 

Sloonik Naucny I I I . 1146. — Schematismus 
His to r icus Keosol iensis 1876. — Horváth 
ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. — M. Sión 1889. 
71. 1. — Vlcek, Dej iny Li t . Slov. 179. 

Chrastina Illés, ág. ev. gymnasiumi 
igazgató, Ch. Dániel könyvnyomtató fia, 
szül. 1731-ben Puchón Trencsénmegyé-
ben; tanult Modorban és Trencsénben, 
azután a magyar nyelv megtanulása 
végett Győrbe küldték szülei; 1749-ben 
a győri gymnasiumotelhagyván, Sopronba 
ment és ott hat évig tanult ; ezután a 
Szirmay, Kubinyi s Radvánszky csalá-
doknál nevelő volt ; innét 1763-ban 
külföldi egyetemekre ment és a jenai, 
majd az altorfi egyetem hallgatója volt. 
1766. decz. az eperjesi, 1772-ben a 
lőcsei iskola rectora lett. Meghalt 1787-
ben. — Latin verseket irt. 

Haan, J e n a H u n g a r i c a 73. — Mokos, Ma-
gyar Tanulók a Jenai Egyetemen 64. — 
Slovenské Pohlady 1888. 4. sz . 

Chrastina János, ág. ev. lyceumi 
tanár, előbbinek testvérbátyja, szül. 
1729-ben Puchón, Trencsénmegyében; 
tanult Trencsénben. Győrött és Pozsony-
ban ; 1749-től 1768-ig a pozsonyi ág. 
ev. lyceumban tanárkodott, 1758-tól a 

Landerer-féle könyvnyomtatónál a tót 
könyveket éveken át ő javította. Meg-
halt ? — Munkája : Slovensti Versovcy. 
Szakolcza, 1805. (Tót verses elbeszélései 
Geloról és Taubmannról. Kiadta Tablic.) 
— Sok évig kiadta a pozsonyi tót nap-
tárakat és azokban számos költeményt, 
mesét, tréfás elbeszélést, Taubmann-féle 
anekdotát, erkölcsi tanítást és népszerű 
czikket közölt. — 1762-ben tanár tár-
sának, Jeszenák Pál cs. kir. udvari 
tanácsos és jogtudósnak síremlékére 
latin chronostichont irt, melyet Klein 
Sámuel följegyzett és Fabó Monumen-
táiban (IV. 20.) közölt. 

Tablic, Poezye. Vácz, 1807. I I . 63. 1. — 
Slovnik Naucny I I I . 1147. 1. (R ieger . ) — Slo-
venské Pohlady 1888. 2. sz . — Vlcek D e j i n y 
Literatury Slovenskej 1890. 27. 29. és dr. 
Wagner Lajos szives közlése. 

Chrismar F. S. — Munkája : Skizzen 
einer Reise durch Ungarn und die Tür-
kei. Pesth, 1834. (Uj czímlappal ellátott 
kiadás. U. ott, 1857.) 

Heinsius, Alig. Bücher Lexikon 1836. VIII. 

Chrismár Ottó. L. Cséti Ottó. 
Christ Nep. János, orvostudor, kus-

tánfalvai beregmegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
tussi convulsiva. Pestini, 1817. 

Rupp, Beszéd 152. — Szinnyei Könyvésze te . 

Christen Kristóf András, orvostudor, 
budai főorvos, Chr. Ferencz városi fő-
orvos fia, szül. 1783-ban Budán, a pesti 
egyetemen végezte tanulmányait és 
1819-ben orvostudor, szülővárosának 
tiszt, főorvosa és az. egyetem orvosi 
karának tagja lett. Tanulmányutat tett 
Németországban, Hollandiában. Párisban, 
Svájczban és Felső-Olaszországban ; öt 
évi utazás után 1824. őszén hazajött. 
1839-ben a pesti egyetem orvosi kará-
nak dékánja volt. Meghalt ? — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica sistens ópium 
historice, chemice et pharmacologice 
consideratum. Pestini, 1819. 

Gemeinnützige Blätter 1824. 89. — Rupp, 
Beszéd 139. 152. — Szinnyei Könyvésze t e . 
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Christiani Ábrahám, ág. ev. lelkész. 
1580-ban rector volt Szepes-Szombati-
ban, azután nrédikátor lett Keresztfalu-
ban és 1610-ben hívták meg Bártfára 
lelkésznek. Meghalt 1619-ben pestisben. 
— Munkái: 1. Theses apologeticae de 
coelo, ascensione Christi in coelos, et 
dextera Dei; oppositae calumniis cuius-
dam effrontis sacramentarii, Petri prae-
lorii pastoris Roxensis, Bártfa, 1599. (Az 
előszóban le van irva a viszály eredete.) 
— 2. Syntagma... de duabus in 
Christo naturis. U. ott. 1609. 

Klein, Nachrichten I. 28. — Figyelő XVII. 
381. — Vj M. Athenás 538. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II . 80. 91. 

Christiani Nep. János, (ralli báró), 
erdélyi teljhatalmú kir. biztos. — Mun-
kája : Allocutio q u a m . . . ad generalia 
comitia m. principatus Transsylvaniae 
commissarius regius plenipotentiarius, 
occasione propositionis regiae, et depo-
siti per iriclytos status et ordines, die 
23. decembris 1790. homagii habuit. 
Claudiopoli, 1791. (Ezt követi a magyar 
szöveg.) 

Schematismus G e n e r a l i s 1790. — Petrik 
Bibliographiája. 

Christoffy István, ág. ev. lelkész, 
leveli (Kaltenstein, Mosonm.) szárma-
zású ; 1801. okt. 12-től Jenában tanult; 
azután Kis-Zellőn Nógrádmegyében volt 
lelkész, hol meghalt. — Munkája: Am 
hohen Vermählungs-Tage Sr. Wohlerw. 
des Hrn. Jakob Glatz mit der Jungfer 
Maria Rosina Glatz den 23. Sept. 1800. 
gefeyert; zum Opfer der Freundschaft 
dargebracht. Pressburg. (Költemény.) 

Haan, Jena Hungarica 123. — ilokos, Ma-
gyarországi Tanulók Jenában 89. — Petrik 
Bibliographiája. 

Christoffy László Ignácz. — Kézirati 
munkája : Cynosura corporis juris Hun-
gáriáé, in qua praeter Articulorum diae-
talium continentias, insuper juris antiqui 
ita et nonnullae Decisiones curiales 
materiis accomodae reperiuntur. Posonii, 
1779. és Arithmetica privata pro usibus 

suis 1782. (A m. n. múzeum kézirat-
tárában.) 

Christolovecz János Fr, hittudor, 
remete Szent-Pál szerzetbeli tartományi 
főnök-helyettes, varasdi származású. — 
Munkái : 1. Breve notitia deli a trans-
latione dei corpo di S. Paulo Primo 
Eremita, e deli origine della sua reli-
gione. Róma, 1702. (Batthyány Boldizsár 
grófnak van ajánlva.) — 2. Panegyricon 
Austriacum seu Austriaca domus in domo 
David figurata super d. Leopoldo fun-
data per Habsburgicos Heroes exaltata, 
usque in flnem saeculorum duratura. 
Viennae, 1703. 

Catalogus Eibl. Fr . Com. Széchenyi I. 200. 
— Szabó K., Régi M. Könyvtár III. (Kézirat.) 

Christoph Simon, bölcselet és jog-
tudor, tulajdonkép Gaitzer Simon Kristóf-
nak hívták, később Christophori Simonnak 
is irta nevét, szül. 1671-ben Brassóban; 
atyja a városi tanács ellen 1688-ban 
kitört zavargásokba elegyedvén, életét 
veszté, ő maga is felségsértéssel vádol-
tatván, elfogatott, de ártatlannak nyil-
vánították. Ekkor Brassót elhagyta s 
tanulmányainak folytatása végett Len-
gyelországon át Francziaországba ment, 
hol négy évig volt; 1695-ben Vittenber-
gában a jogtudományoknak élt. 1696-ban 
visszatért hazájába s később a városi 
százas testületbe vették föl; 1713. aug. 
14. városi vásárbiró lett, 1725. decz. 
24. szószólónak választották. Meghalt 
1726. okt. 18. — Költeményei: Brei 
Lieder (az 1709-ben Brassóban nyoma-
tott Enchiridion vagy Luther kis kate-
kizmusa mellékletéül a 124—128. 1. le-
nyomattak.) — Kézirati munkái: Neu 
und alter Kronstädtischer Geschichts-
Kalender. (Erdély, különösen Brassó 
1704. és 1705. évi történeteit tárgyalja; 
ezen munkáját 1724-ben kibővítve s 
1709-ig levezetve, újra leírta) ; Kron-
städtisches Marktprotokoll eingeführt im 
J. J 714. (ívrét 374 lap) ; Ausführlicher 
Bericht vom Staffel-Recht (Stappel-Recht). 

1•—2. iv sajtó alá adatott 1891. szept. 30. 
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A m. n. múzeum kézirattárában őrizte-
tik : Unparteischer Bericht der Begeben-
heiten in Siebenbürgen zu Zeiten der 
Malcontenten des Franz Rákóczy ver-
anlassete Unruhen in Siebenbürgen 
zwischen Kronstadt u. ihren untreuen 
Nachbarn deren Három-Széker, Csiker 
und Gyergyóer Zeklern 1704—1709. in-
clusive sich begeben. (8r. 406 lap 1755. 
másolat a Marienburg Manuscripten-Archiv 
V. köt. Az ajánlás 1724. aug. 10. kelt.) 

Trausch, Schr i f t s te l l e r - Lexikon I. 

Christophori Mátyás, városi tanácsos, 
Chr. Mátyás krompachi, szepesmegyei 
ág. ev. lelkész fia, középiskolai tanul-
mányait hazájában az ág. ev. gymna-
siumban elvégezvén, külföldre, a vitten-
bergai egyetemre ment, hol megtele-
pedvén, később városi tanácsos lett. 
— Munkái: 1. Summare confutationis 
pseudo stereomatis Bergiani; vei trac-
tatus dolose inscripti: Das die Wart 
Christi noch vest stehen. Vittebergae, 
1655. — 2. Dissertatio publica de fide 
vera catholica, justificante et salvifica, 
neo-, et pseudo catholicis papistis oppo-
sita. U. ott, 1656. (2. kiadás. U. ott, 
1689.) — 3. Der betrübten Kirchen 
Jammer-Klagen.. . U. ott, 1672. — 4. 
Als Herr Michael Wirth des Herrn 
Wirths der k. Freystadt Eperjes Raths-
verwandten Sohn als Bräutigam mit der 
Jungfer Catharina Elisabeth, des Herrn 
Daniel Kieschens Oberpfarrherrn der 
Evang. Gemeinde zu Wallendorf u. der 
Frau Elisabeth Gruberin von Oedenburg 
aus Nieder-Ungern Tochter, als Braut 
die Hochzeit-Feyer freudenvoll begien-
gen 1672. wollte seine Schuldigkeit ab-
statten. U. ott, 1672. — 5. Exercitium 
juridicum de testimonio. U. ott, 1673. 
(Christoph Matth, névvel. L. M. Könyv-
Szemle IY. 1879. 152.) 

Horányi, Nova Memoria . — Catalogus Bibl . 
Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I. 107. II. 85. — 
Bartholomaeides, Memor iae Ungar . 149. — 
Figyelő X V I I . 381. — Uj 31. Athenás 537. — 
Szabó K., Régi M. Könyvtár III. (Kézirat.) 

Id . S z i n n y e i J . , Magyar Írók II. 

Chrisztó Miklós, megyei árvaszéki 
jegyző s t. ülnök, szül. 1855. márcz. 20. 
Szeghalmon, n. e. görög kereskedő szü-
lőktől ; a gymnasiumot Szarvason és 
Budapesten a reformátusoknál, a jogot 
Nagyváradon és Bécsben végezte; egy 
éves önkénteskedés után 1879-ben letette 
a jog- és államtudományi vizsgálatokat; 
még azon év őszén Budapesten mint 
ügyvédjelölt működött; innét Szeg-
halomra ment birósági joggyakornoknak. 
1883-ban a megye székhelyére Gyulára 
neveztetett ki közigazgatási gyakor-
nokká ; másfél év múlva megyei árva-
széki jegyzőnek választatott meg és 3 
hó múlva Beliczey István főispán t. 
ülnökké nevezte ki. Később városi s 
megyei képviselő, olvasóköri elnök, tar-
talékos honvédtiszt és tűzoltó főparancs-
nok lett. — Mint egy éves önkéntes 
Bécsben elsajátította a német nyelvet s 
lefordította az Örült grófnő cz. regényt; 
Nőemancipatió cz. vígjátéka 1883-ban 
került szinre; ír társadalmi s szépiro-
dalmi czikkeket és a budapesti Magyar 
Hírlapnak kezdettől fogva (1891.) munka-
társa. — Munkái: 1. Elbeszélések. B.-
Gyula, 1886. — 2. Községi rendőr. U. 
ott, 1888. — Alapította 1886-ban a Békés-
Gyulai Híradót, melyet három évig szer-
kesztett ; a Békésvármegye Képes Naptá-
rának II. évfolyamát (1892-re) szerkeszti. 

M. Könyvészet 1886. és önéle t ra jz i ada tok . 

Chuchich Simon, körös-egyházmegyei 
görög kath. lelkész és zágrábi kir. aka-
démiai tanár.— Munkái: 1. Philosophia 
critice elaborata. Viennae, 1815. tíz 
füzet. — 2. Musa in honorem í 11- dni 
Francisci 1. b. Bedekovich de Komor i. 
comit. Krisiensis supremi comitis, item 
ill. dni Ludovici 1. b. Bedekovich de 
Komor incliti tabulae regiae baronis 
occasione introductionis in administra-
torem i. comit. Krisiensis die 1. Aug. 
1825 peractae. Zagrabiae. 

Philosophiai Pályamunkák I . 114. 132. — 
Petrik B ib l iog raph iá j a . 

3 
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Chudy József, karmester volt az 
Erdődy János gróf pozsonyi német szín-
házánál 1785-—87-ben ; később Pestre 
került és a Pikkó herczeg és Jutka 
Perzsi cz. magyar operához szerzett 
zenét. — Munkája: Beschreibung eines 
Telegraphs, welcher im Jahr 1787. zu 
Pressburg in Ungarn ist endecket wor-
den. Ofen, 1787. 

Bayer József, A Nemzeti Játékszín Tört . 
II. — Petrik Bibliogr. 

Chulyak István. L. Csulák István. 

Chvála Chérub Ferencz, minorita-rendi 
szerzetes és igazgató-tanár, szül. 1810-ben 
Haszprunkán (Szent-István) Pozsonyme-
gyében ; 1829. okt. 24. lépett a rendbe 
s 1834. szept. 21. áldozó-pappá szentel-
tetett; 1836-ban gvmnasiumi tanár lett 
Aradon, 1842-ben Miskolczon; 1855-ben 
gymnasiumi igazgató ugyanott 1886-ig, 
midőn a gymnasiumot átvette a kormány. 
1867-ben egyúttal tartományi titkár és 
kormánysegéd; 1878-ban örökös kormány-
tanácsos ; 1880. ápr. 29-től a rendfőnök 
biztosa. Meghalt 1889. aug. 1. Miskol-
czon. — Értekezése: Adatok a miskolczi 
r. kath. gymnasium történetéhez (a gym-
nasium Értesítőjében 1877. és 1879-ben.) 
— Szerkesztette mint igazgató a gymna-
sium Értesítőjét 1856-tól 1886-ig. 

Felsmann N é v k ö n y v e . — minorita - Rend 
Névtára 1883. és gyászjelentés. 

Chviskovitz Menyhért, nevelő volt a 
Spielenberg családnál, midőn növendékei 
szüleinek halálára a következő két kis 
munkát irta: 1. Der bey der allgemeinen 
Freud, mit allgemeinem Leyd, betrübte 
Spielenberg. Bey dem Grabe der Frau 
Susanna Regina Spielenbergerin, gebohr-
nen Reüterin. Leutschau, 1703. — 2. 
Schuldige Thränen-Pflicht, als St. David 
Spielenberger seelig eingeschlafen. U. ott, 
1703. 

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. 
I I . 87. — Szabó K.. Bégi M. Könyvtár II . 

Chyle Ferencz, es. és kir. kezelő szá-
zados, szül. 1847. jún. 3. Briixben, Cseh-

országban, hol atyja városi tanácsos volt; 
járt a königgrätzi gymnasiumba. azután 
a Wiesner Ferencz-féle kereskedelmi isko-
lát végezte Temesvárt. A hadi életért 
lelkesedve 1865-ben mint önkéntes a cs. 
és kir. hadseregbe lépett és a 29. sz. 
magyar gyalogezred soraiban 1866-ban 
Custozzánál harczolt. Jelenleg ténylege-
sen mint számtiszt századosi ranggal a 
101. számú magyar gyalogezredben szol-
gál Békés-Csabán. — Ifjú korában köl-
teményeket irt német, cseh és franczia 
nyelven; később a próza felé fordult és 
nyelvi tanulmányokat tett, különösen 
a franczia nyelvre adta magát, mely-
nek irodalmában egészen otthonos. Az 
európai hirlapügy terén igen járatos. 
1887 óta a budapesti hírlapok számára 
hadászati, bölcseleti, szépirodalmi, ismer-
tető czikkeket és könyvbirálatokat ir. Az 
Armee- und Marine-Zeitung munkatársa 
s a Békésmegyei Közlöny tárczairója. 
Magyar czikkei közül nevezetesebbek: 
Madame Adam (Juliette Lambert), A 
tárcza, Férfias nők, A nemesség, Munka 
és gyönyör, Páris mint a publicista világ 
színpadja; német czikkei közül: Grund-
riss einer ganz neuen französischen Schul-
grammatik (1886.), Der französische 
Sprachunterricht in unseren Militär-Bil-
dungsanstalten,Ueberrussich-französische 
Offiziers-Sprachcurse, Die Abgründe der 
modernen Kultur (1888.), Der Embrio der 
deutschen Reichseinheit (1887.), Der his-
torische Werth der Zeitungen, Ueber die 
Nothwendigkeit und Möglichkeit einer 
Weltsprache, Persien unter Nassr-Eddin 
Schah (1889.), Zur Lösung der Unter-
officiers-Ersatzfrage (1890.), Ueber das 
Duell, Die Geheimnisse der weiblichen 
Coquetterie (1891.) sat. Munkáiban a 
modern realismus tendentiája erősen érvé-
nyesül. — Munkája: Páris, a franczia 
nyelv és sajtó culturális jelentősége. B.-
Csaba, 1889. (Németül u. ott, 1890. Ism. 
Revue de Paris austro-hongroise 1891.) 

Önéletrajzi adatok. 
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Chyzer Béla, Ch. Kornél megyei fő-
orvos és Spony Irma fia, szül. 1868-ban 
Bártfán; Budapesten végezte az orvosi 
pályát 1891-ben. — A Zemplén czímű 
hetilapban : Ada-Kaleh (1886.), Arcói 
történet (1888.) és A londoni társaságból 
(1889.) cz. czikkei jelentek meg. Munka-
társa a Mentők Lapjának, melybe Néhány 
szó hazánk mérges kígyóiról, Látogatás 
Listernél, (1889.) és a Betegek szállítása 
(1891.), a Fővárosi Lapokba Hollandiáról 
(1889.) cz. czikkeket irta. — Munkája: 
Üti rajzok. S.-A.-Ujhely, 1890. (Közép-
európai utazásának leírása.) 

Chyzer Kornél, orvostudor, Zemplén-
megye főorvosa s a m. tud. akadémia 
lev. tagja, szül. 1836. jan. 4. Bártfán; 
a hat gymnasiumi osztályt Bártfán, a he-
tediket Kassán, a nyolczadikat Temes-
várt, az orvosi tanfolyamot Pesten 1857-
ben végezte. 1860-ban a n. múzeum ter-
mészeti osztályánál őrsegéd és a pesti 
főreáliskolánál a természetrajz helyettes 
tanára volt. 1861—69-ig Bártfa városi 
fő- és fürdőorvos, 1869 óta Zemplén-
megye főorvosa. A m. tud. Akadémia 
1861. decz. 20. választotta lev. tagjai 
sorába. — Természetrajzi s orvosi, köz-
egészségi, fürdészeti és gazdászati érteke-
zései, czikkei, útleírásai a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg : 
Kolozsvári Közlöny (1857.), Gazdasági 
Lapok (1857. 1862.), Magyarhoni Termé-
szetbarát (1857—58.), Kerti Gazdaság 
(1857. 1862.), Naturfreund Ungarns (1857 
—58.), Orvosi Hetilap (1857—58. 1860. 
1865. 1869—70.), Főv. Lapok (1875. 1883 
—90.), Gyógyászat (1861—64.), Gyógy-
szerészeti Hetilap (1862.), M. Term. Társ. 
Közlönye (1862. 1868.), Verhandl. und 
Mitth. des siebenb Vereins für Naturw. 
(1862.), M. Gazda (1862.), Ung. Chirurg. 
Medizinische Presse (1865.), Fürdői Lapok 
(1868.), Államorvos (1871. 1874.), Ter-
mészetrajzi Füzetek (1881.), Kárpát-egye-
sület Évkönyve (1883.), Zemplén (1885.), 
Gyógyászat, Kerti Gazdaság, Tátravidék 

s más folyóiratokban. — Munkái: 1, Ueber 
die Crustaceenfauna Ungarns. Wien, 
1858. (Különnyomat a Verhandl. der k. 
k. zool.-botan. Gesellschaft VIII.) — 2. 
Crustacea phyllopoda faunae pesthinen-
sis. A pesti levellábú héjanczokról. Pest. 
1861. (Különnyomat a Math, és Term. 
Közleményekből. 7 kőnyomatu táblával.) 
— 3. Berichtigungen und Ergänzungen 
zu meiner Abhandlung über die Crusta-
ceenfauna Ungarns insbesondere die dort 
angegebenen Phyllopoden. Wien, 1861. 
(Különny. a Verhandl. der zool.-botan. 
Gesellschaft XI.) — 4. Nachtrag zu Victor 
Sill's Mittheilungen über die in den Salz-
soolteichen Siebenbürgens vorkommen-
den Artemia. Hermannstadt, 1862. (Külön-
nyomat a Verhandl. und Mittheil, der 
siebenb. Vereins für Naturwiss. XIII.) — 
5. Tudósítás a bártfai fürdőről s külö-
nösen annak 1861-iki idényéről. Pest, 
1862. (Különny. a Gyógyászatból.) — 6. 
Magyarország édes vizi halainak rend-
szeres átnézete jegyzetekkel s az uj fajok 
rövid leírásával. Irta Heckel 1847. Ford. 
s a tudomány ujabbkori haladásával 
bővítette. U. ott, 1863. (Különny. a M. 
Orvosok és Terrn. Munkálataiból VIII.) 
— 7. Sáros vármegye ásványvizeiről. 
U. ott, 1864. (Különny. a M. Akad. Ért. 
Math, és Term. Közi. IV.) — 8. üeber 
die Mineralquellen des Saroser Comi-
tates in Ober-Ungarn. Wien, 1864. (Külön-
nyomat a Jahrbücher der k. kön. geol. 
Reichsanstalt XIV.) — 9. Közlemények 
a bártfai gyógygyakorlatból. Pest, 1865. 
(Különny. a Gyógyászatból.) — 10. Zemp-
lénm-egye közegészségi viszonyai. Sáros-
patak, 1871. (Ism. Orvosi Hetilap 1872.) 
— 11. Emlékirat a megyei közegészség-
ügyi szervezet s különösen a közigazga-
tási járásorvosok fentartásának ügyében. 
Pest, 1871. (Különny. a Gyógyászatból.) 
— 12. Népszerű oktatás a choleráról. 
Bpest, 1874. (2. átd. kiadás. S.-A.-Ujhely, 
1884.) — 13. Északon. Uti levelek Orosz-, 
Finn- és Svédországból. Bpest, 1875 (K-

3* 



71 Chyzer 72 

ny. a Fó'v. Lapokból.) — 14. Azerdőbényei 
fürdő ismertetése. Sárospatak, 1877. — 
15. Nyugaton. Uti levelek. S.-A.-Ujhely, 
1878. — 16. Führer nach Rank-Herlein. 
U. ott, 1880. (Ugyanaz magyarul U. 
ott, 1881.) — 17. Jelentés Zemplén-
megye közegészségügyi viszonyairól 1879-
ben. U. ott, 1880 — 18. Zárjelentés a 
phylloxerakutatásról S.-A.-Ujhelyben, a 
szerencsi és bodrogközi járásban. U. ott, 
1880. (Különny. a Zemplénből.) — 19. 
Beliquiae Petényianae s néhány szó 
Petényiről mint ichthyologról. Budapest, 
1881. 1882. (Különny. a Természetrajzi 
Füzetekből.) — 20. Adatok Zemplén-
megye természetrajzi ismeretéhez. I. 
Zemplénmegye halai. Igló, 1882. (Kü-
lönny. a Magyarországi Kárpát-Egyes. 
Évkönyvéből IX. Ugyanaz németül is.) — 
21. Zemplénmegye ásványvizei. Bpest, 
1882. (Különny. Mathem. és Term. Közle-
mények XIII.) — 22. A csigelkai Lajos-
forrás jódtartalmú sós-savanyúviz ismer-
tetése. S.-A.-Ujhely, 1882. - 23. A 
szobránczi fürdő ismertetése. U. ott, 
1882. — 24. Bad Szobráncz in Ober-
Ungarn. U. ott, 1882. — 25. Magyar-
ország gyógyvizeiről, azok értékéről és 
értékesítéséről. 1882. (Különny. a M. 
Orv. és Term. Münk. XXII. Ism. Pester 
Med. Chirurg. Presse.) — 26. Emlékirat 
az 1876. XIV. törvényczikk értelmében 
rendszeresített járásorvosi ós körorvosi 
intézmény tárgyában. S.-A.-Ujhely, 1882. 
— 27. Die Ludwigs-Quelle zu Czigelka. 
Bpest, 1883. — 18. Myiasis esete. Előadás. 
Debreczen, 1883. (Különny. a M. Orv. 
és Term. Münk. XXII.) — 29. Uti levelek 
1883 nyarán a berlini egészségügyi kiállí-
tásról s több világfürdőből. Bpest. 1883. 
(Különny. a Fővárosi Lapokból.) — 30. 
Hogyan készülünk a cholera ellen. Toll-
rajz közegészségi bajainkról. S.-A.-Ujhely, 
1883. (Kölönny. a Zemplénből.) — 31. 
Adatok Zemplénmegye természettani is-
meretéhez. U. ott, 1883. — 32. Zemplén-
megye ásványvizei. Bpest, 1885. (Math. 

és Term. Közlem. XVIII. 4.) — 33. Ma-
gyarország gyógyhelyei és ásványvizei. 
S.-A.-Ujhely, 1885. (Ugyanez németül és 
francziáúl. U. ott. 1885.) — 34. Orvos-
ügy a községekben. A községi és köror-
vosi intézmény fejlesztése. S.-A.-Ujhely, 
1885. (Különny. az 1885. évi Országos 
Orvosi és közeg. Congressus tárgyalásai-
ból.) — 35. Ujabb adatok Zemplénmegye 
bogárfaunájához. Bpest, 1885. (Különny. 
a Rovartani Lapokból, pótlással és fran-
czia magyarázattal.) — 36. A magyar 
fürdőkről. U. ott, 1886. (Népszerű Term. 
Tud. Előadások 55.) — 37. Közegéségügyi 
bajaink összefüggése természettudományi 
ismereteink hiányosságával. S.-A.-Ujhely. 
18.86. — 38. Magyarország gyógyhelyei 
és ásványvizeinek térképe. Rajzolta Ho-
molka I. Bpest, 1886. — 39. Die nam-
hafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns 
und seiner Nebenländer. Im Auftrage 
des kön. ung. Ministers für Cullus und 
Unterricht. Stuttgart, 1887. 30 fényképpel. 
(Ism. Bud. Szemle LIII. 1888.) — 40. 
Zemplén vármegye méliféléi. Budapest, 
1887. (Különny. a M. Orv. és term. ván-
dorgyűléseinek munkálataiból. XXII.) — 
42. Megemlékezés a Vándorgyűlés el-
hunytjairól. (Knöpfler Vilmos, Monte-
degoi Albert F., Sztupa György, Say Mór. 
Bózsay József, Faludi Géza, Pollák László, 
Bódogh Albert.) U. ott, 1882. — 42. Az 
önfentartásról. Előadás. S.-A.-Ujhely, 
1888. (Zemplénm. orvos-gyógysz. egyes, 
ismeretterjesztő estélyein tartott népszerű 
előadások sorozata. II.) — 43. Megem-
lékezés Arányi Lajos és Örley László 
tanárok felett. Bpest, 1888. — 4L Bártfa-
fürdői emlékkönyv. Bpest és Eperjes, 
1889. 36 képpel. — 45. A magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűléseinek 
története 18á0-től 1890-ig. S.-A.-Ujhely, 
1890. — 46. Fürdőink múltjáról, jele-
néről és fejlődésük eszközeiről. Bpest, 
1890. — 47. Néhány ujabb fürdőnkről. 
Bpest. 1891. (Különny. az Orv. Hetilap-
ból.) — Szerkesztette és kiadta a Fürdői 
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Lapokat 1868. máj. 18-tól szept. 21-ig 
Budapesten (dr. Orzovenszky és dr. Felle-
tárral együtt) és a Zemplénmegyei orvos-
gyógyszerész-egyesület népszerű előadá-
sainak gyűjteményét 1887—89-ben S.-
A.-Ujhelyen, s közreműködött dr. Villaret 
műve : Handbuch der gesammten Medizin 
(Stuttgart, 1888—91.) szerkesztésében. 

M. Orv. és Term. Munkálatai V i l i . I X . X I V 
—XVI, XVIII. XIX, XXII—XXIV. — M. Akad. 
Almanach 1863. 254. 1864. 259. 1865. 253. 1866. 
222. 1809. 229. 1873. 369. 1875. 357. 1878. 322. 
1879. 214. 1881. 230. 1882. 204. 1883. 231. 1884. 
259. 1886. 259. 1887. 259. 1888. 257. 1889. 279. 
1890. 272. 1891. — Szinnyei Könyvésze t e és 
Repert. Term. — Petrik Könyvészete és Bib-
l i og raph iá j a . — M. Könyv-Szemle 1880. XXII. 1. 
— Horváth Ignácz Könyvésze te 1882—83. 1885. 
1887. — M. Könyvészet 1885 —86. és önéle t ra jz i 
adatok. 

Chyzer Kornélné (Mánn Jolán), Ch. 
Kornél zemplénmegyei főorvos neje, szül. 
1850-ben Buziáson. — Irodalmi dolgo-
zatai : Útszélről. (Útirajzok az Aldunáról 
levelekben. Délmagyarországi Lapok 1887. 
211—215. sz.); Vidék. Milyen egy kis 
város hete. (A Hét 1890. 6. sz.); Czukor-
gyárban. (Tárcza. Főv. Lapok 1890. 113. 
sz.); Hivogatás. (U. ott 174. sz ); Almádii 
csendélet. (A Hét 1890. 29. sz.); Crkve-
nicáról a magyar-horvát tengerpartról. 
(Főv. Lapok 1891.) 

Ciani Léncírt, hittudor, apát-kanonok 
és szent-széki ülnök; 1784—1827-ig váczi 
kanonok volt; az utóbbi években Trient-
ben lakott és ott halt meg 1827. nov. 29. 
élete 78. évében. A köznép Csányinak 
hívta. — Munkái t 1. Oratio habita in 
aedibus seminarii prid. non. novembris 
an. Chr. 1806. Vacii. — 2. In exequiis 
Franc. Xav. Fuchs primi archiepiscopi 
Agriensis. . . Oratio quam VIII. kai. sept. 
an. Chr. 1807. in Agriensi metrop. templo 
habuit. U. ott. 

Cibeleus Bálint L. Cybeleius Báliut. 

Cichindeal (Cikindeal) Demeter,tanító-
képző-intézeti tanár, szül. a XVIII. szá-
zad utolsó negyedében Kis-Becskereken i 

Temesmegyében; néptanító volt előbb 
Beregszón Temesvár mellett, azután 
Belinczen, honnan szülőhelyére ment és 
mint felszentelt pap működött; 1812-ben 
felállíttatá Aradon a ma is létező rumén 
tanító-képzőt négy rumén és egy német 
tanárral; a rumén tanárok egyike C. 
volt. 1818-ban Temesvárott a legnagyobb 
nyomorban halt meg. — Munkái: 1. 
Svaturile intielegerei cei sanetose .. . 
1802. (A józan ész tanácsai.) — 2. 
Epitomulu . . . 1808. (Erkölcsi elbeszé-
lések gyűjteménye.) — 3. Cartic'a asupra 
infiintiárii scóleloru pedagogice din Ara-
dulu vechiu . . . . 1814. (Az aradi tanító-
képző intézetről.) — 4. Fabulele. Buda. 
1814. (Meséi. E munkája szerzett neki 
hírnevet a rumén irodalomban.) 

Lakatos Otto, Arad Tör téne te . I I I . 20. — 
Família 1866. 1. sz. a rczk . — Petrik Bibliogr. 

Ciora János, gör. kel. rumén lelkész, 
szül. 1851. márcz. 2. Illyén Biharmegyé-
ben ; a gymnasiumot Nagy-Szalontán 
végezte, honnét 1868-ban az aradi pap-
nevelőbe lépett be. Theologiai tanulmá-
nyainak befejezése után a politikai 
pályán működött 1873-ig, mely év nov. 
25. Mikalaka (Aradm.) község válasz-
totta meg tanítójának. 1874-ben ugyan-
ezen községben diaconussá, 1877-ben 
lelkészszé szenteltetett föl és most is 
ott működik. — Irodalmi működését a 
Minte si Imina (Tanítók egyletének köz-
lönye) szerkesztésével kezdelte ; e lapot 
fennállásától megszűntéig (1877. jun. 3. 
— 1878. jun. 2.) vezette és az egyház 
és tanügy köréből sok czikket írt bele 

Lakatos Otto, Arad Tör téne te I I I . 46. 

Ciotta János, fiumei polgármester, 
1824-ben született; atyja egy Toskaná-
ból Fiumébe származott előkelő nemes 
család ivadéka, anyja Adamich András 
fiumei polgár és egykori magyar ország-
gyűlési követ leánya. Tanulmányait a 
katonai mérnöki akadémiában végezvén. 
20 éves korában mint tiszt lépett át 
hadseregbe s tizenhét évi szolgálat után 
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mint őrnagy nyugalomba lépett. Ezután 
nemzetgazdasági tanulmányoknak élt és 
egy nagyszerű hajózási társulat alakítá-
sán fáradozott, melynek központja Fiume. 
Buzdítására, közaláírás utján jött létre 
az a szép olajfestmény, mely Fiume 
nemtőjét ábrázolja s melylyel Fiume 
városa jeles történetírónkat Szalay 
Lászlót, azon czikkeiért, melyeket Fiumét 
érdeklőleg 1861-ben a Pesti Naplóban 
írt, megtisztelte. 1869—75-ben a magyar 
országgyűlésnek képviselője volt. 1872 
óta Fiume podestája (polgármestere); a 
m. kir. Szent-István rend kiskeresztese 
(1886), a III. oszt. vaskoronarend lovagja, 
a Ferencz-József-rend, az olasz Móricz-
és Lázár-rend középkeresztese. — Mun-
kái : 1. Fiume und seine Eisenbahn-
frage. Fiume, 1864. (Melyben a zimony-
fiuinei vasútról megjelent német röpiratot 
és Szathmári Károlynak Az Alföld és 
Fiume cz. munkáját tárgyalja s a Fiumébe 
vezető vasutakat, különösen a péter-
várad-fiumei szárnyvonal kiépítését sür-
geti.)— 2. Memoriale della rappresentanza 
civica di Fiume, all'eccelsa regia can-
cellaria aulica. sulla questione della 
ferrovia Semlino-Fiume. U. ott, 1865. 
(Melyben az Alföldi-vasutat Nagy-Vára-
don, Csabán, Szegeden, Eszéken és 
Károlyvároson át Fiúméig tartja a leg-
főképen szükséges és hasznos vonalnak.) 
— 3. Der Sues-Canal und seine Be-
ziehungen zu den Handelsverhältnissen 
Ungarns. Bericht an die Handels- und 
Gewerbekammer zu Pest-Ofen. Pest, 
1870. 

Hazánk s a Külföld 1865. 42. sz. arczk. 
(Szathmári Károly.) — Heinsius, Alig. Bücher-
Lexikon XV. (1868—74.) 309. 1. 

Ciotta Jdnosné (Záhonyi Ritter Na-
tália), előbbinek neje, szül. 1832-ben 
Görzben. 1846-ban Londonba utazott, 
hol Henry Lytton Bulver. a hires regényíró 
házánál, mint Emily nevű leányának 
meghitt barátnője, két évet töltött. Re-
gényírói hajlamai ezen költői társaság-

ban élt időközben nyilatkoztak legelőször. 
Visszatérvén hazájába, előbb Scarpa 
előkelő fiumei polgárhoz, ennek halála 
után pedig Ciotta Jánoshoz ment férjhez. 
— Munkái: 1. Aus dem Geleise . .. 
(Regény.) — 2. Metamorphosen. Bpest. 
1878. (Regény.) — 3. Vom Markte des 
Lebens .. . (Regény.) — 4. Geschichte 
eines Regenmantels ... (Regény.) 

Tipray, M. Irodalom 1878. és Dr. Beghoffer 
József szives közlése. 

Cipariu Timót, kanonok és a balázs-
falvi görög kath. gymnasium igazgatója, 
szül. 1805-ben Panádon Kis-Küküllő-
megyében ; iskoláit Balázsfalván kezdte 
s a bölcseleti osztályt 1823-ban, a 
theologiát 1826-ban fejezte be, mire 
azonnal a rumén g. k. gymnasiumhoz 
nevezték ki tanárnak és 15 évig a 
theologiát adta elő ; 1842-ben kanonok 
és a balázsfalvi nyomda igazgatója, 
1852-ben gymnasiumi igazgató lett. 1861-
ben az Associatiunea Transilvana (rumén 
erdélyi közművelődési egylet) alelnökévé, 
később elnökévé, a németországi orien-
talista társaság pedig tagjává válasz-
totta meg, mely tisztséget 1887. szept. 
3. Balázsfalván bekövetkezett halálaig 
viselte. 20,000 frt alapítványt tett jóté-
kony czélokra. Könyvtárát, mely a régi 
rumén egyház könyveit tartalmazza 
(nagy része 1848-ban elpusztult), a ba-
lázsfalvi metropol. könyvtárban helyezték 
el. — Ő volt az első, a ki egyházi 
könyveket latin betűkkel nyomatott. Ér-
tekezései : De nomine valachorum gentili; 
Horatiana; Descriptio nummorum gym-
nasii; Ex tabulis ceratis ineditis novis-
sime Abrudi in Transilvania erutis; De 
latinitate linguae valachicae, a balázs-
falvi gymnasium Értesítőiben (1855—58) 
jelentek meg. Több régészeti s philologiai 
czikket irt a Famíliába s az általa 
szerkesztett folyóiratokba, czikkeit C-vel 
szokta alájegyezni. — Munkái: 1. 
Elemente de limbd romana dupa dia-
lecte si monumente vechi. Balázsfalva, 
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1854. (Rumén nyelvtan.) — 2. Acte si 
fragmente latiné romanesci pentru istoria 
beserecei romane mai alesu unité. U. 
ott, 1855. (A rumén gör. egyesült egy-
házat illető oklevelek és följegyzések.) 
— 3. Crestomathia. U. ott, 1858. (Sze-
melvények a régi egyházi könyvekből a 
XVI. századtól a XIX-ig.) — 4. Ele-
mente di poetic'a romána. U. ott, 1860. 
(A rumén költészet elemei.) — 5. Dis-
cursu tienutu in adunarea generala a 
Asociatunei romane transilvane in 29. 
Juliu 1862. U. ott. 1862. (Az erdélyi 
rumén közművelődési egyesület közgyű-
lésén tartott beszéde.) — 6. Inceptulu 
crestinarei Romanirolu in partile ori-
entali ale imperiului Rom. si anume 
pre marginile Dunarei in Dacia si Moesia 
dupa date autentice. U. ott, 1865. (A 
római kereszténység keletkezése a római 
birodalom keleti részén, különösen Er-
délyben. Különny. az erdélyi gör. kath. 
Schematismusból.) — 7. Privire peste 
istoria provinciei basericesci gr. cat. 
Alb'a Juliéi. U. ott, 1871. (A gyulafehér-
vári gör. kath. egyházkerület története. 
Különny. ugyanabból.) — 8. Gramatic'a 
limbei romane. I. Analitica. II. Sintac-
tica. Bukarest és Balázsfalva, 1869—77. 
(Rumén nyelvtan. 6. kiadás. Balázsfalva, 
1888.) — 9. Despre limb'a romana. 
Suplementu la sintactica. Nagy-Szeben, 
1877. (Rumén nyelvtan. Pótlás a Syn-
taxishoz.) — Szerkesztette Balázsfalván 
az Organulu Luminarei (A világosság 
közlönye) cz. politikai hírlapot 1847— 
48-ban és ennek folytatását, az Organulu 
Nationale (Nemzeti Közlöny) cz. lapot; 
az Archivu pentru filologia si istoria cz. 
nyelvészeti s történelmi közlönyt 1862-
től 1872-ig. Annales czímmel a balázs-
falvi gymnasium latin értesítőit is ő szer-
kesztette s azokban történeti s régészeti 
értekezéseket közölt (1854—55.1857—58.) 

31. Könyv-Szemle 1877. 257. — Torma R e -
per tó r iuma. — Família 1887. 35. sz. a rczk . 
— Amiculu Familiei 1887. 19. SZ. — Horváth 
I g n á c z Könyvésze te . 1888. — Petrik Bibl iogr. 

Ciszek András, a nagyváradi gym-
nasiumban a humaniórák II. osztályának 
alumnusa volt, midőn a következő mun-
kát i r t a : Carmen honoribus adm. rev. 
ac eximii dni Vencellini Kohauth ord. 
praemonstratensium canonici reguláris. 
Magno-Varadini, 1833. 

Petrik Bibl iogr . 

Clair Vilmos Emil, jogtudor, hírlap-
író, szül. 1858. máj. 21. Budapesten 
franczia nemes családból; gymnasiumi 
tanulmányait a fővárosban és Nagy-
váradon, a jogot a budapesti egyetemen 
végezte. 1875—1880-ig a magyar kép-
viselőház tisztviselője volt. Jelenleg a 
fővárosban hirlapiró. — Első hírlapi 
czikke a Magyar Lapokban (1879) jelent 
meg. 1879—82-ig a Budapestnek, 1882-től 
a Függetlenségnek volt belső dolgozó-
társa ; 1883-ban mint főmunkatárs a 
Kisiparos cz. hetilapnál működött. Szép-
irodalmi dolgozatai e lapokban, továbbá 
folyóiratokban és vidéki hírlapokban 
jelentek meg; kritikái a Budapest és 
Függetlenségben (cv.) jegy alatt. - Ál-
nevei és jegyei: Roland lovag, Spitzbub, 
Guillaume, (ev.), rs. (C. V.) a Magyar 
Lapok, Budapest, Függetlenség, Önképző, 
Váczi Közlöny, Társalgó, Szikra, Kisipar 
cz. lapokban. — Munkája: Az ipar az 
őskorban. Bpest, 1879. — Szerkesztette 
a Szikra cz. élczlapot 1880-ban ; a Tár-
salgó cz. szépirodalmi s kritikai hetilapot 
1884-ben (dr. Bayer Ferenczczel együtt 
Budapest-Székesfehérvárott); a Keresz-
tény Magyarországot 1887. ápril 3-tól 
1890. végéig és ennek folytatását a 
Magyarországot szerkeszti 1891. jan. 
óta; a Kovács-Ipar cz. szaklapot 1888. 
jan. 8-tól ápr. 22-ig Budapesten. 

Clark Adám, angol mérnök és építő-
mester, a budapesti lánczhid és alagút 
végrehajtó intézője. Meghalt 1866. jun. 
23. Budán 55. évében. Arczképét 1849-
ben Barabás rajzolta kőre és Walzel B. 
A. F. nyomtatta Pesten. — Munkája: 
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Einige Worte über den Bau der Ofner-
Pesther Kettenbrücke. Pest, 1843. 

Vasárnapi Vjság 1856. 17. sz. arczk . — 
Ország Tükre 1862. 17. SZ. a r c z k . — Magyar-
ország és a Nagyvilág 1866. 27. Sz. arczk. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — P. Napló 1878. 280. 
sz. és gyászjelentés. 
Classens Ágoston, (a Sto Spiritu), 

kegyesrendi tanár, szül. 1712. jan. 29. 
Galgóczon Nyitramegyében ; 1730. nov. 
5. Privigyén a piarista-rendbe lépett, 
tanította a grammatikát, később a rheto-
rikát és poétikát nyolcz évig; azután 
Privigyén a szerzet növendékeit a hit-
tanban oktatta. Meghalt Privigyén 1849. 
okt. 29. — Munkája: Eucharisticon 
nomini Michaelis Caroli ab Althan, Vaci-
ensium praesulis sacrum. Budae, 1745. 
— Hátrahagyott két kézirati munkáját 
(eklogák és elegiák) sajtó alá rendezve 
a privigyei rendház őrzi. — Horányi 
kiemeli a latin verselésben való ügyes-
ségét. Beszélt magyarúl, németül és 
tótúl. — Nevét Klassencznek is irják. 

Horányi, Memoria I. 409. és Scriptores 
Piarum Scholarum I. 383. és Csaplár Bene-
dek szives közlése. 

Claudinus Jakab, bölcselettudor, tu-
ropolyai nógrádmegyei származású; 1733. 
júl. 11. iratkozott be a vittenbergai 
egyetemre, hol 1735-ben hittudor lett és 
szept. visszatért hazájába. 1740. máj. 
Szennára rendeltetett papnak. — Mun-
kája : Disputatio philosophica de sublimi 
in scienciis. Vittebergae, 1734. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 205. 
— Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 235. — 
Balogh Pál, A Philosophia Hazánkban. Pest, 
1835. 65. 
Clausenburger Dávid, jogtudor és 

polgármesteri titkár, medgyesi szárma-
zású ; jogi tanulmányokra adta magát 
és 1689-ben a vittenbergai, leideni, lip-
csei s bécsi egyetemet látogatta; utóbbi 
helyen 1690-ben nyilvánosan vitatko-
zott. Ezután beutazta Német-, Franczia-
és Olaszországot. Hazájába visszatérvén, 
Medgyesen titkári hivatalt viselt, melyet 
nem sok idő múlva makacssága és rossz 

természete miatt elveszített. Később 
Zabanius nagy-szebeni polgármester vette 
szolgálatába mint t i tkárt; de itt se ma-
radhatott sokáig, mert Hermann super-
intendens nejével bűnös viszonyt foly-
tatott, sőt azzal a férj halála esetére 
házassági szerződést is kötött; e miatt 
pörbe fogták, halálra ítélték és 1696. 
decz. 18. lefejezték. — Munkája: Dis-
putatio juridica inauguralis. De subditis 
temporaneis. Viennae, 1690. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 134. — Horányi, Nova Memoria. — 
Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. (Bővebben 
emlékezik meg kalandos életéről.) 

Clausenburger Mihály ,ma.ihematikus, 
medgyesi származású. — Munkái: 1. 
Disputatio IV. De affectionibus entis 
in genere, et perfectione ejus in specie . . . 
Resp. Coronae, 1657. (Albrich Márton-
nak Opusculum Metaphysicum cz. mun-
kájában.) — 2. Kalender nach der 
neuen und alten Zeitordnung (auf das 
J. 1678. . .) Hermannstadt. (Szabó K. e 
munkát az előbbeni évfolyamokból kö-
vetkeztetve Almanachnak tartja. Hozzá 
van csatolva: Judicium astrologicum, a 
hol magát philo-mathematicus-nak írja. 

Weszprémi Succincta Med. Biogr. Cent. 
Alt. P. Pr. 200. — Trausch, Schriftsteller-
Lexikon I. — Szabó K., Régi M. Könyvtár 
II . 391. — Gross, Kronstädter Drucke. 

Clemens András, ág. ev. lelkész, C. 
János aranyműves fia, szül. 1742. febr. 
26. Segesvárt; 1760-ban a brassói gym-
nasiumban tanult és 1769-ben a tübingai 
egyetemet látogatta. Hazájába vissza-
térvén, 1781-ben Brassóban a német 
osztály tanítója let t ; 1789-ben városi 
prédikátornak választották ; innét 1795. 
jún. 21. Botfaluba ment lelkésznek, hol 
1815. nov. 18. meghalt. — Munkái: 1. 
Walachische Sprachlehre für Deutsche. 
Ofen, 1821. (2. jav. kiadás, Nagy-Szeben, 
1836.) — 2. Kleines walachisch-cleutsch 
und cleutsch-walachisches Wörterbuch. 
Ofen, 1823. (2. jav. kiadás, N.-Szeben. 
1837.) Mind a két munkát veje Aescht 
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György brassói lelkész adta ki. — Kéz-
iratban : Rumén-német-magyar-latin nagy 
szótára. 

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

Clement Lipót. — Munkája : Néhány 
szó a lótenyésztésről, különös tekintettel 
Zalamegye lótenyésztésére. Nagy-Kanizsa, 
1879. 

31. Könyvészet 1879. 

Clementis Zakariás, ág. ev. tanító, 
C. Boldizsár lelkész fia, kis-szebeni, 
szepesmegyei származású. Héthárson 
Sárosmegyében volt tanító. — Munkája : 
Sacri regni apostolid Hungáriáé, 
gloriosissimorum ducum et regum glori-
osissima memoria superstes. Caesareofori, 
1706. (Nadányi és Pilarik munkáiból.) 
— A m. n. múzeum kézirattárában van 
50 latin epigrammája, melyeket az eper-
jesi collegium dicsőítésére irt. Klein 
Sámuel birtokában volt 22 latin költe-
ménye, melyeknek czímeit is fölemlíti. 

Fabó Monumenta IV. (Klein). — Szabó K., 
Régi M. Könyvtár II . 611. 

Cleophas Mihály. — Munkái: 1. 
Bisputatio de febre Hungarica. Witte-
bergae, 1662. — 2. Be suppressione 
tnensuum. U. ott, 1664. (Mindkettő 
Lipenius Márton Bibi. Real. Medica 
Francof. 1679. cz. gyűjteményében.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Cleynmann ( K l e y n m a n n ) Károly, 
hittudor, ev. ref. lelkész, szül. 1772. jan. 
15. Majna-Frankfurtban, hol atyja ke-
reskedő volt; iskolai pályáját Erlangen-
ben végezte, hol hittudorrá avatták. 
1793-ban a bécsi ev. ref. egyházközség 
meghívta második prédikátorának ; 1816-
ban a pesti ref. német közönség hozta 
le lelkészeül s itt 1832 nyaráig viselte 
hivatalát, midőn nyugalomba vonult 
Szirákra a Teleki grófok jószágára, hol 
1833. febr. 15. meghalt. — Munkái: 1. 
Religionsvorträge. Wien. 1803. — 2. 
Erster Unterricht im Christenthum für 
die Jugend. U. ott, 1804. — 3. Kommet 

herein! Oder Ruf der Kirche an ihre 
Kinder in der gegenwärtigen bedrängten 
und gefahrvollen Zeit. Eine Predigt ge-
halten am ersten Adventsonntage 1813. 
Wien. — 4. Der Krieg vor dem Richter-
stuhle der Vernunft und Religion. U. 
ott (1813.) — 5. Predigten. In den 
Jahren 1813—14. U. ott, 1814. Két 
kötet. — 6. Gott mein Alles, meine 
Freude, mein Trost. Andachtsbuch für 
gebildete Christen. U. ott, 1813. (2. ki-
adás. 1816. 3. jav. k. 1820. 5. k. 1854. 
U. ott. Magyarra : Isten én örömem . . . 
czímmel Nagy György fordította, Kolozs-
vár. 1827. Isten mindenem . . . czímmel 
ford. Várady István, Kassán, év n. 2. 
kiadás Pest, 1844. 3. Szász Károly által 
átnézett kiadás. U. ott, 1858. Ford. Szi-
lády Károly, Kassa, 1847.) — 7. Todten-
Feyer bey dem höchstbetrübten Hin-
tritte . . . der Frau Erzherzogin Hermine 
von Oesterreich . . . Pesth, 1817. (Gyászb. 
Cl. K. és Brunn Fr. Ágosttól. Ugyanez 
magyar kiadásban. Bécs, 1817.) — Egy-
házszónoklati német folyóiratot is indí-
tott meg Bécsben Wächter superinten-
denssel együtt. Ujabb beszédeit is szándé-
kozott sajtó alá adni, de a halál ebben 
megakadályozta. Arczképét Egger W. 
festménye után John F. metszette rézbe. 

Jelenkor 1833. 19. SZ. — Kollár ( J o h a n n ) , 
Trauerrede. Pesth, 1833. — Kertbeny, Ungarns 
Deutsche Drucke 43. 47. — Kazinczy F., 
Pályára Emlékezete. (Nemz. Kvtár III. 156.) 
— Petrik Bibliogr. 

Clingesor (Clyngsor.) L. Klingsor. 

Clintocu János, görög kath. lelkész, 
szül. 1849-en Mocsáron Biharmegyében ; 
papi pályára készült és 1876. jul. 18. a 
belényesi gymnasiumhoz arumén-magyar 
nyelv és természetrajz tanárává nevez-
tetett ki. 1887-ben elhagyta a tanári 
pályát és azóta mint lelkész működik. 
— Munkája: Oda dedicata domnu Theo-
dora Kőváry cu ocasiunea denumirei 
's ale de prepositu. Belényes, 1881. 
(Óda Kőváry Tódor tiszteletére.) — Irt 
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egy rumén acrosticont Pável püspöknek 
belényesi körútja alkalmával. 

Márki Sándor, Biliari Román írók 105.106. 
114. 141. — Értesítvény a belényesi gör. kath. 
fögymnasiumról 1877—88. — M. Könyv-Szemle 
1881. xc in . 1. 
Clompe György, ág. ev. lelkész, 

brassói származású, a gymnasiumot 
1734-től szülővárosában járta, azután 
Görlitzben és 1742-ben Halléban tanult. 
Visszaérkezvén hazájába, 1744-ben segéd-
tanár lett a brassói polgári iskolánál, 
azután lelkész Höltövényben, 1758-ban 
Mártonhegyen, 1760-ban Brassóban, végre 
1765-ben ismét Höltövényben, hol 1782. 
máj. 29. meghalt. — Munkája: Georgii 
Clompe Corona Transilvani Causae, 
cur doctissimus quisque non semper sit 
doctor optimus, expositae 1742. octob. 
Gorlicii. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 

Clompe Péter, gymnasiumi igazgató, 
szül. 1711. máj. 15. Brassóban; 1732-ben 
a jenai egyetemen tanult és 1738—48-ig 
tanár (lector), 1749-től pedig igazgató 
volt a brassói gymnasiumban. Meghalt 
1751. jan. 14. Brassóban. — Munkái: 
1. Nene Schriften über die angegebenen 
Irrthümer, welche in der Philosophie 
des Herrn Hofrathts Wolf enhalten sein 
sollen. Leipzig, 1738. (Francziából ford. 
G. és C. betűk alatt.) — 2. Als Seine 
hofgräfliche Excellenz der hochgeborne 
Herr Maximilian Ulysses, des H. Rom. 
Reichs Graf Bronn zu Montani und 
Camus . . . Commandirender General in 
dem Fürstenthum Siebenbürgen, mit 
seiner Hohen Gegenwart den 23. Mai 
1850 Kronstadt beehrte, wollten diesel-
bige . . . von der hier studirenden Jugend 
in nachstehender Glückwünschungs-Ode 
besingen. Kronstadt. 

Horányi, Nova Memoria 653. —•• Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon I. — Mokos, Magyar-
országi tanulók a jénai egyetemen. 47. 

Clos Péter, ág. ev. lelkész, szül. 1703. 
jún. 29. Brassóban ; tanult szülővárosá-
ban és 1723-tól Halléban. 1725. okt.-től 

1727. márcziusig nevelő volt; 1728. 
decz. visszatért Brassóba, hol 1732. 
januártól az algymnasiumban tanított és 
1739-ben a Karinthiából Brassóba ki-
vándorlottak lelkésze lett. 1743-ban a 
városi templom lelkésze volt; 1741-ben 
szász-magyarósi, 1753-ban botfalui, majd 
rozsnyói s 1754. aug. 4. brassói lelkész-
nek választották. A bárczasági kápta-
lanban a dékáni hivatalt 1769. ápr. 
25-től viselte. Meghalt 1771. jan. 6. — 
Munkája: Geistreiches Kronstädtisches 
Gesangbuch. Kronstadt, 1751. (Kiadá-
sai : 1759, 1768. és 1777.) — Kézirat-
ban : Assertio brevis jurium inspectoratus 
Coronensis (1765-ben készült.) Petri Clos 
wahrhaftige Beschreibung seines bis ins 
Jahr 1771 fortdauernden sehr bedenk-
lichen Lebenslaufes. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Gross, 
Kronstädter Drucke 131. 

Closius István, orvostudor és városi 
tanácsos, szül. 1717. szept. 27. Brassó-
ban; 1736-tól Jenában tanult, 1740-ben 
orvostudor lett Halléban; visszatérvén 
szülővárosába, ott mint gyakorló-orvos 
működött és 1762. jan. 21. a város szó-
noka let t ; 1769. jan. 19. tanácsossá 
választották. 1765—70-ig a város fő-
orvosa volt; 1770-ben Zemplénvármegye 
hfvta meg, hol a fenyegető pestist csi-
rájában elfojtotta s azután visszatért 
hazájába. Meghalt 1781. ápr. 14. — 
Munkája : Bissertatio inaug. medica de 
juvenum dispositione ad morbos pulmo-
num 17é0. m. octob. Halae Magdeb. 

Weszprémi, Succinta Med. Biogr. IV. 164. 
— Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. — 
Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egye-
temen 50. 
Closius Márton Traugott, ág. ev. 

lelkész, szül. 1744. jan. 29. Brassóban ; 
tanult ugyanott és 1766-tól a jenai egye-
temen ; 1772-től 1780-ig a brassói gym-
nasiumban lector, 1780—82-ig igazgató 
volt. 1782. jul. 27. mártonhegyi lelkészszé 
választották meg; 1783-ban fődiakonus 
lett Brassóban, hol 1789. júl. 7. meghalt. 
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— Munkái: 1. Trauer-Oden auf den 
Höchstseeligen Tod Maria Theresia, der 
besten Grossfürstin von Siebenbürgen. 
Kronstadt, 1791. (Többekkel együtt.) — 
2. Denkpredigt auf die im Jahre 1689. 
den 21. April zu Kronstadt entstandene 
erschreckliche Feuersbrunst, gehalten 
den 21. April 1789. Wien, 1789. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 

Closius Péter. ág. ev. lelkész, szül. 
Brassóban ; 1684. júliustól Vittenbergában 
tanult; 1691-ben lector lett a brassói 
gymnasiumnál, 1694-ben pedig városi 
lelkész. Meghalt 1695. jan. 19. Brassóban. 
— Munkája: Dissertatio de Mysterio 
SS. Trinitatis a primis Novi Testamenti 
fidelibus ante publicum Christi praeco-
nium cognito et credito ex baptismi 
Christi reductione. Vittebergae, 1685. 
(Újra lenyomatta Deutschmann, Theoso-
phiái-ban 129—144. 1.) 

Horányi Nova Memoria I. 653. — Trauscü, 
Schriftsteller-Lexikon I. 

Clusius Károly (Charles de l'Ecluse), 
korának legnagyobb füvésze, szül. 1526. 
febr. 19. Arrasban Belgiumban, hol 
atyja földbirtokos volt; előbb a jogot 
tanulta a löveni, marburgi s vittenbergai 
egyetemeken. Az utóbbi helyen ismerkedett 
meg Melanchthonnal és hitvallója lett. 
1550-ben Montpellierbe ment, hol Ron-
delet Vilmos orvos és természettudós 
vele az orvosi és természettudományokat 
kedveltette meg; ezen időtől fogva kü-
lönös előszeretettel foglalkozott a füvé-
szettel. Reánk magyarokra nézve C. 
egyénisége s halhatatlan füvészeti mű-
ködése kétszeres értékkel bir. mert hazánk 
növényeinek felkutatása és ismertetése 
körül úttörő volt. Tudományának hire 
II. Miksa császár udvarába is eljutott, 
ki 1573-ban Bécsbe hivta, hol mint a 
császári kertek felügyelője 500 frt évi 
fizetéssel 1587-ig működött. Ezen idő 
alatt sok osztrák és magyar főúrral 
ismerkedett meg és korának jelesebb 
természettudósaival tudományos össze-

köttetésbe lépett, így Fabricius Pállal, 
Sambucussal és Beythe Istvánnal; való-
színűleg az utóbbinak buzdítására kiter-
jeszté utazásait Magyarországra is, hol 
gyakran megfordult, nevezetesen Po-
zsonyban, Nagyszombatban, Sopronban, 
Lendván, Németujvárt, a Rába vidékén, 
sőt egész Muraközig eljutott és Beythe 
Istvántól sok magyar növény nevét 
szedte össze s ezeket híres munkájában 
fölhasználta. Magyar ismerősei s barátjai 
közül fölemlítendő még Batthyány Bol-
dizsár, a németujvári gróf, kinek gyak-
ran volt vendége s ki füvészeti kirán-
dulásaiban is kalauzolta. 1587-ben el-
hagyta Ausztriát és Majna-Frankfurtba 
költözött. Meghalt 1609. ápr. 4. Levdában. 
— Számos idegen füvészeti munkát for-
dított latinra; kiadványai közül neve-
zetesebbek : 1. Bariorum stirpium per 
Hispániám observatorum história 1576. 
— 2. Bariorum aliquot stirpium per 
Pannoniam, Austriam et vicinas quas-
dam provincias observatorum história. 
1584. (Hazánkra nézve alapvető munka, 
500-nál több ritka növényt ismertet. 

; Ezen munkájához kötve kiadta Beythe 
I István Stirpium Nomenclator Pannoni-

cus-át is.) — 3. Bariorum plantarum 
história. 1601. (Az előbbi két munkának 

! bővített tartalmát foglalja magában és 
megemlékezik abban a hazánkban és 
Ausztriában talált ehető s mérges gom-
bákról, melyekről ez az első mono-
graphia.) — 4. Libri exoticorum decem. 
Antverpiae, 1605. — A Nicotiana rustica 

! Clusiusnál van először mint dohány 
méltatva. 

Alig. Deutsche Biographie IV . 349. (ho l a z 
életére s munkáira vonatkozó kútfők elö-
sorolvák.) — Kanitz Ágost, A tudományoknak 
és különösen a növénytannak magyar nyel-
ven való műveléséről. Kolozsvár, 1S87. 
(Rektori székfoglaló beszéd.) — Magyar Do-
hányujság 1890. 10. SZ. 

Coberus Tóbiás, tábori orvos Ma-
gyarországon. később főorvos Sopronban. 
Meghalt 1625-ben. — Munkái: 1. His-
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torica descriptio rerúm circa Budam 
metropolin regni Ungariae mense oclobri 
anno 1598. gestarum. Lipsiae, 1599. — 
2. Observationum castrensium et Unga-
ricarum decades II. scilicet: Austriaca 
et Silesiaca. Francofurti, 1606. — 3. 
Observationum medicarum castrensium 
Hungaricarum decades tres. Helmstadii, 
1685. 

Jöcher, Allg. Gelehrten-Lexikon II. 2129. 
— Erdélyi Muzeum-Egylet k i a d v á n y a i . IX . 
221. (Szabó K.) 

Coburg Fülöp, (Cariudo, Kariudo), 
szász-coburg-góthai berezeg, m. kir. 
honvéd-tábornok, Ágost tábornok és 
Mária Clementina (Fülöp Lajos franczia 
király leányának) fia s Ferdinánd bolgár 
fejedelem testvérbátyja, szül. 184.4. márcz. 
28. Párisban ; gyermekéveit Coburgban 
tölté, hol a katonasághoz mint zászló-
tartó kineveztetett. Nagyatyja Ferdinánd 
herczeg halála után a család Bécsbe költö-
zött, nyáron azonban rendszerint magyar-
országi birtokain tartózkodott. Miután 
tanulmányait Bonnban befejezte, az 
osztrák hadseregbe állott és mint vértes-
tiszt Győrött, Siófokon és Székesfehér-
várott szolgált. 1866-ban résztvett a 
königgrátzi csatában. 1868-ban fivérével 
Ágost Lajos herczeggel Braziliába utazott, 
ugyanekkor bejárta Kaliforniát, az Egye-
sült-Államokat és Kanadát. Utazásából 
sógorának, József főherczegnek, számos 
Európában ismeretlen növényt hozott, 
melyek jelenleg az alcsuti üvegházban 
vannak. Amerikából visszatérvén, kisebb 
utazásokat tett Európa continensén és 
Izlandban. 1872-ben a két herczegi 
testvér a föld körüli uj utazásra indult. 
A vértesektől saját kérelmére a honvéd-
huszárokhoz helyeztetett át őrnagyi 
ranggal; egészen nálunk telepedett meg 
s különösen érdeklődött a magyar föld-
rajzi társaság iránt, mely díszelnökévé 
választotta. 1875-ben nőül vette Luiza 
belga királykisasszonyt. 1881-ben arany-
gyapjas vitéz lett, egyszersmind jogot 

nyert a fenség czím használatára. Pest-
megye második virilistája és egyike 
hazánk legnagyobb vasbánya-birtokosai-
nak. A hadseregben jelenleg tábornok. 
Utazási élményeit irta le s adta ki, de 
ezenkívül mint szenvedélyes numisma-
tikus is fejtett ki irodalmi tevékenysé-
get — Munkája: Vadászatok négy 
világrészben. Bpest, 1881. (Sport-Könyv-
tár, szerk. Sárkány János Ferencz. IV. 
Cariudo álnévvel, mely japán nyelven 
vadászt jelent. Eredetije Bécsben jelent 
meg németül 1876-ban Kariudo névvel. 
2. bőv. kiadásban 1887-ben saját neve 
alatt, 1886-ban francziául is megjelent.) 

M. Könyv-Szemle 1881. L X X I . 1. — Sturm, 
Uj Országgyűlési Almanach 61. — Honvéd-
ség Névkönyve 1888. 68. 

Coda Sándor, orvostudor, Temesvár-
megye főorvosa, a Ferencz-József-rend 
lovagja. Meghalt 1875. decz. 27. Temes-
várt 60. évében. — Munkája : Disser-
tatio inaug. de graviditate ejusque 
diaetetica. Vindobonae, 1841. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Coelius Gergely, paulinus szerzetes, 
a Bánffy-családból származott és a verő-
czei főispán fia volt; élt a XV. század 
végén és a XVI. század elején. Hazájá-
ban végezte tanulmányait, mire Rómába 
ment. hol mint a Monte Coelius hegyen 
szent-Istvánról nevezett monostor elöl-
járója 1545-ben meghalt. — Munkái: 1. 
Gollectanea in Sacram Apocalypsin D. 
Joannis apostoli et evangelistae dilecti 
a domino Jesu Christo. Roma, 1500. 
(További kiadásai: U. ott. 1510. Páris, 
1541. Velencze, 1547. és 1571. és Nagy-
szombat, 1672. és 1682.) — 2. Com-
mentaria in Cantica Canticorum Sala-
monis. Viennae, 1681. — 3. Explanatio 
regulae S. patris Augustini. (Ezen mun-
káját, mely többször kiadatott, Horányi 
említi.) 

Horányi, Memoria I. 40. — Katona, História 
Critica XXIII. 870. — Catalogus Bibi. Hung. 
Fr. C. Széchenyi Suppl. I. 111. — Toldy, 
M. Nemz. Irodalom Tört. 1862. II. 46. — 
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Egyetemes M. Encyclopaedia V I I . 3. ( F l ' a k n ó i 
V.) — Franki, Haza i és Külfö ld i I sko lázás 
347. — M. Könyv-Szemle I . 1876. 26. — Szabó 
Károly, Bég i M. K ö n y v t á r II . 411. 

Cohn Albert, a párisi zsidó hitközség 
tanácsának elnöke, szül. 1814. Pozsony-
ban ; középiskoláit és az egyetemet 
1826 óta Bécsben végezte, hol különö-
sen a bölcseletet és keleti nyelveket 
tanulta ; azután másfél évig magántanár 
volt a protestáns theologiai karnál 
ugyanott. 1836-tól Sylvestre de Sacy 
tanítványa lett Párisban; azután a 
Rothschild James báró családjával, kinél 
húsz évig nevelő volt, Olaszországba 
utazott, hol Mezzofanti alatt keleti nyelv-
tanulmányait folytatta. 1839-ben zsidó 
vallási iskolát nyitott Párisban és több 
zsidó-egyletet alapított. 1840-ben behozta 
a zsidó confirmatiót «institution reli-
gieuse» névvel és ezen czélra olvasó-
könyvet irt. mely több kiadást ért. 
1845-ben Algierba ment, hol az első 
zsidó-franczia iskolát alapította. 1852-ben 
Jeruzsálembe utazott, hol zsidó kórházat, 
ipar- és női iskolát alapított; azután 
még Konstantinápolyban, Alexandriában, 
Kairóban és több helyt keleten alapított 
iskolákat. 1856-ban Párisban Talmud-
Thora-iskolát nyitott, melynek maga is 
egyik tanára volt. Meghalt 1877-ben 
Párisban. — Tudományos munkái a 
Journal Asiatique, Journal des Debats, 
Univers Izraélite s más hírlapokban 
jelentek meg. 

Wurzbach, Biogr . Lex ikon I I . 403. 
Cohn Sámuel, rabbi. — Munkája: 

Rede gehalten vor der Israeliten - Ge-
meinde zu Lovas-Berény bei Gelegenheit 
der Confirmation. Pressburg, 1846. (Né-
met és zsidó nyelven.) 

Petrik Bibl iogr . 
Cohné (Coné, Oman Israel) József, 

bölcselettudor, izraelita hittanár Aradon ; 
volt fogarasmegyei főrabbi és congressusi 
képviselő, szül. 1834. jan. 12. Szent-
Péter-Ur községben Zalamegyében. — 
Munkái: 1. Philosophia geneseos. Prága. 

1862. — 2. A csodapálcza. Hit szónok-
lat. Bécs, 1864. (Zsidó nyelven.) — 3. 
Az emberi jog, vagy a zsidó és a pénz. 
Hitszónoklat. Nagy-Szeben, 1868. — 4. 
Egység és elválás. Fogaras, 1869. — 5. 
A hármas alap. Bpest, 1874. — 6. 
Gedächtnissrede zur Erinnerungsfeier 
für den Stifter des israelitischen Waisen-
hauses Ignatz Deutsch am 4. Mai. Arad, 
1879. (A beszédet mint az intézet igaz-
gatója tartotta.) — 7. Hittan, héber 
olvasás és imafordítás a népiskola alsóbb 
osztályai számára. Bpest, 1880. — A 
budapesti Ungarischer Israelit cz. hír-
lapba czikkeket és Juden der Revolution 
cz. novellát irt. 

Petrik Könyvésze te és Bib l iogr . — A. 
Könyv-Szemle 1879. — M. Könyvészet 1880. — 
Lakatos Otto, Arad Tör téne te . Arad , 1881. 
III. 46. 

Colacinus (Collacinos Galacei )Miklós, 
protestáns tanító Zsolnán 1577—78-ban ; 
Vittenbergában tanult 1564-ben. Ezen 
tudós férfiú tanítósága alatt külföldiek 
is fölkeresték a zsolnai iskolát; így 
1578-ban több csehországi, sziléziai, sőt 
egy porosz tanuló is tartózkodott házá-
nál. Később (1583—84.) Mosóczon és 
Bánóczon tanított és valószínűleg 1584-
ben halt meg. — 1578. szept. 13. kelt 
levelét közli Rezik Gymnasologiájában. 
(Kézirat.) 

Wallaszky, C o n s p e c t u s 171. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungar. 45. — Franki, Hazai 
és Külf . I sko lázás 57. 68. 176. — Fabó, 
Monumenta IV. (Klein.) 

Colb György, gymnasiumi tanár, szül. 
Brassóban, 1666. februártól tanult Vit-
tenbergában ; 1684-ben a brassói gym-
nasium lectora lett és 1685. febr. 9. 
ugyanott meghalt. — Munkája: Disser-
tatio de salutis oblatione in vocatione 
ad ecclesiam. Vitebergae, 1668. 

Trausch, Schr i f t s te l le r -Lexikon I. 225. 

Colb (Colbin, Colbius) Lukács, ág. 
ev. lelkész, előbbinek fia, szül. 1680-ban 
Brassóban, hol a gymnasiumot végezte; 
1706 őszén Jénába ment és több évig 
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tanult az ottani egyetemen. 1716. márcz. 
6. a brassói gvmnasium lectora lett. 
1719. nov. 14. szász-mogyorósi, 1734. 
jan. 27. rozsnyói lelkészszé választatott. 
1747. ápr. a bárczasági káptalan dékánja 
lett, miután azt 1731-től a törvény előtt 
képviselte. Megbalt 1753. nov. 1. Rozs-
nyón a szász földön. — Midőn a jenai 
egyetemről hazatért, Albrich János ve-
zetése alatt a Brassó-városi levéltár 
okmányait rendezte, lajstromozta s rész-
ben lemásolta. — Munkája: De salutis 
nostrae causis. Coronae, 1704. (Disser-
tationes Tusculanae Heltesdenses.) — 
Kézirati munkái: Codex privilegiorum 
Capituli Coronensis. Fol. 437 oldal; 
Addita compendio Actorum Synodalium 
ab a. 1545—1730. (200 1.); Acta capi-
tularia Barcensia, 3 fol. kötet; Collec-
tiones privilegiorum clero Saxonico in 
Transilvania concessorum, una cum actis 
synodorum inde ab a. 1545. usque 1726. 
4-rét 1237 oldal; Das Recht des Bur-
zenländischen Kapitels, weltliche Zeugen 
gerichtlich vorzuladen, dessen Gerichts-
Kompetenz über Organisten, und das 
jus episcopale desselben; Auszug aus 
den im bürgerl. Capitels-Archiv aufbe-
wahrten Annalibus Ecclesiasticis 1520— 
1735. (A Marienburg-féle Manuscripten-
Archiv cz. kézirat-gyűjtemény I. kötet 
53—240 1. a m. n. múzeum kézirat-
tárában.) 

Horányi Nova Memoria 654. — Trausch, 
S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Alig. Deutsche 
Biographie I V . 397. — Zimmermann, H a n d -
schriftliche Urkunden-Sammlungen, Iler-
mannstadt, 1884. 10. 1. (Különny. az Archiv 
des Vereins für siebenb. Landeskunde XIX.) 

Collatinus Kristóf, magyar pap volt 
és mathematikai munkát irt 1552-ben 
(a Szörényi-féle kézirat-gyűjteményben). 

Katona, História Critica XXIII. 871. 

Colmitius János, a kassai iskola 
német rektora. Latin gyászverse a Pa-
rentalia anniversaria in egregii quondam 
Laurentii Feia. (Cassoviae, 1615.) cz. 
munkában maradt fenn. 

Colosvarinus Emericus. — Munkája: 
De tertio matrimonio Sigismundi Aug. 
Poloniae regis et equitis oratio. Craco-
viae, 1553. 

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi Suppl. 
I. 112. 

Comarinus György. Lásd Csipkés 
György (komáromi) 

Comáromi (A.) János. L. Komáromi. 
Comenius (Komensky, Komenius) 

János Arnos, sárospataki tanár, szül. 
1592. márcz. 28. Nivnitzben, Magvar-
Brod mellett Morvaországban, hol atyja 
Komensky Márton molnár volt; 1604-ben 
árvaságra jutott és nénjéhez Strasnitzba 
költözött; itt járt iskolába s megismer-
kedett Drábik Miklóssal. 1630. márcz. 
30-tól Heilbronnban (Nassau) tanulta a 
theologiát, hol Alstedt legnagyobb befo-
lyással volt reá. Miután még 1613. jún. 
19-től fogva a heidelbergi egyetemet is 
látogatta s egy ideig Németalföldön tar-
tózkodott, 1614-ben visszatért hazájába s 
a cseh-morva testvérek iskolájának tanára 
lett. A cseh-morva testvérek a zeraviczi 
zsinaton 1616. ápr. 26. egykori iskola-
társával, Drábik Miklóssal együtt lelkész-
szé avatták. Székfoglalója gyanánt 1617-
ben kiadta cseh nyelven az Elnyomott 
szegények fohászai cz. munkáját. 1618-
ban a fulnecki (Morvaország) egyház 
megválasztotta lelkipásztorává. 0 ismer-
tette meg először hiveit a méhészettel 
az első méhkasok Magyarországból kerül-
tek Fulneckbe. Magyarország felvidékéről 
származott C. első neje is, kivel ez időtájt 
kelt össze. A fehérhegyi csata (1620. 
nov. 20.) után megfosztatott papi hiva-
talától ; a spanyol hadak 1621-ben Ful-
necket kirabolták, feldúlták és a lángok 
martalékává tették; iratai is, melyeket 
e három év alatt szerzett, áldozatúl estek. 
1622. okt. Brandeisba Csehországba vo-
nult családjával; itt halt el neje s fia, 
mire a maga s mások vigasztalására 
megirta Az árvaságról cz. művét. A 
világ labyrinthjét, a cseh prózának ezen 
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gyöngyét, 1623. decz. 13. nyújtotta át 
pártfogójának, Zerotin Károlynak. 1624. 
szept. 3. nőül vette Cyrill Jánosnak, a 
cseh-morva testvérek püspökének leányát. 
Üldözött társainak menedéket keresve 
Lengyelországban járt ; útközben Sprottau-
ban megismerkedett Kotter Kristóffal és 
a két Vecbnerrel. Kotter látomásait isteni 
erővel biroknak tartotta s utóbb cseh 
nyelvre lefordította. 1626-ban visszatért 
Brandeisba. 1628. febr. 8. kivándorló 
társaival Lissába Lengyelországba érke-
zett. bol a gymnasiumban alkalmazást 
nyert. Az 1632. zsinat megválasztotta 
jegyzőjévé s egyszersmind méghagyta 
neki, hogy a testvérek összes iskoláiban 
levő ifjúság neveléséről gondoskodjék; 
az 1635. zsinat pedig a lissai gymnasium 
szervezésével bizta meg. Lissa városa 
méltányolva fáradozását, a lelkészi hiva-
tallal tisztelte meg és a gymnasium igaz-
gatásával is megbízta, melyet 1641-ig 
vezetett. A pansophiai eszmék megvaló-
sítása s a testvérek érdekében 1641 
szept, 21. Angolországba érkezett; itt 
azonban nem valósíthatta meg terveit és 
1642. ápr. Geer Lajos gazdag svéd keres-
kedő meghívására ennek birtokaira Svéd-
országba utazott, hol anyagi gondoktól 
menten dolgozhatott; azonban ott sem 
maradhatott sokáig, hanem Elbingbe, 
Poroszországba ment, hol házat vett és 
letelepedett családjával. 1646 végén Svéd-
országba utazott, hol egy háromtagú 
bizottságnak számot adolt elbingi műkö-
déséről és ott kiadott munkáiról. 1647-ben 
a testvérek egyhangúlag őt választották 
meg az elhalt Justinus püspök utódjának, 
mire, hogy uj hivatalát elfoglalja, Lissába 
költözött. Azonban alig hogy megérkezett, 
1648. aug. 27. meghalt második neje is. 
A gondos atya, hogy öt gyermeke ne 
maradjon anya nélkül, nőül vetteGajuzow 
Jankát. Az osnabrücki béke 1648-ban 
kizárta Csehországot a békekötésből, mi 
által a testvérek utolsó reménye is eltűnt, 
hogy hazájukba visszatérhessenek és igy 

egyházuk föloszlásnak indult. C., ki 
I. Rákóczy Györgynek meghívását (1648.) 
a gyulafehérvári tanszékre nem fogadta 
el, 1650-ben özvegye Lorántfy Zsuzsánna 
fölszólítására hajlandó volt hazánkba 
jönni; előbb tanácskozott híveivel Sza-
kolczán és Puchón, azután elment Sáros-
patakra, hol Klobusiczky András feje-
delmi tanácsos előtt késznek nyilatkozott 
a tanszék elfoglalására s az iskola refor-
málására, ha abba hitsorsosai beleegyez-
nek. Ez megtörtént és igy C. 1650. nov. 
20. családjával Sárospatakra érkezett. 
Ezt leginkább Drábik jóslatainak köszön-
hetjük, melyek azt a reményt táplálták, 
hogy a testvérek jövője az erdélyi feje-
delmek jóakaratától és fegyvereik győzel-
métől függ. Megérkezte után nov. 24. 
tartotta székfoglaló beszédjét, melyben a 
művelt és barbár nép közt tanulságos 
párhuzamot vont, melylyel a magyar 
nemzet figyelmét a közművelődés ügyeire 
akarta terelni. 1651. febr. 13. és márcz. 14. 
megnyílt a C. által, az ő eszméi értel-
mében szervezett latin iskola vestibulumi, 
januai s 1652. jan. 10. átriumi osztályai-
val, melyeknek élén tanítókúl Tolnai 
István, Kaposi Pál és Ecsedi János álltak. 
Hogy a realiákat is behozta a latin stu-
diumok közé, az több mint valószínű, s 
az által, hogy a testi gyakorlatokat meg-
kedveltette, megvalósítója lett a csak 
később egész jelentőségében felfogott 
testgyakorlás eszméjének. C. szerette 
volna, ha a fejedelem kibővíti az iskolát; 
ez azonban csak lassan akarta fejlesz-
teni. C. ezzel nem volt megelégedve, sze-
retett volna eltávozni, de a fejedelemnő 
s idősb fia György kérelmére egy ideig 
még hazánkban maradt. Maradásra birták 
őt ezenkívül Drábik jóslatai, melyek meg-
bízhatóságában sokan kételkedtek, de 
melyek Rákóczy Zsigmondra, kit a «Baby-
lon» a habsburgok elleni háborúra ser-
kentettek, s Comeniusra nem csekély 
befolyást gyakoroltak. Kellemetlenül ha-
tottak rá tanártársai irigykedése s a 
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tanulók restsége is, mely utóbbit ki akart 
irtani Fortius redivivus-ával. S midőn ez 
sem használt, behozta az iskolai drámákat. 
1651-ben előadatta a dialogizált Januát. 
A siker általános volt. A közkivánatnak 
engedve, még vagy nyolez ily janua-
drámát irt. Ekkor támadt egy bevezető 
képes könyvnek eszméje is, mely az Orbis 
pictus alakjában megvalósult. Drábik 
jóslatai azonban C. tartózkodását hazánk-
ban megrövidíteni igyekeztek. 1654. jún. 2. 
egy szép beszédben búcsút vett a ma-
gyaroktól, lelkökre kötvén a nemzeti 
nyelv művelését, mint a mely legbizto-
sabb alapja a nemzeti kulturának- (Ma-
gyarul megjelent a N. Nőnevelésben 1881.) 
Lissába érkezve azon szomorú hírt vette, 
hogy pártfogója Geer Lajos meghalt ; C. 
egy hazánkban nyomatott műben szépen 
és hálásan emlékezik meg róla. Már 
1656-ban a lengyelek elfoglalták Lissát 
és a földdel egyenlővé tették. C. legtöbb 
kézirata, évtizedes szellemi munkájának 
gyümölcse lángok martaléka lett. Szegény-
séggel küzdve, családjával Amsterdamba 
menekült, hol Geer Lőrincz szívességéből 
nyugodtan, de folytonos munkával élte 
le hátralevő napjait. A cseh-morva test-
vérek egyesülete ez időben megszűnt 
szerepelni. Meghalt 1670. nov. 22. Amster-
damban. — Munkáiból már Adelung 
90-et sorol fel, a hazánkban írottak meg-
jelentek az Opera Didactica Omnia (Am-
stelodami, 1657.) cz. gyűjtemény III. ré-
szében, mely ívrét 1064 hasáb. A hazánk-
ban önállóan megjelentek a következők: 
1. Janua Linguarum Reserata A urea. 
Coronae, 1638. (4. kiadás, latin és német. 
9. k. Lőcse. 1644. 10. k. U. ott, 1655. 
és 1658.) — 2. Januae Linguae Lati-
nae Reserata Aurea... in usum Scholae 
Varadiensis, juxta Belgarum editionem 
postremam, accuratam et auctam, in 
Hungarieam linguam translata per Ste-
phanum Beniamini Szilágyi. Varadini, 
1643. (Latinúl és magyarúl. Bártfa, 1643. 
Lőcse, 1649. 1693. 1698. 1724. Kolozs-

vár, 1673. Debreczen, 1700.) — 3. Januae 
IAnguae Latináé Vestibuluni. in usum 
illustris paedagogei Albensis Hungarice 
redditum. Varadinii, 1643. (Latinúl és 
magyarúl. Bártfa, 1643. 1698. Lőcse, 
1649. 1697. 1703. Kolozsvár, 1673. Kassa. 
1676. 1673. Debreczen. 1722. 1724. 1727. 
1729. 1737. Pozsony, 1747.) — 4. Januae 
Linguarum Reseratae Aureae Vesti-
bulum. Leutschoviae, 1648. (Latin, görög, 
német és magyar.) — 5. Ugyanaz. Co-
ronae. 1649. 1677. 1735. 1737—38. 1858. 
(Latin és német.) — 6. Ugyanaz. Lőcse. 
1660. 1687. 1702. 1722. (Latin, német, 
magyar és cseh.) — 7. Eruditionis 
Scholasticae pars prima. Vestibulum, 
rerum et linguarum fundamenta exhibens. 
In usum Scholae Patakinae editum. Sáros-
patak, 1652. 2. kiadás. Lőcse, 1657. 1701. 
1722. 3. kiad. Sárospatak. 1661. és 1662. 
Debreczen. 1724. Kolozsvár. 1729. 1737. 
(Latin és magyar olvasókönyv egy rövid 
grammatikával és szókönyvecskével.) — 
8. Eruditionis Scholasticae pars II. 
Janua. Rerum et Linguarum Structuram 
externam exhibens. In usum scholae 
Patakinae edita. Sárospatak, 1652. (Lőcse, 
1661.) — 9. Eruditionis Scholasticae 
pars III. Atrium. Rerum et Linguarum 
Ornamenta exhibens. In usum scholae 
Patakinae editum. Sárospatak, 1652. — 
10. Animae Sanctae Aeterna Regna cum 
Triumpho ingredientisBeatum Satellitium, 
Operum bonorum Exercitus Ad Nobilis-
simum D. Laurentium de Geer Amster-
damensem, Chari Genitoris s u i . . . Ludo-
vici de Geer senioris obitum. . . pie lugen-
tem, Patakini, 1653. (Névtelenül. Szabó 
Károlynál R. M. Könyvtár II. 218.1. a szerző 
nincs megnevezve.) — 11. Orbis Sensua-
lium Pictus bilinguis.. . Latina et ger-
manica. Coronae, 1675. — 12. Ugyanaz. 
Trilinguis. . . Latina, germanica et hun-
garica. Leutschoviae, 1685. (Kolozsvár. 
1698. Szeben, 1738. 1795. 1830. Sz(om-
bathy) J(ános) által ford. Sárospatak, 
1796. Pozsony, 1798. 1806. 1820.) — 13. 
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Ugyanaz. Quadrilingvis. . . Latina, hun-
garica, germanica et bohemica. Leut-
scboviae, 1685. 1727—28. Pozsony, 1798. 
— 14. Orbis pictus. A világ lefestve, 
magyarra fordíttatott Sz. J. által. Sáros-
patak. 1798. — 15. Világ Labirintussá, 
melyet cseh nyelvből fordított Rimány 
István. Pozsony, 1805. C. arczképével. 
— 16. Ad Fratres Presbyterianos. Sáros-
patak. 1651. (Egyetlen példányát sem 
ismerjük.) — 17. dentis Felicitas Spe-
culo exhibita iis, qui nunc felices sint, 
et quomodo fieri possint, cognoscere 
velint. H. és év n. Névtelenül. (II. Rákóczy 
Györgyhöz 1654-ben intézett emlékirata, 
melyben felhívja a fejedelmet, hogy fogjon 
fegyvert az elnyomott vallás védelmére. 
Szabó Károly szerint 1657 előtt Nagy-
váradon nyomatott. Ebben azt irja, hogy 
a magyarok által lakott egész vidéken, 
— hallatlan dolog más keresztény népek-
nél, — sehol sincs magyar iskola.) — 
18. Schola Ludus, seu Encyclopaedia 
viva, hoc est, Janua Linguarum praxis 
comica. Sárospatak, 1656. — 19. Prae-
cepta Morum institutioni puerorum ac-
comodata. . . inusum Varadiens. Scholae. 
Opera Samuelis Enyedi. Varadini, 1658. 
(Lőcse, 1696. 1700. 1735. Bártfa, 1709. 
Debreczen, 1714. 1735. Brassó, 1731. 
Szeben, 1747. Nagy-Enyed. 1714. 1729. 
1775.) — 20. Praecepta Morum... Postea 
Hungarico idiomate transfusa ingenio et 
calamo Francisco Tolvaj Menyői. Leut-
schoviae, 1677. és 1690. — 21. Kazdo 
denni modlitby Krestanské pisem sva-
tych. Pozsony, 1665. (Cseh imakönyv.) 
— Arczképei: Blaschke J. rézmetszete ; 
Kleinhard J. rajza s Balzer J. rézm.; 
Cross T. rézm. (1642. és 1655.); Glover 
G. rézm. (1642.) — Berlinben 1891-ben 
Comenius-társaság alakult, munkáinak 
és életére vonatkozó adatok összegyűj-
tése czéljából. 

Mart. I.ipenii Bibi. Kealis Theologieae. 
Francofurti a. M. 1685. II. 564. — Bibliotheca 
Gribneriana. Lipsiae, 1734. I. 84. — Catalogus 

Bibi. Bunavianae. Lipsiae, 1750. I . IV. — 
Bibliotheca Jablonoviana. Lipsiae, 1755- II. 
99. — Jücher, Alig. Gelehrten Lexicon I. 2034. 
— Wesiprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
Alt. P. Prior 58. P. Post. 286. — Catalogus 
Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 164. 210. 693. 
S u p p l . I . 113. I I . 210. — Ersch u n d Gruber, 
Alig. Encycl. XVIII. 344. (Zipser.) — Szom-
bathi János, Sárospataki Kollégium Histó-
riája 29. 1. és História Scholae Sárospatak. 
143. 157. — Palacky, Jahrb . des böhmischen 
Mus. 1829. 255. 330. (C. müveiről a legtelje-
sebb jegyzéket adja.) — Gindely, Ueber des 
J . A. Comenius Leben u. Wirksamkeit in 
der Fremde. Wien, 1855. (Sitzungsberichte 
XV.) — Népt. Könyve I I . 1856. 41. — Drugulin, 
Alig. Portrait-Katalog I. 146. — Bud. Szemle 
XV. 1869. — Kecskeméti ref. fügymn. Progr. 
1858. — Hon 1871. 263. SZ. — Hazánk és a 
Külföld 1869. 49. sz. arczk. 1871. 47. sz. arczk. 
— Seyffarth, J . A. Comenius. Leipzig, 1872. 
— Zoubek, Joh. A. Comenius. Eine quellen-
mässige Lebensskizze. 1875. — Szinnyei 
Könyvészete és Repertóriuma. Tört. I. II. 
— P. Szatmáry K., Bethlen Fötanoda Tört. 
48. — Alig. Deutsch. Biographie IV . ( h o l az é le -
tére és müveire vonatkozó kútfók felsoroi-
v á k . ) — Paedag. Plutarch P o z s o n y , 1886. I . 3. 
(Comenius. Dr. Wagner Lajostól, arczk.) — 
Kiss Áron, Nevelés Tört. 110. és M. Népisk. 
Tanitás Tört. 91. 231. 351. — Egyet M. Encycl. 
— M. Paedagogiai Szemle 1881. (Orbis Pictus 
ismert.) —Figyelői. I I . VI. VIII. XI. XIV. VII. 
29. — M. Könyv-Szemle 1879. 22. 30. 35.40. 288. 
1882. 81. 91. 1884. 34. 40.1886. 12. 1889. 218. — 
Dezső £oj os,Comenius Magyarországon (Sáros-
pataki Lapok 1883. 9—30. SZ.) — Slovenské 
Pohlady 1887. 224. 1. — Szabó K., R é g i M. 

Könyvtár I. I I . — Verédy, Paed. Encycl. 
111. 1. (Dezső Lajos.) — Gondolat. Pozsony, 
1889. (C. élete és munkái Zsolticzky Samu-
tó l . ) — Sárospataki Lapok 1889. 47. Sz. 1891. 
6. sz. (László János.) — Tőrt. Tár 1890. 202. 
— Petrik B i b l i o g r . — Szilágyi Sándor, E r d é l y 
és az éjszakkeleti háború. Bpest, 1890. (C. 
néhány jelentése.) — Evangélikus Egyház és 
Iskola 1891. — Budapesti Szemle L X V I I . 1891. 
(Kvacsala János.) 

Comnenovich Gergely, orvostudor, 
szemorvos, pakráczi, pozsegamegyei szár 
mazású. — Munkája: Facies opthalmo 
catarrhi epidemico-contagiosi seu oph-
talmo-blennorrhoeae Aegypti. Budae,1889. 

Rupp, Beszéd. — Szinnyei Könyvészete. 

Concha Győző, jogtudor, egyetemi ny_ 
r. tanár, a m. tudom, akadémia lev. 

Id. Szinnyei J. , Magyar írók II. 4 
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tagja, C. János, Amadé grófok marczaltői 
uradalmának számtartója s Járányi Fran-
cziska fia, szül. 1846. febr. 10. Marczaltőn 
Veszprémmegyében. Családja a mult 
század első felében vándorolt be Milá-
nóból és Nagyszombatban telepedett le. 
C. Győző iskoláit Pápán és Győrött a 
benczések gymnasiumában végezte; a 
jogot 1864—68-ig a budapesti egyetemen 
hallgatta s egy félévre Stein Lőrincz 
előadásaira Bécsbe ment. 1869-ben Hor-
váth Boldizsár a budapesti itélő-táblához 
segédfogalmazónak, 1870-ben fogalma-
zónak nevezte ki, hol negyedfél évet 
szolgált. Ez idő alatt jogtudori s ügyvédi 
oklevelet nyert és magántanárá képesítte-
tett. 1870-ben négy havi szabadságot nyert, 
hogy az akkori miniszterelnök Andrássy 
Gyula gróf gyermekei mellett a beteges-
kedő nevelőt helyettesítse, mely időnek 
nagyobb részét a franczia-német háború 
miatt a királyi udvar közelébe rendelt 
gróf családjával Hetzendorfban töltötte. 
1872-ben az újonnan alapított kolozsvári 
egyetem rendkívüli, 1874-ben pedig az 
alkotmányi és közigazgatási politika ny. 
rendes tanárává neveztetett ki. A m. 
tud. akadémia 1886. máj. 6. választotta 
lev. tagjává. 1888-ban a kolozsvári jog 
és államtud. kar képviselője volt a bo-
lognai egyetem 800 éves jubilaeumán s 
1889-ben a Párisban tartott nemzetközi 
szegényügyi congressuson. Az erdélyi m. 
közműv. egylet vál. tagja, az erdélyrészi 
nőiparegylet alelnöke, Kolozsvár tör-
vényhatósági bizottságának tagja, az 
erdélyi róm. kath. statusgyűlés kolozsvári 
képviselője. — Jog- és államtudományi 
értekezései s bírálatai a következő folyó-
iratokban és lapokban jelentek meg: 
Budapesti Szemle (1869. A municipalis 
rendszer jelen állása Európában. A 
Schwartner-dijat nyerte a bpesti egye-
temen 1873. 1882.), Reform (1871), a 
Hoffmann Pál-féle Jog- és Államtud. 
Folyóirat (1871), Jogtud. Közlöny (1871— 
72. 1877. 1891.) Kelet (1872 : Egyetemi 

beköszöntő-előadás), Erdélyi Múzeum 
(1873—1880 : Az angolos irány politikai 
irodalmunkban); Pesti Napló (1874. 
204. 215. sz.), Közigazgatási Lapok 
(1877: Centuria controrietum et dubie-
tatum, Az állító és tagadó illetőségi 
összeütközés, 1878: A rendi jogok né-
mely maradványairól közigazgatási jo-
gunkban, Adalék közigazgatási és fegyelmi 
praxisunkhoz); M. Igazságügy (1879—80. 
1885: A jog és állambölcselet alaptanai, 
1891: bírálat Nagy Ernő Közjogáról); 
Századok (1880: A Vexatio dat intel-
lectum cz. röpirat 1765-ből); M. Jogász-
gyűlés Évkönyve (VIII. 1882. IX. 1885); 
Kolozsvár (1888: Angol egyházi viszo-
nyok) ; Az erdélyrészi háziipar-egylet 
kiadványa (Kolozsvár, 1890: A női ke-
resetről.) — Munkái: 1. Szibill története. 
Regény. Feuillet után ford. Pest, 1868. 
(Kisfaludy-Társ. kiadványa.) — 2. Né-
hány szó Grünwald Béla Közigazgatá-
sunk és a szabadság cz. röpiratához. 
Bpest és Kolozsvár, 1870. — 6. A köz-
igazgatási biráskodás az alkotmányos-
ság és egyéni joghoz való viszonyában. 
Bpest, 1877. — 4. A közigazgatási 
enquéte. U. ott, 1881. (Különnyomat a 
M. Igazságügyből.) — 5. Újkori alkot-
mányok. U. ott, 1884—88. Két kötet. 
(Ism. Jogtudom. Közlöny 1885. és Bud. 
Szemle LVIII. 1889.) — 6. A 90-es 
évek reformeszméi és előzményeik. U. 
ott, 1885. (Olcsó Könyvtár 195.) — 7. 
Jelentése a kolozsvári m. kir. F. J. 
egyetem jog- és államtud. karához a 
bolognai egyetem keletkezésének 1£88. 
jún. 11. 12. és 13. tartott nyolczszázados 
emlékünnepéről. Kolozsvár, 1888. — 8. 
Egyéni szabadság és parlamentarizmus 
Angliában. Bpest, 1888. (Akadémiai szék-
foglaló. Értek, a társad, tud. kör. IX. 8.) 
— 9. A magyar jog hegemóniája. 
Arad, 1891. (Különny. az Aradi vértanúk 
Albumából.) — 10. A közigazgatási 
javaslatról. Kolozsvár, 1891. (Ism. Er-
délyi Múzeum Egyl. Kiadv. VIII.) 
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M. Könyv-Szemle 1877. 129. — Könyvészet 
1877. 1885. 1888. — M. Tud. Akadémiai Értesítő 
1885—86. (Tagajánlások.) — Petrik Könyvé-
szete. — Beöthy Zsolt, M. Szépprózai Elbe-
szélés II. és önéletrajzi adatok. 

Concha Károly, könyvnyomda-igaz-
gató, előbbinek testvérbátyja, szül. 1836. 
okt. 11. Marczaltőn Veszprémmegyében ; 
iskoláit Pápán és Győrben végezte, hol 
egyik tanítója, Vagács Caesar, kivel 
haláláig barátilag levelezett, különösen 
hatott irodalmi működésére. Ezentúl az 
irodalomnak élt, költeményeket és ismeret-
terjesztő czikkeket irt különféle fővárosi 
és vidéki lapba; Császár Ferencz Divat-
csarnokának szintén állandó külmunka-
társa volt a szerk. haláláig (1857; a 
szerkesztővel való összeköttetését C. 
az Emléklapok cz. czikksorozatában irta 
le). 1858-ban munkatársa volt a Török 
János bécsi Magyar Sajtó-jának, mely-
ben névtelenül főképen a vidéki társa-
dalom köréből irt czikkeket. Edvi Illés 
Pál az 1848—49. szabadságharczról irott 
emlékeinek áttekintésével és rendezésé-
vel bízta meg, melyek azonban még 
kiadatlanok. 1864—70-ig a Bánffay Simon 
által szerkesztett Pécsi Lapokba irt. 
1872-től, midőn a vidékről a fővárosba 
költözött, a Fővárosi Lapokba (1880—81. 
1883. 1885—86), Pesti Naplóba (1881). 
Budapesti Hírlapba (1882. 1884. 1889.) 
és a Nemzetbe (1883) kisebb-nagyobb 
hírlapi czikket, ezek közt mintegy 30 
tárczát a Margit-szigetről, hol súlyos 
lábbajára keresett és talált gyógyulást. 
1884-ben a Pesti Napló mezőgazdasági 
rovatában Rusticus álnév alatt Egyről-
másról cz. állandó hetiszemlét közölt. 
1874-ben az Athenaeum-társulat kötelé-
kébe lépett, hol 1877-től 1886-ig az 
Athenaeum nagy képes naptárát szer-
kesztette. Ugyanakkor közreműködött a 
Petőfi összes költeményeinek három 
képes dísz-, egy négykötetes és két képes 
népies kiadásánál, továbbá Madách Imre 
összes műveinek (Gyulai Pál felügyelete 

alatt), végűi Kossuth Irataim az emigrá-
czióból cz. három első kötetének (Helfy 

I Ignácz felügyelete s dr. Acsády Ignácz 
közreműködése mellett) sajtó alá rende-
zésében. Petőfinek három legutolsó isme-
retlen költeménye az ő révén került 
nyilvánosság elé Kovács Mihály ev. ref. 
néptanító birtokából. 1885-ben az Athe-
naeum-társul attól megválván, a Hor-
nyánszky-féle könyvnyomtató intézetnek 
igazgatója lett, hol jelenleg is működik. 
— Költeményei, beszélyei s egyéb czikkei 
a következő évkönyvekben, hírlapokban 
és folyóiratokban jelentek meg: Részvét 
Naptár (1856), Napkelet (1857), Divat-
csarnok (1858), Nővilág (1858—59), Két 
Garasos Újság (1858—59), Magyar Nép-
lap (1858-59), Pécsi Lapok (1860: 
Emléklapok Császár Ferenczről, 1861—70; 
Vida József emlékezete, 1871.), Nép Újsága 
(1860), Képes Újság (1860), Győri Köz-
löny(1862),Hölgyfutár (1862—1863), Nem-
zeti Képes Újság (1863), Arany Koszorúja 
(1864. Marczali álnévvel), Családi Kör 
(1863—1868). Magyarország és a Nagy-
világ (1876. 1886: Zirzen Janka életrajza), 
Fővárosi Lapok (1876), Pesti Napló 
(1879—1886), Budapesti Hirlap (1882— 
89), Nemzet (1883), Magyar Salon (1886 : 
A téthi honvéd-siremlék; lengyel for-
dítása a Przigjaciel Domanovy cz. 
lapban 1886-ban jelent meg), Ország-
Világ (1886: Dáni József életrajza), 
Világkrónika (1886 : A mecséri minta-
biró.) — Munkái: 1. Tavaszi lombok. 
Költeményfüzér. Szombathely, 1855. — 
2. A kertészet általános késikönyve. 
Jäger Henrik után ford. Bpest, 1883. 
(Átdolgozta s a magyar növénynevek 
jegyzékével ellátta.) — Szerkesztette a 
Pécsi Naptárt 1870. és 71-re; Az Athe-
naeum nagy Képes Naptárát 1877—86 ; 
az Athenaeum kis Képes Naptárát 1877-re. 

— Kéziratban : Költemények ; Forgácsok 
1848-iki szabadságharczunk fájáról. 

Petrik B i b l i o g r . — M. Könyvészet 1883. é s 
önéletrajzi adatok. 

4* 
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Concilia {Békési) Emil, a nagyszom-
bati érseki helynökség titkára, szül. 1847. 
máj. 3. Ecsegen Nógrádmegyében; isko-
láit Gyöngyösön. Esztergomban és Nagy-
szombatban végezte; 1863-ban az esz-
tergomi papnövendékek közé lépett. A 
theologiát a bécsi egyetemen hallgatta; 
1870. aug. 2. misés pappá szenteltetett; 
1872-ig káplán volt Nagy-Maroson, Esz-
tergomban és Nógrád-Vadkerten. 1877-ig 
mint beteg nyugalomban élt Losonczon ; 
1879-ig nevelő volt özv. Semsey Albertné 
László fiánál; 1883-ig szentszéki jegyző 
Nagyszombatban; azóta érseki helynök-
ségi titkár ugyanott; egyúttal 1887 óta 
szentszéki fiscus, 1890 óta pedig sz.-széki 
biró is. — Irodalmilag 1869-ben lépett 
föl a Kath. Néplapban és Jézus sz. Szive 
Hirnökében bécsi levelekkel és költemé-
nyekkel. 1872 óta az Uj M. Sionba 
dolgozik ; előbb költeményeket és könyv-
ismertetéseket, majd értekezéseket irt, 
kivált a régi magyar irodalom körébe 
vágó tárgyakról; ebben említésre mél-
tók : 1874: A Pray codex hazája (Iro-
dalmi felfedezés czímmel); 1880 : Adalék 
a legrégibb magyar szentírás - fordítás 
korának meghatározásához ; 1876: Mária 
siralmak ; 1879 : Egy tekintet középkori 
vallási költészetünkre ; 1882 : Árpádházi 
b. Margit canonizatiójának ügye a XVIII. 
században ; 1884: Náray György élete. 
A könyvismertetések közül: 1880 : Szi-
lády, Temesvári Pelbárt élete ; továbbá 
a Nyelvemléktár és Régi M. Költők 
Tára több kötetének ismertetése. Dolgo-
zott még az Abafi Lajos Figyelőjébe. 
(1877 : A legrégibb történeti ének kora ; 
Adalék ősirásunk divatához Magyar-
országban ; A Halotti beszéd kora és 
hazája; 1878: Ki irta a Mondolatot 
sat.), az egri Irodalmi Szemlébe (1877: 
Jámbor szándékok ; 1883 : Gyűjtsünk a 
jövőnek és könyvismertetések); a Zené-
szeti Lapokba (1876: Nemzeti hangsze-
rünk) ; Losonczi Lapokba (nógrádi költők 
életrajzait és könyvismertetéseket); Tör-

ténelmi Tárba (1881—82 : Adatok magyar 
tudósok és irók életéhez; A nagyszombati 
kalmár-czéh szabályai és régibb szám-
adási könyvei); a Nagyszombati Heti-
lapba (Tárczák Nagyszombat történeté-
ről, vezérczikkek sat.) ; M. Könyv-Szem-
lébe (1883: Adalék könyvkereskedésünk 
XVIIL századbeli történetéhez; 1885: 
Losoncz könyvtárainak ismertetése) ; 
Nagyszombat Vid. Tan.-egyl. Emlékk. 
(1886: Jegyzetek népoktatásunk történe-
téhez) ; a nagyszombati Kalauzba (1887 : 
Néhány vonás egy XVI. sz, kath. nép-
iskola képéből; 1888 : A nagyszombati 
magyar népiskola történetének vázlata ; 
1890: Paedag. irodalmunk legrégibb 
emlékei; 1891 : Vergerius P. T. és pae-
dagogiai műve ; 1886—91: Népiskolai 
okirattár; továbbá könyvismertetéseket és 
vegyeseket); A Kath. Egyházi Közlönybe 
(1890: Valter, sz. Gellért életirója.) 

Zelliger, Esztergom-Vármegyei írók 22. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Conlegner Károly, műegyetemi nyug. 
tanár, szül. 1812. okt. 18. Érsekújvárt 
Nyitramegyében, hol atyja C. Nándor 
kereskedő s később városi tanácsos volt; 
a gymnasiumot Nagyszombatban végezte 
1826-ban, mire a bécsi polytechnikumon 
a kereskedelmi tanfolyamot hallgatta; 
ennek befejeztével egy bécsi nagykeres-
kedésben nyert alkalmazást; később 
hazatért és atyja üzletét vezette. Midőn 
1846. okt. 27. a József-ipariskola föl-
állítását elhatározták, a számtan és 
könyvvitel tanárává C.-t nevezték ki, a 
ki működését még azon év nov. 1. meg-
kezdette. 1848-ban a bankjegyek gyár-
tásának felügyeletével a pesti kereske-
delmi bank mint főbiztost őt bizta meg ; 
nov. hóban az állam részéről mint fő-
biztos nyert alkalmazást. E minőségben 
a pénzjegygyárt Debreczenbe követte, 
hol 1849. febr. ez intézet igazgatója 
lett. A világosi fegyverletétel után egy 
ideig elrejtőzni volt kénytelen, de később 
Pestre tért vissza, hol magán-leczkékből 
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élt; később a József-ipariskolánál tanított 
német nyelvet, földrajzt és történelmet, 
mire 1857. máj. 25. a kir. József-mű-
egyetemen a német ügyirály és szám-
viteltan ny. r. tanárává neveztetett ki. 
1865-ben az első magyar iparbanknál 
mint igazgató, később alelnök és b. 
Eötvös József lemondása után mint 
elnök 1871-ig működött. Az 1872—73. 
iskolai évben a pesti műegyetem rectora 
volt és a megnyitás ünnepélyén nov. 6. 
a humanismus és realismus fejlődésének 
vázolásával foglalta el rektori székét. 
1877. júl. 9. nyugalomba lépett és vissza-
vonult néveri (Nyitram.) jószágára. — 
Weninger Vincze Számtanát (Pest, 1857. 
és 58.) előszóval látta el; a Vasárnapi 
Újságba pedig (1879. 12. sz.) Érsekújvár 
történetéből közölt adalékot. 

Vasárn. Újság 46. SZ. a r c z k . — Szinnyei 
Könyvészete. — .4 ki r. József-Műegyetem 
Tanárai és Hallgatói 5. 1. 

Connert Dávid, gymnasiumi tanár, 
szül. 1858-ban Muzsnán Nagy-Küküllő-
megyében; előbb polgáriskolai tanár volt 
Medgyesen és ugyanott lett 1881. máj. 13. 
az ág. ev. gymnasiumnál a természet-
rajz és természettan tanára — Ér-
tekezése: Die allmähliche Vervollkomm-
nung der Wirbelthiere (Programm d. ev. 
Gymn. in Mediasch 1888.) 

Programm d. ev. Gymri. in Mediascii 
1881—91. — Wutz Névkönyve. 

Connert György, orvostudor, szül. 
1798. okt. 14. Beszterczén Erdélyben; 
tanult szülővárosában, azután a bécsi 
egyetemen, hol 1827-ben orvostudorrá 
avatták. Hazájába visszatérvén, Besz-
tercze város főorvosa lett és ott halt 
meg 1850. ápr. 17. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de cantharidum 
usu externo. Vindobonae, 1827. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Szinnyei 
Könyvészete. 
Conrad András, orvostudor, Sopron 

város főorvosa, szül. 1724. decz. 15. 
Győrben ; tanult szülővárosában az ág. 
ev. gymnasiumban, Trencséuben és a 

pozsonyi lyceumban; innét 1743-ban a 
hallei egyetemre, 1744-ben pedig Göt-
tingába, hol 1748-ban orvostudor lett. 
Visszatérvén hazájába, 1750-ben Sopron 
város főorvosává választatott. 1751. nov. 
30. az Academia naturae curiosorum 
természetvizsgáló-társaság tagja lett III. 
Diodorus névvel. Meghalt 1780. jan. 18. 
— Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica 
de depositionibus criticis. Göttingae, 
1748. — 2. Kurser Unterricht von den 
Wirkungen und nützlichem Gebrauche 
des Wolfser Baades bei der königl. 
Freistadt Oedenburg, 1772. (Névtelenül.) — 
Több orvos-természettani értekezése jelent 
meg az említett társulat kiadványaiban. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 52.— 
Horányi, Nova Memoria. — Catalogus Bibl.Fr. 
C. Széchenyi I. 220. — Szinnyei Könyvészete. 

Conrad Gyula, gymnasiumi tanár, 
szül. 1833-ban Uj-Egyházán Szebenme-
gyében; 1852-ben végezte a gymnasiu-
mot. mire külföldre ment az egyetemre; 
1865. nov. 19. óta tanár a nagy-szebeni 
ág. ev. gymnasiumnál, hol a vegytant 
és természetrajzot adja elő. — Érteke-
zése : Entwickelung der Gerhardt'schen 
Theorie der chemischen Typen (a nagy-
szebeni gymnasium Értesítőjében 1868.) 
— Munkája: Leitfaden für den Unter-
richt in Chemie. Zum Gebrauche in der 
Gewerbeschule. Hermannstadt, 1882. 

Statist. Jahrbuch, H e r m a n n s t a d t , 1885. 22. 
— Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1882. — Wutz 
Névkönyve. 

Conrad János Simon, gymnasiumi 
igazgató-tanár, szül. 1772. decz. 26. 
Nagyszebenben ; 1794-től tanult Jenában 
és Lipcsében ; 1805—1807-ig rector volt 
a nagyszebeni gymnasiumnál; 1807. 
nov. 5. ág. ev. lelkész lett Feleken, hol 
1810. máj. 12. meghalt. — Értekezése: 
Ueber die Verwandtschaft der Sieben-
bürgisch-Sächsischen Sprache mit der 
Englischen. (Siebenb. Prov. Blätter II. 
14—20.) — Munkája : De animae cogni-
tione generali dissertatio. Cibinii, 1801. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 230. 
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Conrad József, orvostudor, Sopron 
város főorvosa, C. András főorvos fia, 
szül. 1756-ban Sopronban; tanulmá-
nyait szülőföldén végezve, az orvosi 
tudományokat Bécsben hallgatta, hol 
1779-ben tudor lett; azután Sopronban 
főorvosnak választották. Az Academia 
naturae curiosorum természetvizsgáló-
társaság 1781. máj. 20. IV. Diodorus 
névvel tagjai közé választotta. Meghalt 
1788. jun. 20. Sopronban. — Termé-
szetrajzi s gazdasági czikkeket irt az 
Ung. Magazin I. és II. kötetébe és a 
Göttingische Gelehrte Anzeigen cz. folyó-
irat I. kötetébe. (Ueber Verbindung und 
Zusammenhang der systematischen und 
historischen Studien der Naturgeschichte ; 
Bemerkungen über die Entomologie über-
haupt, nebst Beyträgen zur Kenntniss 
der um Oedenburg befindlichen Insekten.) 
— Munkája: Philosophia históriáé na-
turalis specimen inauguralis. Viennae, 
1779. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 56. 
— Horányi, isova Memoria. — Catalogus Bibl. 
Fr . Com. Széchenyi I. 220. — Szinnyei 
Könyvészete. — Mokos, Magyarországi Ta-
nulók a jenai egyetemen. 82. 

Conrád Mihály (heydendorfi), kir. 
tanácsos és polgármester, C. Dániel med-
gyesi polgármester fia, szül. 1730. nov. 
26. Medgyesen; miután a marosvásár-
helyi gymnasiumban tanulmányait befe-
jezte, 1750. jan. 11. tiszt, irnok lett az 
erdélyi gubernium irodájában; 1753. 
szept. 7. tartománybiztos, majd a szász 
Directorium oeconomicumnál irnok volt. 
1761-ben a medgyesi városi tanácsba 
lépett be mint tiszt, jegyző, hol később 
mint val. jegyző szolgált; 1775-től taná-
csos volt ugyanott, később királybíró 
1784-ig. Ezután Nagy-Szebenmegye al-
ispánja lett. 1786-ban főtörvényszéki 
tanácsossá neveztetett ki s kir. tanácsosi 
czimet nyert. Az alkotmány visszaállítása 
után mint kormánybiztos a szász székek 
reorganisatiójával foglalkozott. Ekkor 

medgyesi polgármesternek választották 
meg, mely hivatalában 27 évig működött. 
1813-ban I. Ferencz király a Lipót-rend 
kiskeresztjét adományozta neki. 1816-ban 
nyugalomba vonult és 1821. nov. 9. 
Medgyesen meghalt. — Egy kis érteke-
zése jelent meg A Magyar Nyelvmivelő 
Társaság Munkáiban (Szeben, 1796. I.). 
Önéletrajzát: Michael Conrad von Heiden-
dorf. Eine Selbstbiographie czimmel dr. 
Theil Rudolf közölte a nagy-szebeni 
Archívban (XIII-XVI. XVIII. 1876—78.) 
Kézirati munkái: De originibus nationum 
in Transsylvania (Aranka megjegyzései-
vel) ; Origines nationum ac potissimum 
Saxoniae in Transsylvania e ruderibus 
Historiarum erutae (a budapesti egyetemi 
könyvtárban. Kaprinai gyűjteménye C. 
Tom.XIX.);Gedankenvon der Herkunft u. 
dem Ursprung der Verfassung der säch-
sischen Nation in Siebenbürgen; Betrach-
tungen über die Aufhebung der Sächsi-
schen Nationalverbindung auf hohe Ver-
anlassung aufgesetzt. Anno 1784 diebus 
Mártii; Memorial an S. M. Joseph II. 
Namens der Sächsischen Nation vor ihrer 
Aufhebung. A. 1784; De veteri condi-
tione Sedis Mediensis. (Levél Benkő 
Józsefhez 1776); Inscriptio globo turris 
majoris Mediensis imposita. 1784; Be-
merkungen über die von den Walachen 
angesuchte Concivilität in der Sächsischen 
Nation 1791 zum Gebrauch der Sächs. 
Universität und Wiener Landtagsdeputa-
tion ; Historisch-diplomatische Abhand-
lung der Frage: Woher es komme, dass 
die Vorfahren der Sachsen von den da-
maligen Ungarischen Königen aus Deutsch-
land auf den Fundum, den sie jetzt 
besitzen, berufen wurden ? wie ferner 
eben dieser und kein anderer Fundus den 
Sachsen gegeben worden sei, und woher 
er den Namen Fundus regius erhalten 
habe ? — Collectanea czimmel nyolcz 
4-rét kötetben kéziratgyűjteményt hagyott 
hátra, melyet az ő életében Eder József 
és Ballmann részben fölhasználtak és 
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melyet a medgyesi gymnasium könyv-
tárában őriznek. 

Siebenb. PTOD. Blätter I . 2G0. — Catalogus 
Bibi. Samuelis C. Teleki III . 81. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon II. 148. (Heydendorf 
névvel, Conrad családi nevét nem említi.) 
— Alig. Deutsche Biogr. X I I . 353. — Franz 
Zimmermann, Handschrif t l iche Urkunden-
Sammlungen. Hermannstadt , 1884. 16 1. (és 
Archiv N. F. XIX. 114. 1.) 
Conrad Pál Lajos. — Munkája: Be-

schreibung des Rüster Weinbaues. Wien, 
1819. (Ezen czímmel is: Aehrenlese des 
Georgikon's I. köt. 1. füz.) 

Szinnyei Könyvészete. 
Conradi József, soproni származású. 

— Munkája: Philosophia históriáé na-
turalis. Viennae, 1799. 

M. Orv. és Term. Munkálatai I I I . 1843. 55. 

Conradi Norbert (Ignatius Norbertus 
a Passione Domini), piarista tanár, rend-
tartományi főnök, szül. 1718. jun. 20. 
Pesten ; a gymnasium alsóbb osztályait 
szülővárosában végezte s 1733. okt. 11. 
a piarista rendbe lépett Kecskeméten és 
ott, Máramaros-Szigeten, Nagy-Károly-
ban folytatta tanulmányait, melyeknek be-
végezte után 1742—43-ban Kecskeméten 
és Pesten a gymnasiumban tanított; 
ekkor bővebb ismeretek szerzése végett 
külföldre utazott, Rómában 1744-ben 
theologiát tanult és 1745. jan. 24. 
ugyanott misés pappá szentelték. Innét 
visszatérve, Bukarestben három hónapig 
a gymnasium tanára volt; 1747-ben 
Brassóban Stentz tábornok fiainak ne-
velője ; 1748-ban Pesten, 1749-ben pedig 
Nyitrán a rhetorica és poézis tanára; 
1750—51-ben Bécsben a Lichtenstein-
académiában a logica, metaphysica és 
ethica tanára ; 1752-ben Nyitrán a nemes 
ifjak igazgatója s tanára; 1753—54-ben 
Pesten bölcselettanár és a gymnasium 
igazgatója; 1755. és 56-ban Forgách 
László és János grófoknak tanítója a 
bölcseletben Nyitrán és Nagyváradon; 
1757-ben vice-rector és theologiai tanár 
Debreczenben ; 1758—61-ig ugyanaz Vá-
czon és gymnasiumi igazgató; 1762. 

Pesten az iskolák igazgatója és német 
hitszónok ; 1763. Veszprémben vicerector 
és theol. tanár ; 1764—69-ig ugyanott 
házfőnök és rendtartományi kormány-
tanácsos ; 1770—72-ben consultor pro-
vinciális ; 1773—75-ben Pesten ugyanaz, 
rector és kormánysegéd; 1776—82. 
ugyanaz Nyitrán ; 1782. októbertől rend-
tartományi főnök. Meghalt 1785. aug. 
28. Nyitrán. — Munkái: 1. Oratio 
de laudibus exc dni Martini 
Biró Episcopi Veszprimiensis altero 
parentalium die XVI. Kai. Octob. 1762 
Veszprimii babita. Pestini, 1762. — 
2. P. Vincentius Talenti a S. Philippo 
Nerio : Vita et rerum gestarum compen-
dium Josephi Calasanctii a Matre Dei. 
Posonii, 1769. (Fordította az olasz ere-
detiből.) — 3. Horányi szerint Zimányi 
Lajos piarista tanár kiadta ódáit, epig-
rammjait és egyéb verseit Pesten 1792-
ben; deemű nem jelentmeg; censuraikéz-
irati példánya megvan a budapesti piarista 
rendház könyvtárában. Janus Pannonius 
munkáit kiadta (Buda, 1754.) és a költő 
élete s munkáiról előszót irt hozzá; kiadta 
továbbá Corsini Ede Dissertationes Ago-
nisticae cz. munkáját (Bécs, 1754.), végre 
a Chelucci Paulinus Orationum in Roma-
nae sapientiae archigymnasio recitatorum 
két kötetét (Buda, 1754.) — Korának 
egyik legjelesebb latin költője volt és 
több alkalmi latin odát és más verset 
nyomatott. — Arczképe, olajfestmény, 
megvan a budapesti piarista rendházban. 

Horányi, Nova Memoria és Scriptores Scho-
larum Piarum I. 391. — Catalogus Bibi. Fr. 
C o m . S z é c h e n y i I . 221. — Ersch u n d Gruber, 
Alig. Encyclopaedie XIX. 106. (Rumy.) — 
Csaplár B., Révai Miklós Élete I. 44. 149. 152. 
299. 305. 313. 339. I I I . 40. — Csősz Imre, A 
Kegyes Tanitó-Rendek Nyitrán. Nyitra, 1879. 
507. 859. 862. — Figyelő VIII. IX. X. XII. és 
Csaplár Benedek szives közlése. 
Constantin Mihály, orvostudor, tolcs-

vai, zemplénmegyei származású. — Mun-
kája: Értekesés a holttestek balzsamo-
zásáról. Pest, 1834. (Latin czimmel is.) 

Hupp Beszéd. — Szinnyei Könyvészete. 
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Constantinus a Passione Domini. L. 
Halapi. 

Conty Lipót. — Latin verset irt a 
következő gyűjteményes munkába: Acu-
mina poetica in Tricolli Hungáriáé enata 
a Parnasso Cassoviensi cum icone regni 
Hungáriáé et aliquot familiarum nobilium 
exhibente. Cassoviae, 1716. 

Catalogus Bibl. Fr . Com. Széchenyi I. 7. 

Copis János, ev. ref. tbeologus; 1673-
ban a beidelbergi egyetemre iratkozott 
be s 1674-ben a baseli egyetemen tanult, 
midőn társának Veresegyházi Tamásnak 
következő dissertatióihoz : De Providentia 
Dei és Plausus Votivus tisztelő verseket 
irt, az elsőhöz latinúl, a másikhoz héberül. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 468. 

Cordatus Konrád, hittudor, protes-
táns lelkész, szegény hussita paraszt 
családból született 1475. vagy 76-ban 
Weissenkirchenben Ausztriában (Czwit-
tinger magyar származásúnak tartja); 
Celtes alatt Bécsben tanult és 1505-ben 
lelkészszé avatták; Ferrarában licen-
tiatusi rangot nyert, azután Rómába 
ment és onnét Budára, hol 1510-ben 
200 aranynyal javadalmazott állást nyert. 
A reformatióhoz való vonzalma fogságba 
juttatta, melyből csak hosszabb idő 
múlva szabadult ki. 1524. máj. 9. Vit-
tenbergában beiratkozott, de már 1525-
ben ismét visszatért Magyarországba s 
ismét 38 heti fogságot szenvedett. Me-
lanchthon 1526. júl. 1. Vittenbergából 
Nürnbergbe küldte, hogy itt az uj gym-
nasiumnál tanárságot szerezzen magá-
nak; ugyanazon év őszén Liegnitzbe kapott 
meghívást az ottan alapított akadémiá-
hoz ; de ez nem lendülhetett föl, mert 
1527. ápr. Magyarországba tért vissza, 
hol azonban nem kapott állást. Ezután 
Joachimsthalban tartózkodott és megnő-
sült ; onnét Luther 1528. márcz. Vitten-
bergába hivta s 1529. tavaszán a zwickaui 
második lelkészi hivatalt eszközölte ki 
neki. Az ottani tanács és lelkészek közt 
támadt súrlódások onnan is elűzték 

1531. júliusban, mire ismét Luther vette 
őt barátságába s Wizel halála után a 
niemecki (Vittenberga melletti) lelkészi 
hivatalba helyezte be. 1537. tavaszán 
Cruciger és Melanchton ellen heves tá-
madást intézett, de Luther mint békítő 
járult közbe s júliusban az eislebeni 
lelkészi állást fogadtatta el vele, később 
pedig az időközben (1539) hittudorrá 
avatottat Luther a reformatiónak Bran-
denburgban való terjesztésére segédül 
hivta meg. Meghalt Luther után és 1546. 
ápr. 6. előtt mint stendali superinten-
dens. Luther nagyrabecsülte állhatatos-
sága s hűségeért. — Munkája: Ursach 
warum Ungarn verstöret ist, und jetzt 
Oesterreich bekrieget wird. Zwickau, 
1529. — Cellius Mihálynak Vorlegung 
neuer Irrthumb und Schwermerey. Wit-
tenberg, 1534. czímű munkájához elő-
szót irt. 

Moller (Joh.), Homonymoscopia. Hamburg, 
1697. — Czwittinger, S p e c i m e n , 101. — Jöcher-
Adelung, Alig. Gelehrten-Lexikon. (Fort-
setzung.) II. 462. — Ábel Jenő, Egyetemeink 
a k ö z é p k o r b a n . 44. 92. 1. — Alig. Deutsche 
Biographie IV. 475. 

Corneli János, jezsuita tanár, szakol-
czai, nyitramegyei származású. Nagy-
szombatban hallgatta a bölcseletet. 1702-
ben a humaniórakat tanította, 1725-ben 
a polemikát adta elő Nagyszombatban. 
Meghalt 1730-ban. — Munkái: 1. Frag-
menta históriáé Hungáriáé ab anno 
1663 usque ad an. 1678. deductae. Cas-
soviae, 1680. — 2. Panegyrici praela-
torum et magnatum Hungáriáé, qui sae-
culo XVII. pro fide Dei regis laureata 
morte vitám terminarunt. Tyrnaviae, 
1708. — 3. Decennium Georgii Széchenyi. 
U. ott, 1721. 

Fejér, História Academiae 28. — Stoegerr 
Scriptores 47. — A nagyszombati bölcseleti 
karnak jegyzökönyve. (Kézirat a budapesti 
egyetemen.) 

Corneli János, görög kath. prépost, 
szül. 1757-ben Erdélyben; 1788-banpappá 
szenteltetett és a nagyváradi g. kath. 
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egyházmegyében kezdette pályáját; kano-
nok, majd prépost és a megyei iskolák-
nak felügyelője lett, 1840-től 1842-ig 
pedig ideiglenesen kormányozta az egy-
házmegyét. Meghalt 1848-ban. — A rumén-
latin-magyar-német nagy szótár szerkesz-
tésében élénk részt vett és azt 1825-ben, 
majdnem 30 évi gyűjtés után, befejezte; 
a sajtó alá rendezéssel Vulcanu váradi 
gör. kath. püspök első sorban Cornelit 
bizta meg, ki ez okból hosszasabban tar-
tózkodott Budán. A műnek főszerkesztője 
Major Péter volt. Egy rumén nyelvtant 
is irt, mely kézirat a belényesi főgym-
nasium könyvtárában van. 

Márki Sándor, B ihar i R o m á n í r ó k 22. 43. 44. 

Cornides Dániel (krompachi és gro-
nosztovi), bölcselettudor, egyetemi tanár 
és könyvtárőr, C. Márton gyógyszerész 
és rottenfelsi Rott Anna fia, szül. 1732. 
júl. 1. Szent-Miklóson Liptómegyében ; 
atyja később Körmöczbányára költözött 
és fia is itt kezdte iskolai pályáját; fel-
sőbb tanulmányait Losonczon Kármán 
és Pozsonyban Bél Mátyás vezetése alatt 
folytatta s különösen a történelem iránt 
viseltetett rendkivűli hajlammal. Később 
az erlangeni egyetemen járt, hol bölcselet-
tudor lett. Hazatérve Erdélyben a tudo-
mányáról hires Dániel Polixéna, Wesse-
lényi István báró özvegye gyermekeinek 
nevelője s a kolozsvári ev. ref. collegium-
ban a német nyelv tanítója volt mintegy 
15 évig. Azután Teleki József gróf titoknoka 
lett. Ekkor beutazta Olasz- és Franczia-
országot, mire 1784. nov. a m. kir. egye-
temnél adiplomatica és heraldica tanárává 
600 frt. és könyvtárőrré 200 frt. fizetéssel 
kineveztetett. Ekkor egy évi szabadságot 
nyert és Teleki József gróf két fiával 
Göttingában tartózkodott, hol 1785. szept. 
10. az ottani kir. akadémia ülésében a 
magyarok hajdani vallásáról értekezett; 
ezért a nevezett akadémia megválasztotta 
lev. tagjává. Innét hazatérve még két 
évet töltött az egyetemnél hivatalaiban. 
Meghalt 1787. okt. 4. Pesten. — Az 1780-

ban keletkezett Windisch-féle Ungarisches 
Magazinban hat értekezése jelent meg; 
a Bredetzkynek Beiträge zur Topographie 
des Königreichs Ungarn. Wien, 1805. 
czímű gyűjteményében kiadta Engel, C. 
hagyatékából: Bruchstücke zur Geschichte 
der städtischen Cultur und des Gewerb-
fleisses in Ungarn czímű értekezést. — 
Munkái: 1. De motibus lunae ac phae-
nomenis independentibus. Dissertatio 
inaug. philosophica, Erlangae, 1757. — 
2. Theses philosophicae inaug. Hunnio 
atque Bolingbrokio Deistarum recentissi-
morum coryphaeis oppositae. U. ott, 1758. 
— 3. Koporsóban égő szövétnek az az 
néhai 1. b. Wesselényi Polixéna, báró 
Kemény Simon hitvese halálára szerzett 
versek. Kolozsvár, 1764. — 4. Regum 
Hungáriáé, qui saeculo XI. regnavere, 
genealogiam illustrat, atque ab objec-
tionibus Antonii Gánóczi vindicat D. C. 
Posonii et Cassoviae, 1778. — 5. Epis-
tolae exegeticae Georgii Pray, Stephani 
Katona et Danielis Cornides in dispunc-
tionem Antonii Gánóczi, cum appendi-
cula ad L. K. Pestini, 1784. Négy rész. 
— 6. Commentatio de religione veterum 
Hungarorum. Edidit suamque de origine 
hungaricae gentis dissertationem adjecit 
Christ. Engel. Viennae, 1791. — 7 .Danielis 
Cornides Bibliotheca Hungarica, sive 
Catalogus Scriptorum de rebus omnis 
generis Hungáriáé adnexarum provincia-
rum gentiumque finitimarum, tam typis 
publice editorum, quam manu exarato-
rum. Pestini, 1792. (Koppi Károly adta 
ki Schvarz Gottfriednek 1787. nov. 17. 
parentatiójával.) — 8. Vindiciae anonymi 
Belae regis notarii. Editae, auctae a J. 
Christ. Engel. Budae, 1802. (Ism. Alig. 
Liter. Zeitung 1805. III. 249. sz.) — 
Kéziratban maradt mintegy 30 darab a 
magyar történetet illető munkája, mely-
nek nagy hasznát vette Fejér György 
Codex Diplomaticusában. Gazdag oklevél-, 
fölirat- és éremgyűjteményét holta után 
Teleki József gróf vette meg. Levelei 
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Kaprinayhoz és Pray Györgyhöz (1746 
—85. két 4-rét kötet) a budapesti egye-
temi könyvtárban ; C. levelei különbözők-
höz (3 kötet 263 levél), Felmerhez (98 lev.), 
C.-hez 60 egyén levelei (két kötet 342 
levél) a m. tud. akadémia levéltárában; 
Szarka János soproni ev. lelkészhez (1773 
—82 közt 40 levele) és Révaihoz irt 
levele (1787. aug. 6.) a n. múzeum kéz-
irattárában ; Benkő Józsefhez (Maros-
vásárhely. 1781. Sommersberg Frigyes 
Vilmos Dacia antiqua és Collectio scrip 
torum Dacicarum cz. műveire vonatkozó-
lag.) az erdélyi múzeumban. Cornides-
codex XVI. századbeli (1514—19.) magyar 
nyelvemlék, melyet Báskai Lea dömés 
apácza másolt s mely Szűz Mária s néhány 
szent nő életét, prédikácziókat sat. foglalja 
magában, megvan a budapesti egyetemi 
könyvtávban és kiadta Volf György a 
Nyelvemléktárban (Bpest, 1881. VII. köt. 
87—286.) magyarázó előszóval. — Arcz-
képét Falka metszette rézbe Budán. 

Horányi Memoria I . 417. és Nova Memoria 
664. — De Luca, Das ge lehr te Oesterreich 74. 
— Hí. Hírmondó 1784. 97. sz . — Pressburger 
Zeitung 1784. 99. Sz. — Alig. Literatur Zeitung 
Jena , 1785. 89. sz. — Koppi (Carolus), Oratio 
Parental is . Pes t in i . 1787. — Hl. Musa 1787. 
90. sz. — Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi 
I. 227. Suppl. I. 120. — Katona, Histór ia Cri-
tica XL. 713. — Ersch und Gruber, Allgem. 
Encycl. XIX. 327. (Rumy. Czikkeit és kéz-
iratai t fölsorolja.) — Grä/fer und Czikann, 
Oesterr. National Encycl . I . 601. — Fejér, 
História Academiae 187. — Balogh Pál, A 
Philosophia H a z á n k b a n . Pest. 1835. 65. — 
Pauer János, Az E g y h á z i Rend Érdemei 154. 
278. — Danielik, Magyar í rók II . 33. — Drugu-
lin, Alig. Por t ra i t -Ka ta log I. 151. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai. Pót lékkötet 
168. — Egyetemes M. Encyclopaedia VI I . 90. 
(Fraknói V.) — Szinnyei Könyvészete . — 
Figyelő I I I . V . V I . V I I . XI I . — Kazinczy F., 
Pályám Emlékezete (N. Könyvtá r III.) — 
Szilády Áron, Régi M. Köl tök Tára I. — Tört. 
Tár 1886. — Pauler T.. Budapes t i Egyetem 
T ö r t é n e t e 261. 270. 290. — Budapesti Egyetemi 
Könyvtár Kéziratainak Czimjegyzéke. B p e s t . 
1889. 170. 178. (Kézirati munká i t és gyű j te -
ményét sorol ja f ö l : 21 szám.) — Petrik Bib-
liogr. — Kazinczy F. Levelezése I . II. 

Cornides Péter, orvostudor, korponai 
zólyommegyei származású. — Munkája : 
Orvostudori értekesés a keleti dögvész 
történettani vázlatáról. Pest, 1839. 

Toldy Bibl iographiá ja (Tud. Tár 1840. XII. 
488. h ibásan Coraides névvel.) — Rupp, 
Beszéd 161. — Szinnyei Könyvészete . 

Coroni Frigyes, teszéri hontmegyei 
származású; középiskoláit Körmöczbá-
nyán és Szakolczán,a bölcseletet Pozsony-
ban végezte ; 1767-ben a jenai egyetemre 
ment; hazájába visszatérve, előbb Nagy-
Kürtösön tanított; 1772-ben ág. ev. lel-
kész lett Ratkón Gömörmegyében ; később 
a gömöri kerület seniora volt. — Munkái: 
1. Badostné kásanj které po obdrzané, 
od . . . Jozefa druheho po sedm desat 
roku, swobode w pritomnosti mnobeho 
w skzách plesagjeyho Zastupu dne IX. 
Jun. 1783. Pozsony, 1784. (II. József 
császár születésnapjára mondott beszéd.) 
— 2. Diatribe de regimine eccl. evan-
gelicae. Schemnitzii, 1791. 

Catalogus Bibi. F r . Com. Széchenyi I . 230. 
— Slovenské Pohlady 1887. 8. SZ. — Petrik 
Bibliogr. — Hlokos, Magyarországi tanulók 

a jenai egyetemen 67. 

Coryli Sámuel, máskép Nitschmann, 
bölcselettudor, ág. ev. lelkész és koszo-
rúzott császári költő, jeszeni, turócz-
megyei származású; 1692-ig Heinzel 
házánál Beszterczebányán nevelőskö-
dött ; ekkor a jenai egyetemre ment, 
hol több évig tartózkodott. A schwarz-
burgi herczeg informátora volt és 1707-
ben jecheni (Sondershausen mellett) ág. 
ev. lelkész lett. — Munkái: 1. Delinea-
tio Florentissimae inter Montanas 
Hungáriáé Civitatis Neosoliensis . . . 
Leutschoviae. 1692. (Versek.) — 2. Dis-
putatio historico exegetica de Regina 
ex Austro, oder Nachricht von der 
Königin aus Arabien, deren Reich. Her-
kommen, Verrichtung zu Jerusalem, und 
was daraus erfolget. Jenae. 1693. 1714. 
és 1739. — 3. Nucleus librorum sym-
bolicorum evang.-lutheranorum. . . Jenae, 
1696. — 4. Colossus anagrammaticus, 
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quem ex immortalibus nominibus doc-
torum virorum in jenensi academia do-
centium erigere voluit. Jenae, 1696. — 
5. Dissertatio theologica de impossibi-
litate reditus in gratiam Dei semel 
amissam ex Hebe. VI. 4—6. U. ott, 
1697. — 6. Disputatio physica de 
corylo Jobi ex Gen. c. 30. v. 37—39. 
U. ott, 1698. — 7. Guil. Baieri Com-
pendii Theologiae positivae Synopsis. 
Francofurti et Lipsiae, 1701. 

Ciwittinger, Specimen 110. — Horányi Me-
moria és Nova Memória. — Katona, História 
Critica XXXVII. 694. — Catalogus Bibi. F r . 
C. Széchenyi I. 232. — Haan, Jena Hunga-
rica 36. — V. Tuil. Értekező 1862. I. 344. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 465. — 
Mokos, Magyarországi Tanulók a jénai 
Egyetemen. 31. 

Corzan Avendano Gábor, bölcselet-
tudor, fó'gymnasiumi igazgató, a m. tud. 
akadémia lev. tagja, C. Lajos m. kir. 
állami sóbánya-gondnok fia, szül. 1827. 
aug. 20. Szoxnolnokon Szepesmegyében; 
a gymnasiumot Eperjesen és Sátoralja-
újhelyben, a bölcseleti akadémiát Kassán, 
a jogot Eperjesen, a bányászati s erdé-
szeti akadémiát Selmeczen 1847—49-ig 
végezte ; ezután a műegyetem hallgatója 
volt 1850—53-ig Bécsben, hol 1854. okt. 
7. tanári vizsgát tett a mennyiségtan- és 
természettanból. 1853. okt. 12. a kassai 
főgymnasium helyettes, 1855. febr. 22. 
rendes tanárának neveztetett ki ; 1858. 
okt. 11. a pesti most V. ker. kir. kath. 
főgymnasiumhoz helyeztetett á t ; 1866. 
szept. 19. helyettes és 1867. febr. 19. 
végleges igazgató lett ugyanott. A m. 
tudom, akadémia 1864. jan. 20. levelező' 
tagjai közé választotta. 1868. máj. 2. a 
budapesti tud. egyetemen bölcseleti tudor 
lett. 1869. márcz. 8. a m. kir. honvé-
delmi és a m. kir. közoktatási miniszté-
rium által az egy évi önkénytesi vizs-
gálati bizottság tagjává; 1869. jan. 9. a 
budapesti m. kir. tud. egyetemen a fel-
sőbb természettan magántanárává; 1872. 
nov. 5. a m. kir. honvédelmi Ludovica-

Académián a mennyiségtan tanárává, 
1873. jun. 29. az országos közoktatási 
tanács tagjává s végül 1884. márcz. 12. 
a vallás- és közoktatási minisztérium 
által a haraszti áll. leányiskola gond-
nokságának tiszteletbeli elnökévé kine-
veztetett. — Mathematikai s természet-
tani értekezései megjelentek a Kritikai 
Lapok (1862), M. Term. Közlöny (1862. 
Byrne kétrendszeres számolástana. (Dual-
arithmetic. 1865), a M. Tudom. Akad. 
Értés. Mathem. (1866), Term. Közlöny 
(1866), Ludovica Acad. Közlönye (1874: 
A légnek azon befolyásáról, melyet az 
a hajított súlyos testekre gyakorol) és 
a budapesti V. ker. kath. gymnasium 
Értesítőjében (1872: A rezgő és hul-
lámzó mozgás elméletének alapvonalai 
alkalmazva a fénytanra). — Munkái: 1. 
Az elemző mértan alapvonalai sík alak-
zatokra alkalmazva. Pest, 1863. — 2. 
Szögmértan és ennek alkalmazása a 
sík-, három- és sokszögmértanra. Elemző 
módszer szerint. U. ott, 1864. — 3. 
Számtani példatár. I. füzet: Az egész 
számokkali műtétek. 2. füzet: A tört-
számokkali műtétek. 3. füzet: Arányok 
és aránylatok. U. ott, 1865. — 4. Az 
uj elemző mértan történeti fejlődése s 
alapvonalai, összefüggésben a Descartes-
rendszerrel. U. ott, 1865. (Akad. Értés. 
Math, és Term. VI.) — 5. Elemi sik-
mértan. U. ott, 1867. (Az elemi meny-
nyiségtan rendszere középtanodai hasz-
nálatra II.) — 6. Mértani példatár. 
Középtanodai használatra. U. ott, 1868. 
(Az elemi mennyiségtan rendszere III.) 
— 7. Betűszámtani példatár. Közép-
tanodai használatra. U. ott, 1868. (Az 
elemi mennyiségtan rendszere IV.) — 

8. A föld őstörténelme. I. füzet. U. ott. 
1868. (Kovács Lajossal együtt. Több nem 
jelent meg. Közhasznú Könyvtár I.) — 
9. Földünk őstörténelme. A föld- és 
őslénytan népszerű előadásokban. Bpest, 
1875. — 10. A mennyiségtan alapelvei. 
Vezérfonal a m. kir. bonv. Ludovica-
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Académián tartandó előadásokhoz. U. 
ott, 1880. — 11. Mennyiségtani gya-
korlókönyv. A mennyiségtan alapelvei 
cz. munkához. U. ott, 1882. — Szer-
kesztette a Tanügyi Füzeteket 1867-ben 
Pesten és mint igazgató 1867 óta szer-
keszti a budapesti kath. főgymnasium 
Értesítőjét. — Arczképét Faragó rajzolta 
kőre s a Pollák testvérek adták ki 1866-
ban Budapesten. 

Szinnyei Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Cosmini Jakab, orvostudor, fiumei 
származású. — Munkája: Theses inaug. 
medico-practicae. Yiennae, 1780. 

Szinnyei Könyvészete. 

Costein János, orvostudor, szül. 1778. 
júl. 23. Skotschauban (Teschen), 1802-
ben Magyarországba költözött és 1805-től 
Mosonmegye főorvosa volt. Meghalt 1811. 
ápr. 29. Pozsonyban. — Munkája: Die 
Schutz- oder Kuhpocke in der königl. 
herzoglichen Herrschaft Hungarisch-Alten-
burg. Pressburg, 1804. 

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. 
II . 97. — Kertbeny, Ungarns Deutsche Drucke 
95. 1. (Kefelevonat.) 

Cörver Elek (Antal, Alexius a S. Maria 
Magdalena báró), kegyesrendi tanár, C. 
Ferencz Donát báró, hämbachi (Speier) 
származású és gróf Petheő Mária Mag-
dolna fia, szül. 1714. máj. 19. Tornán 
Tornamegyében; 1731. szept. 30. Privi-
gyén lépett a rendbe, hol két évig volt 
ujoncz-növendék ; oktatója a hires Dese-
riczky Incze gymnasiumi igazgató volt. 
1733-ban Nyitrára rendeltetett a gymna-
sium alsó osztályainak tanítására; 1734 
—35-ben Pesten a syntaxis és gramma-
ticai osztály tanítója volt; 1735—37-ig 
a bölcseletet tanulta Nagy-Károlyban; 
az egyházi rendet 1734-ben vette föl. 
1738-ban Rómában a bölcselet és theo-
logia hallgatója volt és 1741-ben Nápoly-
oan a bölcseletből próbaelőadást tartott. 
1743-ban visszatért Nyitrára. hol Szlopnyai 
Elek rendtartományi főnök megengedte, 
hogy a bölcselettanításnak Rómában el-

sajátított ujabb módját (a Leibniz-Wolf-
féle bölcseletet) itthon is gyakorolhassa, 
mire e szerint kezdte 1744-ben Pesten taní-
tani a philosophiát. Ez ügyben ismételten 
jutott alkalma személyesen előterjeszt-
hetni közoktatási nézeteit és javaslatait 
Mária Terézia királynő előtt. 1746-ban 
Nyitrára rendeltetett, hogy ott a convictust 
kormányozza s egyszersmind a rend hit-
tani növendékeit képezze és tanítsa. 
Meghalt 1747. jún. 4. Nyitrán. — Mun-
kái : 1. Philosophiae omnium recen-
tissimae, quam experimentalem, qui-
dam vocant, ad mechanicam, methodus 
totaque ratio summarie exposita. Posonii, 
1741. (Névtelenül.) — 2. Compendium 
elementorum geometricae practicae. 
Budae, 1746. Ábrákkal. — 3. Selectae 
positiones ex universa scholastico-expe-
rimentali philosophia. Hely és év nélkül. 
— Kiadta Chelucci Pál római piarista 
tanárnak számtanát és latin beszédeit, 
melyeket ez a római Sapienza gymna-
siumban tartott volt; úgy szintén a Politus 
Sándor piarista nyolcz beszédét Budán 
1746-ban és még ugyanezen évben Po-
zsonyban Pelzhoffer Ferencz Albert báró 
Lacon Politicus cz. munkáját. — Levelei, 
melyeket Romából irt gróf Károlyihoz, 
megvannak a gr. Károlyiak budapesti 
levéltárában. 

Horányi, Memoria és Scriptores Piarum 
Scholar. — Katona, História Critica XXXIX. 
945. — Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi. 
Suppl. I. 111. 1. — Figyelő VI. VII. IX. X. 
és Csaplár Benedek szives közlése. 
Cörver Nep. János (Miklós báró), 

kegyesrendi tartományi főnök, előbbinek 
testvér-öcscse, szül. 1715.szept. 16.Tornán 
Tornamegyében ; 1731. szept. 30. Privi-
gyén lépett a piarista rendbe bátyjával 
együtt, hol két évig mint ujoncz-növen-
dék nyert alapot a további önképzésre ; 
különösen a művelt nyelveket tanulmá-
nyozta; a latinon kívül beszélte a magyart, 
németet és később az olaszt és francziát 
is. 1734-ben próbatanítóúl Váczon az 
alsóbb osztály tanítására rendeltetett; 
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1735-ben ugyanazt folytatta Pesten, hol 
mint principorum magister egyszersmind 
magyar hitoktató volt; 1736—37-ben 
Nagy Károlyban a bölcseletet, 1738—4-4-
ben Rómában a theologiát, bölcseletet 
és egyházjogot hallgatta; 1745—47-ben 
külföldi nagy városokban folytatta tanul-
mányait és visszatérve 1748—49-ben 
Nyitrán mint a convictus igazgatója és 
az egyházjog tanára működött. Ezután 
Erdődy Kristóf gróf kiséretében külföldi 
tanulmányútra kelt s 1751—56-ben Bécs-
ben a rend tartományi ügyvivője s kor-
mánysegéd volt; 1757—60-ban rendtar-
tományi főnök, 1761-ben a pesti ház 
főnöke lett; 1762-ben a ház fölépítésének 
gondozója volt. A világi tanulók számára 
bölcselettanítást eszközölt ki Pesten, a 
mire a várostól alapítást és kir. diplo-
mával való megerősítést nyert ; a házi 
kápolnát is ő létesítette és rendezte be. 
1768-ban Rómában időzött Calasanti 
Józsefnek szentté avatása alkalmával. 
1769-től gyengélkedése miatt Bécsben 
tartózkodott, hol 1773. aug. 12. meghalt. 
— Munkája : Politique Chrétienne aisée 
et abrégée methodiquement á l'usage des 
jeunes princes et de la noblesse propre 
k les rendre habites ä procurer le bien 
publique, des états et leur propre en par-
ticulier. Vienne, 1770. — Külföldről, 
különösen Rómából irt levelei részben 
megvannak a gr. Károlyiak budapesti 
levéltárában. 

Horányi, Memoria és Scriptores Piarum 
Scholarum. — Catalogus Bibl. Fr. C. Széchenyi 
Suppl. II . 112. — Csaplár Benedek, Bévai M. 
Élete I. 57. 193. 215. 223. 226. — Takács S., 
Benyák Bernát és a Magyar Oktatásügy 
és Csaplár B. szives közlése. 

Craloviz János Ernő, jogtudor, po-
zsonyi származású ; Tübingában tanult 
és ott adta ki következő tételeit : Posi-
tiones politicae de foederibus. Tubingae, 
1677. 

Catalogus Bibl. Fr . Com. Széchenyi I. 233. 

Cramer (Grammer) Gáspár, jogtudós, 
Lőcse egyik legelőkelőbb patrícius család-

jának tagja, 1616—18-ban városi taná-
csos, 1619-20. 1630-31. és 1636—37-ben 
város birája, a közbeeső években és 
1634-től 1644-ben történt halálaig folyto-
nosan tanácsos és a törvényszék elnöke 
volt Lőcsén; egy ideig az ottani gymna-
siumot is igazgatta. — Kézirati munkái, 
melyeket Schwarz után Horányi is említ, 
még nem kerültek elő. Hain Gáspár őt 
krónikája czímlapján mint szepes-lőcsei 
naplóirót is említi. 

Horányi, Memoria. — Szepesm. Tört. Társ. 
Évk. I. 1885. 38. 39. (Babura László.) — 
Szabó K., Régi M. Könyvtár I I . 112. 
Cramer Pál, orvostudor, lőcsei szár-

mazású s az ottani iskola igazgatója volt, 
az 1581-ben elhalt C. Gáspár fia; szülő-
földén kezdette tanulását, 1602. júniustól 
Vittenbergában folytatta s a baseli egye-
temen végezte, hol orvostudor lett. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
dolore colico et illius contractura. Basi-
liae, 1614. — Elegiát is irt tanulótársa 
Hagius János tiszteletére 1606-ban Vitten-
bergában, melyet Weszprémi közöl. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
Alt. P. Pr. 49. — Bartholomaeides, Memoriae 
Ungar. 105. 
Crayka(CraJfca)M«foaZí/,magyarországi 

(Novilikot?) származású, Vittenbergában 
tanult, hol ily cz. értekezést adott ki : Dis-
putatio X. anthiopoligias sacrae ad sta-
tum corruptionis pertinens de peccato in 
Scriptum Sanctum. Vittebergae, 1615. 

Batholomaeides, Memoria Ungar . 116. — 
Figyelő XVII. 382. 

Creniceanu György, orvostudor és 
szemész ; a budapesti egyetemen végezte 
az orvosi szakot 1874—80-ig; ekkor 
orvostudor és Schulek Vilmos egyetemi 
tanár segéde lett. Jelenleg Jassyban Ro-
mániában tanár és gyakorló orvos. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapnak Szemészet cz. 
mellékletében jelentek meg 1881 óta. — 
Munkája: A vakok statisztikája hazánk-
ban. Bpest, 1885. (Különnyomat az Orv. 
Hetilapból.) 

M. Könyvészet 1885. 
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Crenius Tamás. L. Crusius. 

Creutzer György, ág. ev. lelkész 
Nagy-Orben Szepesmegyében; kézsmárki 
származású. — Munkája: Warnung, 
vor der Sacramentierer, Zwinglianer und 
Calvinisten Lebre, auch gewisse Merck-
zeichen, wobey solche verfürische Geister 
zu erkennen. Bartfeld, 1586. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . 52. 

Creutzer Sámuel, ág. ev. lelkész Liptó-
Szent-Mártonban és a kerület seniora. 
— Munkája: Epicidion in obitum piae 
et honestissimae matronae Sabinae Mo-
koscbini maritae quondam . . . Sam. 
Creutzeri aliter Hyeronymiadae 
Bartfa, 1618. 

Szabó fi"., Régi M. Könyvtár I I . 105. 

Crispus István, szerémi püspök, más-
kép nagy-lucsei Fodor István, előkelő 
magyar nemes családból származott és 
Orbán szerémi püspök rokona volt, 
kinek körében nevelkedett és tanult. 
1489-ben boszniai püspök volt; 1490. 
febr. 20. Mátyás király a szerémi püspök-
ségbe helyezte át, mely hivatalát 1494. 
ápr. elején Budán történt haláláig vi-
selte. Mátyás és II. Ulászló több követi 
kiküldetésnél vették őt igénybe, igy 
Mátyás 1484-ben Kazimir lengyel király-
hoz és 1488-ban a milanói herczeghez 
küldte, hogy a Corvin János és Blanka 
közötti házasságot egyengesse; Ulászló 
pedig 1490-ben Miksa császárhoz, hogy 
a koronához való igényeit czáfolja és 
békét eszközöljön. — Követi kiküldeté-
seiről naplót vezetett és leirta beszédeit 
is, melyeket a pápához és fejedelmekhez 
intézett; kéziratait Sambucus János 
sokáig őrizte s azok halála után kétség-
kívül az ő könyvtárával együtt kerültek 
a bécsi udvari könyvtárba. 

Horányi, Nova Memoria I. 688. — Budai 
Ferencz, Magyarország Polgári Lexikona II. 
21. — Gams, Series Episcoporum. Ratis-
bonae, 1873. 369. 379. 

Cromer Péter, kolozsvári polgár fia, 
tanított az ottani iskolában és később 

igazgató volt a tordai unitárius iskolá-
nál. — Kéziratban maradt naplóját 
említi Thorwächter András lelkész a 
kolozsvári régi collegiumi rectorok kró-
nikájában a Siebenb. Provinzial-Blätter 
II. kötet 244. és 245. lapjain és abból 
két helyet idéz 1600-ból. 

Croneberg György Frigyes. — Mun-
kái : 1. Vom Anhaue des Waidkrautes 
und der chemischen Untersuchung des-
selben . . . 2. Aufl. Pressburg, 1798. — 
2. Praktische Anleitung zum Kleebau 
und zur Kleesaamenerzeugung, nach in 
Ungarns Klima gesammelten Erfahrun-
gen. U. ott, 1798. — 3. Philander und 
Laura. Ein Zwiegespräch. Tyrnau, 1816. 
négy füzet. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. 

Crudy ( K r u d y ) Bániéi, ág. ev. super-
intendens, C. János szabó és Burián 
Zsuzsánna fia, szül. 1735. okt. 25. 
Ó-Zólyomban; tanult szülővárosában, 
aztán Osztrolukán; innét Körmöczbá-
nyára ment a magyar nyelv megtanulása 
végett, majd Pozsonyban Peschke Mi-
hályt és Tomka-Szászkit hallgatta; ezután 
az altdorfi, 1758-ban pedig a jenai egye-
temre ment bölcseleti s theologiai ta-
nulmányok végett. Miután külföldön 
három évig tartózkodott, hazájába visz-
szatért és 1759. aug. 18. Cseriben 
Hontmegyében, 1763-tól Beszterczebá-
nyán, végre 1782-ben Pozsonyban lett 
lelkész és jelen volt a pesti zsinaton. 
1802. jan. 12. a dunáninneni kerület 
superintendensévé választották; hivata-
lától néhány nappal halála előtt vált 
meg. Meghalt 1815. decz. 18. Pozsony-
ban. — Munkái: 1. Nullitas animad-
versionum in libellum, cui titulus : Sola 
salvifica, ad trutinam ratioms et revela-
tionis expensa. H. n . ; 1791. — 2. Dec-
laratio authoris schediasmatis de fide 
r. catholica sola salvifica, ad examen 
ejusdem schediasmatis facta, cum refle-
xionibus authoris examinis. 1791. mense 
aprili. H. n. (Névtelenül.) — Kéziköny-
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vet is irt. mely az ág. ev. lelkészek 
számára forrásúi szolgált az egyházjogi 
ügyekben. — Kézirati munkája: Jus 
ecclesiasticum consuetudinarium evan-
gelicorum Aug. et Helv. confessionis in 
Hungaria. (Nagy ívrétű három kötet, 
nagyobb része idegen kéz irása, a po-
zsonyi ág. ev. lyceum könyvtárában; 
ugyanott van emlékkönyve, melybe Gel-
lert. Gottsched, Schröckh és Bél K. E. 
irtak emléksorokat.) — Összegyűjtötte 
több ívrét kötetben a magyarországi 
protestáns egyházat illető királyi paran-
csolatokat és rendeleteket (e legnagyobb 
ily gyűjtemény az országban szintén a 
pozsonyi ev. lyceum könyvtárában); a 
Colloquium cum Deistis et aliis Israeli-
tis de Deo cz. cseh nyelven irt munka 
és Notationes descriptae ex collectionibus 
D. Cr. ad históriám reformationis in 
Hungaria pertinentes (latm és német 
másolat a n. múzeum kézirattárában, 
utóbbi a Tóth Ferencz-féle Analecták 
közt.) 

Kink (Friedrich), Schmerzliche Empfin-
dungen der gerechten Trauer. Pressburg, 
1815. — Unterhaltungsblatt (Pressburg) 1815. 
103. SZ. — Ersch u. Gruber, Allg. Encycl. 
XX. 232. — Allg. Literatur Zeitung 1818. I I . 
166. 1. — Jungmann, Historie Literatury 
Ceské 1849. 588. — Haan, Jena Hungarica 
69. — Slovnik Fiaucny IV. 1026. — Harmath 
K., Pozsonyi ev. lyceumi könyvtár kézirat-
g y ű j t e m é n y e 23. 24. 35. — Ballagi Géza, 
Politikai Irodalom 663. 667. — Slovenslé 
Pohlady 1887. 10. sz . — Petrik B i b l i o g r . 1. 
508. II . 891. — Mokos, Magyarországi tanulók 
a jenai egyetemen 62. 1. és gyászjelentés. 

Crusius Márton, ág. ev. lelkész 
Kellemesen Sárosmegyében. — Mun-
kája : Votis secundis .. . Johannis We-
beri civis et pharmacopolae 1. regiaeque 
civitatis Eperies laudatiss. sponsi nec 
non . . . Johannae Elisabethae Breit-
hauptianae . . . sponsae . . . 1643 confir-
matis. Non tam more quam amore 
accinebat. Leutschoviae. 

Figyelő V I . 120. — Szabó K., R é g i M. 
Könyvtár II. 173. 

Crusius (Crenius) Tamás Tódor, 
eperjesi tanár, szül. Brandenburgban, 
hol atyja superintendens volt; megláto-
gatta a vittenbergai, lipcsei s giesseni 
egyetemeket és különösen a theologiát 
és keleti nyelveket tanulta; miután 
Giessenben magisteri rangot nyert, 1669-
ben az egyetemi hallgatóknak a bölcse-
letből előadásokat tartott. 1672-ben 
Cellebgn (Lüneburg) lett lelkész és Hil-
debrand Joakim superintendens lányát 
vette nőül; azonban ezzel rosszúl élt, 
és 1676-ban egy más nővel megszökött; 
e miatt javait lefoglalták és 1678-ban 
nejétől törvényesen elválasztották. Szé-
gyenét elrejtendő, megváltoztatta nevét 
és Creniusnak, majd Sicurusnak nevezte 
magát. Ekkor jött Magyarországba s egy 
ideig az eperjesi collegiumban tanár 
volt Crenius névvel. 1680-ban Rigában 
kir. svéd udvari lelkész, 1682-ben pedig 
superintendens lett Curlandban ; de már 
a következő évben visszavonult a ma-
gánéletbe Leidába, hol 1728. ápr. 29. 
meghalt 80. évében. — Munkái, melye-
ket saját neve, Dorotheus Sicurus és 
Crenius Tamás álnevek alatt adott ki, 
külföldön jelentek meg. 

Küster, Collect. Opusc. Hist. Marchicam 
Illustr. VIII. 113. — Lilienthal, Biblisch 
exegetische Bibliothek II. r. II. fej. 1192. és 
köv. 1., hol Crenius titkos történelme és 
viszontagságai röviden vannak Küster után 
előadva. — Jöcher, Allg. Gelehrten Lexicon 
I. 2189. 

Csabai Ferencs (kis-várdai). Latin 
verse van Csehi P. Andráshoz intézve, 
a Csipkés György, Disputatio theologica 
de lamiis veneficis secunda. Varadini, 
1656. cz. munkája végén. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 239. 

Csabai Imre, ev. ref. gymnasiumi 
igazgató-tanár, okleveles mérnök, szül. 
1824-ben Kun-Szent-Miklóson Pestme-
gyében ; 1851 óta tanár és 1856 óta 
Kecskeméten tanítja a mathematikát, 
hol 1874-től fogva egyszersmind igaz-
gató. — Értekezései: Az éjszaki fényről 
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és Adatok lyceumunk történetéhez (Kecs-
keméti ref. gymn. Értesítőjében 1859. 
1880.) — Mint igazgató szerkeszti 1874 
óta a gymnasium Értesítőjét. — Mun-
kája : Népiskolai természettan. Kézi-
könyvül a népiskolák IV. osztálya szá-
mára Krüger után. Kecskemét, 1858. 
(2. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1860.) 

Kecskeméti ref. fögymn. Értesítője. 1856—90. 
— Szinnyei Könyvésze te . — Wutz Névkönyve . 

Csabai Mátyás. L. Chiabai Mátyás. 

Csaby Imre, színész, szül. 1833. okt. 
Város-Hidvégen Somogymegyében; Vesz-
prémben a piaristáknál járta iskoláit; 
azután színész lett és 1856. márcz. 5. 
lépett először színpadra Hódmezővásár-
helyen ; azóta több társulatnál szerepelt 
mint elsőrendű hős- és jellemszinész, 
egy ideig igazgató is volt (a 60-as és 
70-es években). 1872-ben a nemzeti szín-
házban is föllépett mint vendég Bran-
kovics György szerepében; jelenleg is 
ott van alkalmazva a karnál és kisebb sze-
repekben is lép föl. — Munkája : A talált 
gyöngy. Énekes szinmű 3 felv. Eger, 
1861. (Ezt és a Vén czimbalmos czímű 
szinnművét többször előadták ; a Titkolt 
szerelem és Solymosvár tündére cz. szín-
művei kéziratban vannak.) 

Lenhardt E. Magya r Színészet Országos 
N é v t á r a 1872—76. — Petrik B ib l iograph iá ja 
és Káldy Gyula szíves közlése. 

Csadóczy György. — Munkája: Az 
nem leltet, az nem szabad, hogy tovább 
is igy maradjon. Pest, 1844. 

Petrik Bibl iogr . 

Csáholczi (Tsaholtzi) János, a gyula-
fehérvári főiskola igazgatója s a bölcse-
let tanára. — Munkái: 1. Disputationes 
theologicae V de monachato. Ultrajecti, 
1643. — 2. Index vocabulorum, Index 
Januae Linguarum I. A. Comenii. . . 
Albae Juliae, 1647. (Comenius Janua 
Linguarum angol és belga indexének 
magyar fordítása. Az erdélyi iskolák 
használatára készítették Csáholczi János 
és Bihari Ferencz.) 

Katona, História Critica XXXII. 917. — 
Szabó Károly, Rég i M. Könyvtá r I . 339. I I . 
186. — Figyelő VI . 22. — M. Könyv-Szemle I V . 
1879. 288. 

Csajághy István, (csajági), orvos-
tudor, kir. tanácsos, Cs. Sándor, a ka-
locsai érsekség uradalmi tiszttartója s 
Kézsmárky Erzsébet fia, Cs. Sándor 
csanádi püspök testvéröcscse, szül. 1813. 
aug. 15. Bács mezővárosban Bácsbodrog 
megyében; a gymnasiumot Kalocsán és 
Baján végezte; a bölcseletet és orvosi 
tudományokat a pesti egyetemen hall-
gatta ; 1836-ban orvostudor és később 
Bácsbodrogmegye főorvosa lett. Az 1849. 
magyar kormány kórházi főorvossá Kar-
czagra s néhány hónap múlva Nagy-
váradra nevezte ki. A szabadságharcz 
után visszaállíttatván a tiszai korona-
kerület, visszahelyeztetett előbbi főorvosi 
állásába Zentára, honnét bátyjának 
csanádi püspökké történt kineveztetése 
után Temesvárra költözött, hol mint a 
püspök háziorvosa s magán orvos mű-
ködött 1860-ig, midőn bátyja halála után 
fürdőorvos lett Buziáson. Előbb az euró-
pai nevezetesebb fürdőket és az egye-
temi kórházakat látogatta meg. 1886. 
decz. utolsóján ülte félszázados orvos-
tudori jubilaeumát, mely alkalommal őt 
a budapesti egyetem jubiláris oklevéllel 
tisztelte meg; 1888. júl. pedig ő felsé-
gétől kir. tanácsosi czímet nyert. — 
Munkái: 1. Orvostudori értekezés a 
rokonszenvről. Pest, 1836. — 2. Be-
schreibung der Buziaser Mineralwässer. 
Budapest, 1873. 

Rupp, Beszéd 159. — Szinnyei Könyvésze te . 
— Orvosi Hetilap 1887. 6. SZ. 1888. 1037. 1. — 
Kikindai Közlöny 1888. 41. SZ. (Erödi Dániel .) 
— Ország-Világ 1888. 40. SZ. a r c z k . — Orvosi 
Naptár 1890. 117. 1. 

Csajághy Károly (csajági), egyházi 
jogtudor, pécs-egyházmegyei nyug. espe-
res-plébános, Cs. Sándor csanádi püspök 
testvéröcscse, szül. 1815. okt. 29. Bácson 
Bácsmegyében ; a gymnasiumot magán-
úton és Baján 1832-ben végezte; azután 
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a pécsi papnevelő-intézetbe vették föl, 
hol a bölcseletet és tbeologiát tanulta ; 
1838-ban misés pappá szentelték föl, 
mire Sombereken és Székcsőn káplán-
kodott. 1843-tól a pécsi papnevelőben 
az alumnusok igazgatója s a theologia 
tanára volt; 1854-ben Babarczra, 1861-
ben Szent-Királyra, 1874-ben Szászvárra 
ment plébánosnak ; 1879-ben nyugalomba 
vonult és Budapestre költözött, hol je-
lenleg is él. — Mint vidéki levelező irt 
1838—50-ig előbb a Nemzeti Újságba s 
melléklapjába a Hasznos Mulatságokba, 
azután a Jelenkorba, Hirnökbe, M. Sionba 
(1838) és a Közleményekbe (1841), 
az 50-es években különféle czikket a 
Religióba s Családi Lapokba neve alatt 
vagy —y. jegygyei. A pécsi Egyházi Tö-
redékekben megjelent egy hosszabb érte-
kezése a vegyes házasságokról sat. — 
Munkái: 1. Egyházi gyászbeszéd, melyet 
a mohácsi vérmezőn, ama szerencsétlen 
Lajos-csata napján (aug. 29.) mondott. 
Pest, 1840. — 2. Adserta e jure naturae 
et ecclesiastico. Pestini, 1847. 

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár XII. 1841. 493.) 
— Brüsztle, R e c e n s i o I . I V . — Szinnyei R e -
pertóriuma. Tört. II . — Petrik Bibliogr. és 
önéletrajzi adatok. 

Csajághy Sándor (csajági), hittudor, 
csanádi püspök, szül. 1810. ápr. 6. 
Bácson; a horvát (illyr) nyelvet szüle-
tése helyén, a német nyelvet Bukin 
szomszéd faluban, hol bátyja, Pál, plé-
bános volt, tanulta meg; ugyanott vé-
gezte a három első latin osztályt magán 
úton, a többi gymnasialis osztályokat 
Kalocsán járta s 1825-ben az ottani 
papnevelőbe vették föl; a bölcseletet 
Egerben, a theologia két osztályát Ka-
locsán végezte; ifjú kora tekintetéből, 
ezeket ismétlendő, Pestre küldetett a 
központi papnevelőbe, hol a szentirási 
tudományokból letette a szigorlatot és 
1833. szept. 21. misés pappá szentelte-
tett. A pesti növendékpapság magyar 
egyház-irodalmi iskolájának létesítésén 

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

1836-ban ő is közreműködött. Egy évet 
töltött az Augustinum nevelő-intézetben, 
innét gyengélkedése miatt övéihez vissza-
tért. 1836-ban Baján magyar káplán 
volt és innét a pesti központi papneve-
lőbe tanulmányi felügyelőnek mozdítot-
ták elő, hol 1844-ig működött, egyúttal 
az egyháztörténetet is előadta. Ugyanez 
évben nyert hittudori oklevelet. Ezután 
Kalocsára visszabivatott az egyháztör-
téneti tanszékre. 1846-ban érseki titkárrá 
s cz. kanonokká neveztetett ki. 1850-ben 
valóságos kanonokságra, 1851. ápr. 11. 
csanádi püspökségre emeltetett. Adomá-
nyai közül fölemlítendő, hogy a Tisza 
szabályozására 60,000 frtot adott. Meg-
halt 1860. febr. 7. Temesvárt. — Iro-
dalmi kísérleteit még mint pesti papnö-

| vendék kezdette, néhány költeménynyel 
a Koszorúban (1831) és Anastasiában 
(1838); irt a Növendék Papság Munká-
lataiba (1836—39); az Egyházi Tárba 
(1835 : A kalocsai főegyházak leírása); 
a Sas cz. folyóiratba (Az irás eredeté-
ről) ; egyéb értekezéseket a Sión, Religio, 
Nevelés és Fasciculi Ecclesiastici cz. 
folyóiratokba ; a Wiener Kirchen-Zeitung-
ban megjelent tőle az unióra vonatkozó 
értekezés ; a Figyelmezőben : A magyar-
honi kath. papság védelme; az Oesterr. 
Correspondentben a Lloyd ellen: Der 
ungarische Clerus während der jüngsten 
Wirren (1849. Beilage zu Nr. 214); 
egyházi beszédeket irt a Pázmány Fü-
zetekbe s a Pátkai-féle gyűjteménybe. 
— Munkái: 1. Misés pap az oltárnál. 

Sambuga után ford 1838. — 2. Az 
anyaszentegyház ellensége megczáfolva 
a történetekből s legjelesebb protestánsok 
nézeteiből. Németből ford. . . . 1840. — 
3. Glossák nemes Zalamegyének a 
vegyes házasságok ügyébeni felírására. 
Európai Rotteck Károly nézetei szelle-
mében. Egy hazafitól. Pest, 1841. (Név-
telenül.) — 4. Párbeszéd a vegyes há-
zasságokról. (Barátságos felvilágosításúl 
a Világ f. é. 11. sz. vezérczikkére.) 2. 

5 
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kiadás. U. ott. 1842. — 5. Lelki életrend 
a papnevelő-intézetben. Scblör után né-
metből. U. ott, 1843. — 6. Párbeszéd 
az inquisitióról. U. ott, 1843. (Külön-
nyomat a Religióból.) — 7. Ahitatosság 
zsengéi. Keresztény katholikus imakönyv 
az ifjúság számára. Készítette a pesti 
növendék-papság magyar iskolája Csa-
jághy Sándor felügyelete alatt. U. ott, 
1843. (Kétféle kiadás.) — 8. Isten irgal-
mából és az apóst. sz. szék kegyelméből 
csanádi püspök, székfoglalásánál minden 
híveinek üdvöt és áldást a mi Urunk 
Jézus Krisztusban. Temesvár, 1851. — 
9. Sermo pastoralis ad clerum suum 
dioecesanum, dum die 19. Április 1852. 
canonice inauguraretur. U. ott, 1852. 
(Ugyanez németül. U. ott, 1852.) — 10. 
A szeplőtlen szent szűzről. A kölni 
bibornok latin hymnusa után ford . . . 
1859. — 11. Vegyes müvei. Kiadta 
Csiky Gergely. U. ott, 1870-72. Három 
kötet. (I. Értekezések. II. Püspöki kör-
levelek. III. Költemények. Ism. Uj M. 
Sión 1870. 475. Csanád 1870. 9. sz.)— 
Arczképe Eybl által 1853-ban kőre raj-
zolva, megjelent Bécsben L. T. Neu-
mannál. 

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 
37. — Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1844. 480.) 
— Ferenczy és Danteiik, Magyar írók I. 75. 
— Munkálatok, XXVI. I8fi2. (Életrajza Csiky 
Gergelytől.) — Uj M. Sión 1869. II . 48. — 
Petrik M. Könyvészete és Bibliogr. — Figyelő 
XX. 187. 310. 312. — M. Sión 1888. 296. 
1889. 466. 

Csajági Béla, izraelita árvaházi igaz 
gató Budapesten. — Értekezése: A párisi 
zsidó kézmű egyesület (Egyenlőség 1889. 
26. sz.) — Munkája: A pesti izr. hit-
községi fiárvaházbizottságához tett jelen-
tése a németországi árvaházakról. Bpest, 
1885. — Szerkesztette a Magyar Népbarát 
cz. hetilapot 1880—81-ben Budapesten 
és ebbe három rajzot ir t ; az Izr. Tanügyi 
Értesítőt 1890. máj. 1-től szept. l-ig, 
mint az orsz. izr. tanítóegyesület alelnöke. 

M. Könyvészet 1886. 

Csajak János, ág. ev. lelkész Szent-
Ivánban Liptómegyében, szül. 1830. jan. 5. 
Nagy-Palugyán; meghalt 1867. febr. 4. 
— Munkája: Básne Janka Cajaka 
Turócz-Szent-Márton, 1875. (Csajak János 
Költeményei. Humoros és szatirikus ver-
sek, melyeket a hatvanas években irt 
és a költő özvegye, Dobsinszky Pál társa-
ságában kiadott.) 

Vlcek, Dejiny Literatúry Slovenskej. 120. 
193. 194. 226. 272. 

Csajthay Ferencs, a Budapesti Hirlap 
felelős szerkesztője, szül. 1862. márcz. 13. 
Zirczen Veszprémmegyében ; gymnasiumi 
tanulmányait Veszprémben és Kecskemé-
ten végezte, a jogot a budapesti egyete-
men. A hírlapírói pályára 1881-ben lépett; 
munkatársa volt a Függetlenségnek és 
a Budapestnek. A Budapesti Hirlap szer-
kesztőségének 1887 óta tagja; 1889-ben 
ugyan e lap segédszerkesztője lett, 1891. 
máj. 30. óta pedig felelős szerkesztője. 
Irt színházi recensiókat, országgyűlési 
tudósításokat és politikai czikkeket. 

Önéletrajzi adatok. 

Csák Alajos Czirjék (nagydaróczi), a 
minorita-rendház főnöke s gymnasiumi 
igazgató, szül. 1855. decz. 28. Kun-Félegy-
házán elszegényedett nemes szülőktől; 
középiskolai tanulmányait Kis-Kun-Fél-
egyházán, Szegeden és Egerben végezte. 
1874-ben a minorita-rendbe lépett; a 
theologiát az egri lyceumban hallgatta, 
honnét 1877-ben Kézdi-Vásárhelyre kül-
detett, hol két évig tanított az algymna-
siumban; 1879-től a nagybányai főgym-
nasiumban hét évig a magyar nyelvnek, 
természetrajznak és bölcseletnek volt 
tanára. 1886-ban a szilágy-somlyói al-
gymnasiumhoz igazgatónak és a rend 
székháza főnökének neveztetett ki. A 
szilágy - somlyói ipariskolai bizottság 
elnöke s a dalkör alelnöke. — Társa-
dalmi, nevelésügyi czikkeket, tárczákat 
és költeményeket irt 1880-tól a Nagybánya 
és Vidékébe, Szilágyba s a M. Államba; 
1886-tól főmunkatársa s 1889 óta társ-
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szerkesztője a Szilágy-Somlyó cz. heti-
lapnak. Igazgatósága alatt irta meg a 
gymnasium történetét (a szilágy-somlyói 
algymn. Értesítője 1888—90.). Egyházi 
beszédei közül kiemelendő a Báthory 
István erdélyi fejedelem és lengyel király 
halálának háromszázados évfordulóján 
Szilágy-Somlyón 1886. decz. 12. mondott 
{a gymn. Értesítőjében 1887.) — Szer-
kesztette a Nagybánya és Vidékét 1884. 
jan. 1-től 1886. aug. 12-ig; a szilágy-
somlyói algymn. Értesítőjét 1887 óta. — 
Álnevei és jegyei: Justus, Kun Jenő, 
Rónavölgyi, Cs—á—k, és j-f-. (Nagybánya 
és Vidéke, M. Állam, Szilágy-Somlyó és 
Szilágy cz. lapokban 1880—90-ig.) 

Önéletrajzi adatok. 
Csák Gellért, szent Ferencz-rendi szer-

zetes. szül. 1711-ben Keszthelyen régi 
nemes szülőktől; a szerzetbe 17 éves 
korában lépett és 1735-ben áldozó-pappá 
szenteltetett; theologiát tanított a rend 
növendékeinek és minthitszónok Pozsony-
ban működött; később a sümegi rend-
házba vonult, hol 1778. máj. 5. meghalt. 
— Munkája: Kedves, mert ritka nemes 
hármas levél. Pozsony, 1744. (Szerzeté-
nek történetét tárgyalja s Kazenberger 
Kilián munkája után németből van ford.) 

Horányi Memoria. — Katona, História Cri-
tica XXXIX. 945. — Farkas, Scriptores 66. 

Csák Gellért, praemontrei jászói kano-
nok, uraji gömörmegyei nemes szárma-
zású; a bölcseletet a kassai jezsuitáknál 
hallgatta; a jogot az egri Foglár-féle 
collegiumban, a theologiát pedig, 1750. 
szept. 29. a praeinontreiek közé lépvén, 
a conventben hallgatta; Debrődőn három 
évig volt lelkész. 1757. jan. 9. Jászon lett 
plébánosés 1780.márcz.8. jászói praelatus. 
Meghalt 1786. ápr. 3. 62 éves korában. 
— Munkája : Főtiszt. Sauberer András 
jubiláris papnak második uj miséje alkal-
matosságával történt" 1776. örvendetes 
jubileumos praedikátio. Kassa. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 235. 
(hibásan Csák Gergelynek irva.) — Rozsnyói 
Egyházi Töredékek VIII. 1839. 72.1. — Petrik 

Bibliogr. — Schematismus Can. Reg. Ord. 
Praemonstratensis de Castro Jászó. Casso-
viae, 1891. 164. 

Csáka Károly, gymnasiumi igazgató, 
szül. 1844. okt. 22. Esztergomban; gymna-
siumi tanulmányait a 6. osztályig szülő-
helyén végezte, azután mint esztergom-
megyei növendékpap egy évet a pozsonyi 
Emericanumban töltött; a bölcseletet 
Nagyszombatban, a theologiát Eszter-
gomban hallgatta. Fölszenteltetett 1866. 
jul. 25. Segédlelkész volt Ujvároskán, 
azután lelkész Galgócz-Lipótvárott 1868-ig; 
nagyszombati főgymnasiumi tanár 1868r 
tói 1873-ig. Ekkor a körmöczi állami reál-
iskolához neveztetett ki tanárnak; 1873-tól 
Trsztenán algymnasiumi ideiglenes igaz-
gató, 1875—87-ig valóságos igazgató s 
1887. okt. óta Zsolnán igazgató-tanár. — 
Irt számos czikket különböző lapokba, 
évkönyvekbe s iskolai Értesítőkbe, u. m. 
Mikép lehet sikeresebben minden megyé-
ben a lelkipásztorok segítségére, a nép-
missiók tartására stb. (pályamű, Religio 
1864.); Vancha első magyar bibornok 
(Esztergomi Újság 1864.); A templom-
rend vitézei (Kathol. Néplap 1865. II. 
52. sz.); A vallástalanság áldozatja (István 
bácsi Naptára 1866.); A remete (pálya-
mű) ; A pápák történetigazolta érdeme 
hazánkban (u. ott, 1867.); A fogadás 
vagyis a korteskedésnek kártékonysága 
(u. ott, 1868.); Adalékok Esztergom XIII. 
századi helyiratához (Magyar Sión 1867.); 
A pápák befolyása hazánkban az Árpádok 
alatt (Religio 1871.); A magyar Ximenes 
Benjaminja (Nagyszombati főgymnasium 
Értesítője 1872); Szózat Árvamegye értel-
miségéhez ; A trsztenai gymnasium az 
első decennium végén; (Trsztenai gymn. 
Értés. 1877.); Bucsúszózat az intézettől 
távozó növendékekhez (u. ott, 1878) ; 
Szózat a tanulók szüleihez (u. ott, 1882); 
Novotny György emlékezete (u. ott, 1883.); 
Gizela sz. István neje s az ellene föl-
hozott vádak (Eszterg. m. iskola Emlék-
könyve 1883); Nemzetgazdászati nézetek 

5* 
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Magyarországban Mária Terézia korában 
(Trsztenai gymn. Értés. 1885.); Árva-
megye gazdasági s közművelődési viszo-
nyai (u. ott, 1887); Középiskoláink szer-
vezete Mária Terézia királynő által 
1776-ban és azok további fejlődése (Zsol-
nai gymn. Értés. 1889—91); A zsolnai 
kir. gymnasium 100 éves története (u. 
ott, 1889.) — Szerkesztette a trsztenai 
(1876—87) és zsolnai gymnasium Értesí-
tőjét 1888 óta. 

Majer István B i b l i o g r a p h i á j a . — Zelliger, 
Esztergom Várm. írók 24. — Perger, Eszter-
gomi írók 73. — Szinnyei Bepertóriuma. 
Tört. I . — Wutz Névkönyve. — Schematis-
mus Strigoniensis. 

Csákány Károly, kántortanító Egeresen 
és Bánffi - Hunyadon Kolozsmegyében. 
Munkái: 1. Gyászhangok özv. Tóth 
Istvánná szül. Rácz Julianna sírjánál. 
Kolozsvár, 1869. — 2. Gyászfüzér özv. 
Janó Dánielné szül. Markó Eszter asszony-
nak sírjára fűzve. U. ott, 1870. — 3. 
Emlékfüzér Gönczy Márton koporsójára 
1881. okt. 3. az uj-tordai ev. ref. sír-
kertben. Kolozsvár, 1881. 

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 54. — 
Tóth Sámuel, Magyarországi ev. ref. Egyház 
Egyetemes Névtára 369. 373. — M. Könyv-
Szemle 1881. XCI. 1. hol keresztneve György. 
— Catalogus Bibl. Joan. Card. Simor 279. 

Csákányi Alajos, orvostudor, lippai 
temesmegyei származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica morbi evolutio-
nis organismi. Pestini, 1840. 

Rupp, Beszéd 162. — Szinnyei Könyvészete. 

Csákányi (Tsákán i ) Imre, jezsuita 
tanár, szül. 1651. okt. 4. Szombathelyt, Vas-
megyében és 1668-ban lépett a rendbe, hol 
1671-ben bölcselethallgató volt; később 
tanítással és hitszónoklatok tartásával 
foglalkozott, nevezetesen Nagyszombat-
ban három évig a bölcseletet, egy évig 
a theologiát és 1676-ban Kassán a költé-
szetet tanította. Bécsben a török ostrom 
alatt a Pázmány-intézetben tanított; onnét 
Trencsénbe ment rectornak, hol a szerzet 
növendékeinek mestere s egy ideig tar-

tományfőnök is volt; azután ismét Bécs-
ben lelt rector, hot 1703. máj. 17. meg-
halt. — Munkái: 1. Heroa facinorum 
hebdomas. Tyrnaviae, 1676. (Hőskölte-
mény, Névtelenül.) — 2. Praxis fruc-
tuose meditandi religiosis potissimum 
tyronibus accomodata ex diversis collecta 
áscetis. Vindobonae, 1694. (Többször 
kiadatott és németre is lefordították.) 

Horányi Memoria. —Katona, HistóriaCritica 
XXXIX. 776. — fejér, História Academiae 
Scient. Pazmaniae. Budae, 1835. 35. 1. — 
Stoeger, Scriptores 48. (születési évét hibá-
san teszi 1631-re.) — Szabó K., Régi M. 
Könyvtár II. 379. és 547. 
Csákányos (Csákányos) Márton. Chas-

man Ottónak Christianus suspirans, Az 
az, Mind az Életben, s mind az Halai-
ban, fohaszkodasokkal meg rakodot 
Nevel es valosaggal való igaz Keresztyen 
cz. munkáját, melyet veje Debreczeni János 
magyarra fordított, annak halála után 
kiadta (Várad, 1615.) és ahhoz előszót irt. 
A munkát Bethlen Gábor fejedelemnek 
ajánlotta. 

Szabó Károly, Bégi M. Könyvtár I. 204. 
Csáki Gyárfás. — Munkája : Virga 

fortis, erős, de a mindeneket pozdorjává 
tévő halál által eltöröltetett vessző méltgs 
gróf Forgách Ferencz Nógrád-vármegyé-
nek főispánja. . . exequiájinak alkalmatos-
ságával 1750. eszt. mondott. Buda. 

Petrik Bibliogr. 
Csáki János, ág. ev. lelkész, palotai, 

veszprémmegyei nemes származású ; ta-
nult Pozsonyban és Lipcsében ; azután 
Felpéczen Győrmegyében lett lelkész, 
hol 1773. márcz. meghalt. Munkája r 
Exercitiola germanica ac hungarica, 
juxta seriem primitivorum Cellarii, in 
usum tironum edita. Posonii, 1761. és 
1777. — Hoffmannak a Zufriedenheit 
mit seinem Schicksale és Sarasanak 
Stets fröhlich zu seyn cz. munkáit is 
lefordította magyarra, de ezek kézirat-
ban maradtak. 

Horányi, M e m o r i a I . 441. — Katona, H i s -
tória Critica XXXIX. 945. — Klein, Nach-
richten II. 80. — Petrik Bibliogr. I. 729 
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Csáki Sámuel Márton, ág. ev. lelkész, 
fia és utóda Cs. Mártonnak az egerbegyi 
(Torda-Aranyosm.) lelkészi hivatalban, 
hova 1799-ben mint medgyesi gymna-
siumi tanár hivatott meg. Meghalt 1816-
ban. — Munkája: Commentatio de 
justi? limitibus inter religionem reve-
latam ac principia rationis humanae . . . 
Cibinii, 1796. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 
Csáktornyai József, orvostudor, győri 

származású. — Munkája: Értekezés a 
tüdősorvadás csírájáról. Buda, 1846. 
(Latin czimmel is.) 

Rupp, Beszéd 165. — Szinnyei Könyvészete. 

Csáktornyai Lajos. L. i f j . Filó Lajos. 
Csáktornyai Mátyás, csáktornyai, 

dráva-muraközi származású ; 1594-ben 
Marosvásárhelyt lakott, hol háza, szőlője 
és szántóföldje volt, melyeket Báthori 
Zsigmond erdélyi fejedelem az említett 
évben máj. 17. oklevelében mentesíti s 
kiveszi minden közteher alól; rendeli 
továbbá Mindszenti Benedek udvarhelyi 
várkapitánynak s az erdélyi fejedelmi 
tizedek haszonbérlőjének, valamint a 
marosszéki tiszteknek és a székely-
vásárhelyi bíráknak és esküdt polgárok-
nak, hogy Csáktornyait semmiféle köz-
teher viselésére ne kényszerítsék. — 
Munkái: 1. Jeles Szép História. Két 
Görög Hertzegről, erős Aiaxról és bölcz 
Ulissesről: Miképpen vetődtec, és per-
lettec az Táborban, Agamemnon Császár 
és mind az töb Görög Királlyok előt az 
erős vitéz Achilles fegyvere, és hadi 
szerszáma felet. Kolozsvár, 1592. (Ajánlva 
Mindszenti Benedeknek.) — 2. Grobian 
verseinec magyar enekbe való forditasa, 
Mellyekben az io tiszteséges erkölcznec 
Regulái viszsza való értelemmel, vannac 
meg íratván. U. ott, 1592. (Dedekind 
német költő munkája az eredeti); egyet-
len teljes példány az esztergomi érseki 
egyház könyvtárában van. — 3. Ré-
genten az Római Feo Aszszonyoknac 
cifraság tilalmaról való perlődésec az 

Tanácz előt. U. ott, 1599. — Mind a 
három munka névtelenül jelent meg; a 
versfejekben és egyebütt neve Csiak-
thornaeus-, Tsiacthornaeus-, Czáktor-
naeus- és Cháktornainak van írva. 

Horányi, M e m o r i a I . 453. — Toldy, M. K ö l -
tészet Története 126. 175. •— Budapesti Köz-
löny 1870. 48. sz. (Eötvös Lajos.) — .V. 
Könyv-Szemle V I . 1881. 117. XI . 1886. 152. 
(Erdélyi Pál.) — Figyelő XXVI. 238. (Az ere-
deti fölmentö oklevél latin szövege.) — 
Szabó K., Régi M. Könyvtár I. 127. 148. 159. 

Csáky Albin (körösszeghi és adorjáni 
gróf), m. kir. közoktatás- és vallásügyi 
miniszter, val. belső titkos tanácsos, m. 
kir. főasztalnokmester, a m. tud. akadé-
mia igazgató-tanácsának tagja, gróf Cs. 
Ágoston szepesi főispán és báró Prónay 
Iphigenia fia, szül. 1841. ápr. 19. Krom-
pachon Szepesmegyében; gymnasiumi 
tanulmányait Lőcsén, a jogi tanfolyamot 
Kassán és Budapesten végezte; 1863-ban 
ügyvédi oklevelet nyert. 1865-ben Szepes-
megye lőcsei kerülete országgyűlési kép-
viselővé választotta. A kiegyezési tárgya-
lásokat előkészítő s a kiegyezést utóbb 
megkötött országgyűlések egyik körjegy-
zője volt. 1867. ápr. az alkotmány vissza-
állítása után Szepesmegye főispánjává 
kineveztetett. Kir. biztosa, később kerü-
leti grófja volt a XVI szepesi város 
kerületének, valamint főispánja Lőcse 
és Kézsmárk sz. kir., továbbá Gölnicz-
bánya szabadalmazott bányavárosnak, 
azoknak Szepes-vármegyébe való bekeb-
lezéseig. A hetvenes években Szepes-
megyén kivül Sárosmegye kormányzata 
is reá bízatott, melynek főispánságáról 
csak 1880-ban mondott le. 1888 elején 
a főrendiház második elnökévé, szept. 22. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terré neveztetett ki. A magyarországi 
kárpátegyletnek, a szepesi történeti tár-
sulatnak és több közművelődési egyletnek 
elnöke. Érdemei elismeréseül a Lipót-rend 
középkeresztjét, majd a valóságos belső 
titkos tanácsosi méltóságot nyerte; nagy-
keresztese a pápai szent Gergely-rendnek. 
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1891. máj. 8. a m. tud. akadémia igazgató-
tanácsába választotta. A magyar orvosok 
és. természetvizsgálók Tátrafüreden 1888. 
aug. 23—28. tartott ülésein elnök volt. 
Birtoka: Szepes-Mindszenten Szepesme-
gyében ; a gróf Csáky-féle Bibar- és Sze-
pesmegyében fekvő bitbizományi birtokok 
rész-tulajdonosa és jogi igazgatója. — A 
közigazgatás kérdéseiről több czikket irt 
a napilapokba. A közigazgatás, valamint 
a főrendiház reformja iránti enquete-
tanácskozmányokban élénk részt vett. A 
magyarországi kárpátegyesületnek 1880. 
aug. 1. óta elnöke s az egyesület Évköny-
veiben (1882—91.) megjelentek Elnöki Je-
lentései. Mint szónok is a legkiválóbbak 
egyike, a mint azt a főrendiházban és 
képviselőházban fontosabb alkalmakkor 
elmondott beszédei tanúsítják; ezek a 
Naplóban és politikai napilapokban van-
nak. (1889. máj. 20. beszéde a N. Nő-
nevelés XVI. köt.) — Arczképe kőnyomat-
ban Mayerhofer Th. rajza, Angerer C. 
és Göschl után Stampfel K.-nál Pozsony-
ban és rézmetszetben Kassay Nándor által 
rajzolva 1891-ben jelent meg Münchenben. 

Budapesti Kuzlöny 1888. 34. 221. SZ. — Ország-
Világ 1888. 40. SZ. a r c z k . — M. Orvosok és 
Természetvizsgálók Munkálatai XXIV. 18. 26. 
54. 1. — Vasárnapi Újság 1888. 8. SZ. a r c z k . 
1891. 40. sz. (Szepes-Mindszent, Szüry Dénes-
től a r c z k . és r a j zokka l . ) — Egyetértés 1888. 
261. SZ. 1891. 1. SZ. — M. Nemzetségi Zsebkönyv 
I . 71. — Sturm, Uj Országgy. A l m a n a c h 48. 
— M. Salon X. 1889. kéz i ra ta és a rczk . 1891. 
a r c z k . — A Hét 1890. 47. sz. a rczk . — Turul 
1891. 38. 1. — Föv. Lapok 1891. 249. 268. SZ. 

Csáky Albin grófné (körösszeghi és 
adorjáni), gróf Bolza Anna, B. István 
gróf és Vay Luiza grófnő leánya, szül. 
1847. okt. 22. Szarvason, Békésmegyé-
ben ; 1866. szept. 24. Csáky Albin gróf 
neje lett. Családi körén kívül az iroda-
lom, művészet foglalkoztatják s a termé-
szetért lelkesül. Az irodalmi Salon az ő 
termeiben nyilt meg az 1890—91. téli 
évszakban; a műpártoló kör irodalmi 
osztályának tényleges vezetője; a kis-
dedóvó egyesület egyik kiváló tagja s a 

Mária-Dorothea-egyesület elnöke. — Kis-
sebb dolgozatai: a Magyar Salonban: 
Magyar Pantheon, rajz (XI. 1889) és 
Irodalmi aphorizmák (XV. 1891.) A Hét 
cz. szépirodalmi lapban : Salonélet (1890. 
mut. sz.), Egy kis félreértés (1890. 6. sz.), 
Esti hangulatok (1890. 10. sz.), A közép-
korból. Heine «Der Rabbi von Bacha-
rach» cz. töredékéből. (1891. 1. sz.) — 
Munkája: Odhin vigasza. Északföldi 
regény a XI. századból, Dahn Felix után 
németből ford. Bpest, 1887. (Olcsó Könyv-
tár 225. Ism. Főv. Lapok 1890. 46. sz.) 
— Legújabban a műpártoló kör sajtó 
alatt levő Emlék-Albumát szerkeszti. 

M. Könyvészet 1887. — M. Nemzetségi Zseb-
könyv. I . 71. — A Hét 1890. 1. SZ. — M. Salon 
XII. 1890. 18. (Kézirati emlékmondata és 
a r c z k . ) — Turul 1891. 38. 1. — Vasárnapi Ujsáy 
1891. 40. sz. (Szepes-Mindszent, Szüry Dé-
nestől, arczk. és rajzokkal.) 

Csáky Alfonz (körösszegi és adorjáni 
gróf), m. kir. pénzügyigazgatósági hiva-
talnok, gr. Cs. Rudolf és Janicsák Emilia 
fia, szül. 1841-ben; jogi pályát végezve, 
katona lett és résztvett az 1866. had-
járatban, hol tiszti rangot nyert ; 1867-
ben azonban lemondott tiszti rangjáról 
és hivatalnok lett, előbb a beregszászi, 
1874-ben a debreczeni pénzügyigazgató-
ságnál; 1876-ban fejlődő betegsége miatt 
lemondani kényszerült. Meghalt 1879. 
jún. 20. Debreczenben. — Költeményei 
saját lapján kivül a Nép Újságában 
(1859—60), Napkeletben (1860) és Divat-
csarnokban (1861) jelentek meg. — 
Szerkesztette és kiadta a Délibáb czímű 
szépirodalmi hetilapot Debreczenben 1877. 
júl. 6-tól Dengi Jánossal együtt; azután 
egyedül 1878. ápr. 5-től 1879. ápr. 4-ig, 
midőn utolsó száma jelent meg. 

Pesti Hirlap 1879. 171. SZ. — Szabadság 
(Nagyvárad) , 1879. 136. SZ. — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv I . 72. 1. és gyász je len tés . 

Csáky Anna (körösszegi és adorjáni 
gróf), apácza, Cs. István gróf erdélyi 
kapitány és Wesselényi Anna leánya; 
1625-ben Pozsonyban a Klára-szűzek 
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közé lépett és onnan levelezett édesany-
jával, fivéreivel és Vadas Gáborral 1639-
től 1671-ig. Levelei közül 12 fenmaradt, 
melyeket Deák Farkas, Magyar Hölgyek 
Levelei cz. gyűjteményében (Bpest, 1879. 
268—93. 1.) adott ki. Az eredetiek a gr. 
Csákyak kassai s lőcsei levéltárában 
vannak. Ezekből itélve igen művelt nő 
volt. Meghalt 1673-ban Pozsonyban. 

Deák Farkas, W e s s e l é n y i A n n a . 

Csáky Antalné (körösszeghi és ador-
jáni gróf), hajnácskői báró Vécsey Anna 
leánya, szül. 1785-ben; meghalt 1851. 
nov. 21. Gráczban. — Munkája: Uta-
zási vázlatok Olaszországban. Kolozs-
vár, 1843. (Németül ezen czímmel jelent 
meg: Tagebuch einer überzähligen Aus-
schussfrau auf einer Reise nach Italien. 
Pesth, 1843.) 

Danielik, M. í r ó k I I . 84. — M. Nemz. Zseb-
könyv I . 68. — Petrik B i b l i o g r . 

Csáky Ferencz (körösszeghi és ador-
jáni gróf), trinitarius szerzetes Pozsony-
ban. — Munkája: Rede von dem Drey-
einigen Gott, auf das hohe Titularfest 
des Ordens der Allerheiligsten Dreyfal-
tigkeit. Pressburg, 1769. 

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

Csáky Gyula (körösszeghi és adorjáni 
gróf), szepesi főispán, Cs. János gróf és 
Klobusitzky Kornélia fia, szül. 1839. 
ápr. 9. ; országgyűlési képviselő volt 
1872-től 1875-ig. — Megyei reformkér-
dések cz. czikket irt a kassai Felvidékbe 
(1866), Nemzetgazd. Szemlébe (1883: A 
tanyabérrendszer) sat. — Szerkesztette 
és kiadta a Testvér cz. politikai napi-
lapot 1871. ápr. 1-től 1872. jún. 29-ig 
és ennek folytatását a Szabad Sajtót 
1872. júl. 2-tól szept. 14-ig Prileszky 
Tádéval és Rózsahegyi Antallal; szept. 
15-től decz. 31-ig Hatala Péterrel Pesten. 

Ifi. Nemzetségi Zsebkönyv I . 67. 

Csáky Imre (körösszeghi és adorjáni 
gróf), bibornok és kalocsai érsek, Cs. 
István országbiró s második neje Melitb 
Klára fia, szül. 1672. okt. 28. Szepes-
várában; 1682. aug. 5. a tiz éves fiu 

mint pap vétetett föl a törökök elől 
Kassára vonult káptalan iskolájába, mi-
után Lipót király előbb már (márcz. 21.) 
apáttá kinevezte; kassai tanulása páter 
Kecskeméty felügyelete mellett 1688-ig 
tartott; ekkor a bécsi egyetemre küld-
ték a Pázmány-intézetbe, melynek öt 
évig volt tagja s 1693-ban bölcselettudor 
és egri kanonok lett. 1694 őszén Ró-
mában volt, hol tudorrá avattatott föl; 
ez alkalomból értekezést is adott ki 
diszes czímképpel. (Csak leirásból ismer-
jük : Gánóczy A., Episcopi Varadienses 
II. 374.) Mielőtt Rómát elhagyta, egy 
kis melodrámát adott ki, melynek tárgya 
Magyarország, a rablánczaiból szabaduló 
haza; versekben van irva s valószínű, 
hogy mint az ajánló-levél is, Csákynak 

1 a munkája; Rómában jelent meg 1695-
ben és egy példánya a bécsi cs. udvari 
könyvtárban van. 1695 nyarán érkezett 
haza s 1696. máj. 1. már fölszentelt 
pap és kassai plébános volt; jún. 2. 
pedig a király a tapolczai val. apátságot 
adományozta neki. 1699-ben mint a 

! vármegyék ügyeinek rendezésére alakí-
tott bizottságnak tagja, Bécsbe költözött, 
hol a király novii cz. püspökké s kir. 
tanácsossá nevezte ki. 1701-ben a ma-
gyar kir. kanczelláriánál nyert alkalma-
zást ; 1702-ben esztergomi kanonok lett 
és decz. 10. váradi püspök s bihari 
örökös főispán. Rákóczy kormánya Csáky-
nak, ki ez alatt Bécsben lakott, úgy 
családi, mint egyházi birtokait lefoglalta. 
Részt vett az 1708. pozsonyi országgyű-
lésen és a béke ügyét melegen fölka-
rolta. 1710. jún. 1. egyszerre pozsonyi 
préposttá, kalocsai érsekké, bácsi fő-
ispánná, az egri püspökség administra-

I torává s Heves- és Külső-Szolnokmegvék 
főispánjává neveztetett k i ; de megtar-
totta az időközben elpusztult váradi 
püspökséget is, melyet újra szervezett. 
Az 1715. országgyűlésen is jelen volt és 
1717. júl. 12. bibornok lett. Pozsonyban 
préposti lakot épített és fényes udvart 
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tartott, hol a társalgási nyelv magyar 
volt, sőt hivatalos levelezéseit is ma-
gyarul vitte; udvarában két zenekar és 
énekesek is voltak; 1720-ban 62 da-
rabból álló képtárt vásárolt. Könyvtára 
leltárának 89. sz. alatt van egy kézirat 
fölemlítve a jog és igazságról, mely az 
ő munkája. 1721. ápr. 11. Bécsből Ró-
mába indult pápaválasztásra ; vele volt 
öcscse Péter, ki ezen útjokról naplót 
i r t ; vissza jún. 23. indultak és júl. 25. 
érkeztek Bécsbe. 1722. júl. 3. ő tolmá-
csolta a király előtt az ország karainak 
és rendeinek kivánatát, hogy a király-
ságban való örökösödést Magyarországon 
a női ágra is fogadja el. 1723. jún. 24. 
a szent-gothardi apátságot nyerte, még 
azon évben a helytartótanács tanácsosa 
s 1724-ben a hétszemélyes táblá birája 
lett. Szepes-, Bács- és Biharmegyéknek 
is főispánja volt. Meghalt 1732. aug. 28. 
Nagyváradon. — Munkái: 1. S. La-
dislaus bis Rex, sive Hungáriáé et 
sui moderátor, Josepho I. dicatus, 
Viennae 1690. in Basilica S. Ste-
phani nomine I. Nationis Hung. pa-
negyrice laudatus. Viennae 1690. — 
2. Embléma Caroli VI. Romanorum 
imper. Tyrnaviae, 1716. — 3. Domus 
Austriacae Cunae sive . . . Viennae, 
1716. — 4. Carmen genethliacum ad 
recenter natam Mariam Theresiam prin-
cipem. U. ott. 1717. — 5. Allocutio. quam 
nomine statuum et ordinum regni diae-
taliter congregatorum . , . suae Majes-
tati Viennae in audientia publica 3. julii 
1722. dixit. Posonii, 1722. — 6. Ur teste 
napi predikdcsió. melyet . . . Debre-
czen piaczán 1724. mondott. Kassa, 
1724. — 7. Horologium principum. 
Jaurini, 1742. — Egy beszéde: Rede an 
Carolum VI., womit er denselben im 
Nahmen der Stände auf den Hungari-
schen Gränzen empfangen 1713; Lünigs 
Reden VII. 243. 1. cz. gyűjteményben 
jelent meg. — Arczképe rézmetszetben 
Kolb J. Kristóf munkája 1717-ben. 

Mer cur (Pest) 1731. 56. sz. — Unago trium 
clariss. eeclesiae luminum, Cord.E. Csáky. . . 
Cassoviae, 1738.— Horányi Nova Memoria I. 
690. — Catalogus Bibl. Fr . Com Széchenyi I. 
235. — Katholikus Szemle 1887. 434. ( B u n y i t a y 
Vincze). — Petrik Bibliographiája. 

Csáky (Csáki) Imre (körösszeghi és 
adorjáni gróf), gr. Cs. Mihály, II. Rákóczy 
Ferencz generálisa és Klobusiczky Éva fia. 
Meghalt 1799-ben. — Munkája: Elementa 
mathematicae universae. Romae. 1743. 

Bibliotheca Pisanorum Veneta. Venetiis, 
1808. I I I . 65. — Turul 1891. 37. 

Csáky Imre (körösszeghi és adorjáni 
gróf), gr. Cs. Imre és Engel Rozália fia. 
szül. 1775-ben ; meghalt 1848. jún. 3. — 
Munkája: Menschenkunde in Bruch-
stücken. Kaschau, 1853. (Cs. Imre gróf 
névvel.) 

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. I . 69. — Petrik 
Bibliographiája. — Turul 1891. 37. 

Csáky István (körösszeghi és adorjáni 
gróf), tárnokmester, gr. Cs. István Erdély 
főtábornoka és Wesselényi Anna fia. 
szül. 1603. máj. 3. Regete-Ruszkán Abauj-
megyében ; atyja 1605-ben elhalálozván, 
anyja felügyelete alatt Sárosvárban és 
Adorjánban Biharmegyében magán neve-
lésben részesült; 1614-ben a r. kath. 
hitre tért. 1620-ban Bécsben tanult ; 
1623-ban már ismét otthon volt és mezei 
gazdálkodással foglalkozott. 1625, jún. 
végén nőül vette Forgách Zsigmond ná-
dor leányát Évát, kivel Erdélyben Nagy-
Almás várában éltek. 1625. júl. Bethlen 
Gábor Erdély fejedelme Kolozsvármegye 
főispánjává nevezte ki. Brandenburgi 
Katalinnak főtámasza volt és 1630-ban 
mint trónkeresőt I. Rákóczy György ki-
üldözte Erdélyből. 1633. aug. 25. Szendrő 
vár ÍBorsodm.) kapitányságát és uradal-
mát szerezte meg a fiscustól; erdélyi 
jószágait is visszanyerte. 163?-ban grófi 
rangot nyert. 1638-ban Szepesvárát 123 
helységgel együtt 85 ezer frtban kapta. 
Első neje (1639. ápr.) elhalálozván, 1640. 
jún. 3. Perényi György abauji főispán 
leányát Máriát vette második feleségül, 
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ki 1641. szept. 3. meghalt; harmadszor 
1643. júl. 19. nősült, sombereki Erdélyi 
István özvegyével Mindszenti Katalinnal 
lépve házasságra. A Rákóczy-hadjárat 
alatt szerzett érdemeiért a király 1647-ben 
tárnokmesterré nevezte ki. Az 1649. 
pozsonyi országgyűlésen jelen volt és 
Bécsben is többször megfordult. Meghalt 
1662. nov. 10. Szepesvárban. — Levele-
zését (1626-1661.) közli Deák Farkas, 
Gr. Csáky István életrajza cz. munkája 
mellett. A kassai levéltárban őrzött Zöld 
könyvbe (mely táblája szinéről birja 
nevét) a családfők a családi élet egyes 
mozzanatait jegyezték be ; az első föl-
jegyző anyja Wesselényi Anna 1603-ban. 
a második gróf Cs. István volt, kinek 
bejegyzéseit szintén közli Deák Farkas 
említett munkájában; a harmadik föl-
jegyző ennek fia István, az országbíró, s 
így tovább a XVIII. századi családfők. 
— Arczképe rézmetszetben a Widemann-
féle gyűjteményben van. 

Századok 1872. 518. 525. 622. 695. 1873. 142. 
407. 443. 1875. 83. 1883. — Történelmi Tár 
1878. 1883—85. 1887. — Deák Farkas, E g y 
magyar főúr a XVII. században. Gr. Csáky 
István életrajza. Bpest, 1883. — Turul 1891. 36. 
Csáky István (körösszeghi és adorjáni 

gróf), cs. és kir. val. belső titkos taná-
csos, kamarás és országbíró, előbbinek 
fia, szül. 1635. ápr. 15., kitől, az oldal-
ágak kihalván, egyedül jön le a jelenleg 
öt ágon virágzó család. Cs. István gróf 
Szepesföldnek örökös ura, beregi főispán, 
Szatmár várának és Felső-Magyarország 
hadainak főkapitánya, végre 1687-től 
országbíró volt. Meghalt 1699. decz. 4. 
Három nejétől 27 gyermeke született, 
kik nagy részben emberkort éltek, de 
annyira elszaporodtak Erdélyben és Ma-
gyarországban, hogy egymást nem is 
ismerték. — A családi Zöld-könyvbe irt 
följegyzésein kiviil 28 darab levele fiá-
hoz Imre kalocsai érsek és bibornokhoz 
a lőcsei nemzetségi levéltárban őrizte-
tik. — Levele 1684. febr. 23. Esterházy 
Pálhoz (Tört. Tárban 1886.) 

Horányi N o v a M e m o r i a 700. — Nagy Iván, 
Magyarország Családai III. 82. — Történelmi 
Tár 1883. 584. (Útiköltségeinek és bevásár-
lásainak jegyzéke 1666. és 1675-böl.)— Katho-
likus Szemle 1887. 437. — Turul 1891. 37. 

Csáky Istvánné (körösszeghi és ador-
jáni gróf), Wesselényi Anna, a számos 
tagban virágzó gróf Csáky-család ősanyja, 
Wesselényi Ferencz, Báthori István vezér-
katonája és Sárkándi Anna (előbb Békési 
Gáspárné, 1579. nov. óta özvegy) leánya, 
szül. 1584-ben Krakkóban vagy Lands-
kronban, minthogy szülei csak 1587-ben 
költöztek haza Lengyelországból; atyja 
1595-ben halt meg. Legtöbbet Hadadon 
tartózkodott és anyja gondjai alatt az 
akkori időhöz képest a legkitűnőbb ne-
velésben részesült. Nem csak a gazdasz-
szonykodásnak akkor megkívántató ezer-
féle ügyeihez értett, de rendszeres erkölcs-
és vallástani ismeretekkel is bírt; később 
hosszú özvegységében némileg elsajátí-
totta a német nyelvet, megtanulta a pör-
lekedést, jártas lett a politikában, nagy 
könnyűséggel irt és levelezett sok jeles 
emberrel, oly időben, midőn pél.dául 
menye Forgách Éva (a nádor leánya) 
alig volt képes egy pár sort leirni. 1600 
körül Erdélyország egyik legjelesebb fér-
fia, körösszeghi Csáky István lett a férje, 
ki 1605-ben már elhalt és ő közel ötven 
évig özvegyen maradt; Anna, István és 
László gyermekeinek nevelése, a gazdál-
kodás és a jószágok rendbentartása ké-
pezte minden gondját. Különböző jószá-
gaiban tartózkodott: Szilágy-Somlyón, 
Adorjánban, Nagy-Károlyban, Vécsen, 
Örményesen, Trencsénben, Almásvárban, 
Szendrőben, Szepesvárban. Élete utolsó 
éveit Krakkóban töltötte, hol 1649. júl. 
5. és 1650. jún. 29. közt halt meg. — 
Leveleit, számszerint 79-et, jegyzetekkel 
és bő életrajzzal Deák Farkas adta k i : 
Wesselényi Anna, özv. Csáky Istvánné 
életrajza és levelezése. Budapest, 1875. 
czimmel, mely levelek az 1612—1649 
időközben keltek. (Ism. 1875: Századok. 
Vasárn. lljság 33. 35. sz. és Figyelő 30. 
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sz.) Ezen levelek teljes világításba helye-
zik annak az időnek mezei és házi gaz-
dasági viszonyait. A leveleket az első 
kettő kivételével mind özvegységében irta 
és Árva Wesselényi Annának jegyezte 
alá nevét. 

Csáky János (körösszegi és adorjáni 
gróf), val. belső titkos tanácsos, Szepes-
megye főispánja, gróf Csáky György tá-
bornagy és Ebergényi Ilona fia; édes 
atyja ezredében volt kapitány, 1765. 
febr. 20-tól a szent korona őrző tisztje 
és tárnokmester, utóbb a 16 szepesi város 
visszaszerzésére 1772-ben kirendelt kir. 
biztos ; szent István-rend vitéze s ország-
bírója. Meghalt 1795. okt. 27. Pozsony-
ban, hol életének utolsó hónapjait nyu-
galomban töltötte. — Kézirati munkája 
latin beszéde, melyet mint kir. biztos a 
lublóiaknak mondott: Allocutio ad Lu-
byovienses a. 1772. czímmel megvan a 
m. n. múzeumban. 

Pressburger Zeitung 1765. 15. 26. SZ. — Cng. 
Nachrichten 1787. 1. SZ. — Magyar Könyv-Ház 
I X . 285. — Turul 1891. 37. 

Csáky József (kőrösszeghi és adorjáni 
gróf), belső titkos tanácsos, alkanczellár, 
Szepesmegye örökös főispánja, előbbinek 
és Esterházy Bóra fia, szül. 1743. szept. 
24. Pozsonyban; 1770-ben kamarás lett 
és a m. kir. helytartótanács tanácsosa. 
Mint kir. biztos működött az ország ha-
tárainak Galiczia felől való meghatáro-
zásánál. Néhány évig Esztergom megye 
administratora volt, mely hivataláról 
1783-ban lemondott. 1791-ben alkanczel-
lár és belső titkos tanácsos lett; atyja 
halála után 1796. máj. 31. Szepesmegye 
főispáni méltóságát, 1799-ben a szent 
István-rend nagykeresztjét nyerte. Meg-
halt 1799. okt. 18. Bécsben. — Munkái: 
1. Duplex allocutio occasione suae in 
suppremum comitatus Scepusiensis co-
mitem inaugurationis die 31. Mai 1786. 
habita. Leutschoviae. — 2. Sermo oc-
casione restaurationis magistratus co-
mitatus Scepusiensis 1. Junii 1796. habita, 

U. ott. — 3. Oratio . . . dum Franc-
comes Széchényi, Supr. comes I. comi-
tatui Simighiensi auctoritate regia prae-
ficeretur. Viennae, 1798. (Másokéval 
együtt.) 

Epicedion exc . a c i l l . d n o J o s e p h o e c o -
m i t i b u s C s á k y . L e u t s c h o v i a e , 1800. — Molnár 
János, M a g y a r K Ö n y v - I I á z I X . 286. — Cata-
logus B ib i . F r . C. S z é c h e n y i I I . 127. S u p p l . 
I . 123. — Petrik, B i b l i o g r . 

Csáky József (körösszeghi és adorjáni 
gróf), vegyésztudor, Csáky György gróf 
és Thoroczkay Eszter grófnő fia, ev. 
ref. vallású, szül. 1859. nov. 13. Ko-
lozsvárt, hol iskoláit végezte és 1884. 
jún. 14. a chémiából tudorrá avatták. 
Jelenleg segéd a vegykisérleti állomáson 
Kolozsvárt. — Irt a Vegytani Lapokba 
(1883.) sat. — Munkája : Az eczetsavas 
aetherek bomlása magasabb hőmérsék-
nél. Kolozsvár, 1884. (Tudori értekezés.) 

M. Könyvészet 1886. — M. Nemzetségi Zseb-
könyv I . 67. 

Csáky Kálmán (körösszeghi és ador-
jáni gróf), cs. és kir. kamarás, m. kir. 
honvédhuszár-ezredes, a m. főrendiház 
tagja, Cs. Tivadar Gróf és Bholly Klára 
fia. szül. 1836. nov. 6. Kassán ; katonai 
pályára lépvén, a gráczi katonai inté-
zetben nyerte kiképeztetését, azután a 
közös hadseregbe lépett, melyet azonban 
birtokai kezelése végett elhagyott. Az 
1861. országgyűlésen részt vett a fő-
rendiház tárgyalásaiban. Szepesmegyében, 
a hol szép birtoka van, tiszteletbeli fő-
jegyző és a gazdasági egylet elnöke volt 
s a magyar szellem fejlesztésére megyé-
jében nagy befolyást gyakorolt. A hon-
védség újjászervezésekor mint kapitány 
a huszárok közé lépett s azóta kizárólag 
katonai hivatásának él. 1882. nov. 26. óta 
ezredes és eleinte a Debreczenben állomá-
sozó 2. huszárezred parancsnokságával, 
majd a 2. lovas-dandár-parancsnokság 
vezetésével bízatott meg Budapesten. — 
Czikkeket irt a Vadász- és Versenylapba : 
A lótenyésztés emeléséről (1858.) és Vá-
lasz a honvédség lovai cz. czikkre (1873.) 
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V. Nemzetségi Zsebkönyv I . 70. — Sturm Al-
bert, U j O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h 75. — M. 
kir. Honvédség Névkönyve 50. 68. 

Csáky Károly (körösszeghi és ador-
jáni gróf), pozsonyi kanonok, pápai ka-
marás, Cs. Manó gróf és Buddens Karo-
lina fia, szül. 1852. júl. 24. Sopronban ; 
gymnasiumi tanulmányainak végeztével 
az esztergomi papneveló'-intézetben hall-
gatta a hittudományokat; 1875. júl. 25. 
fölszenteltetett és segédlelkész volt Tar-
doskedden, majd érseki udvari káplán; 
1881-ben esztergom-királyvárosi plébá-
nosnak választatott meg. Később a pápa 
t. kamarása czimét nyerte, 1885-ben 
pedig a pozsonyi káptalan tagjai közé 
vételett föl. — Munkái: 1. Schach! — 
Matt? Flüchtige Blicke in das Treiben 
der Liberalen von Karl Emánuel Graf 
Csáky, Theologiae Auditor. Oedenburg 
den 15. August 1871. — 2. Trau-Rede, 
gehalten in der Dom-Kirche zu Oeden-
burg am XX. Sept. 1875. Als Manuscript 
gedruckt. U. ott, 1876. 

Perger Lajos, E s z t e r g o m í r ó i n a k K o s z o r ú j a 
102.1. — Schematismus Strigon.— Hl. Nemzetségi 
Zsebkönyv I . 70. — Zelliger, E s z t e r g o m - V á r -
m e g y ei í r ó k 24. 

Csáky (Csáki) Katalin (körösszeghi 
és adorjáni gróf), Csáky Zsigmond gróf 
és Haller Kata leánya, szül. 1726-ban; 
előbb Bornemisza Jánosné, azután gróf 
Bethlen Miklósné. Meghalt 1794-ben. — 
Munkái: 1. Mennyei igyekezet, mely 
itten az Istenes életnek, ez után az örökké 
való boldogságnak meg nyeréséért foga-
natos imádságokkal rakva vagyon. Ko-
lozsvár, 1768. (Újra kinyomatta báró 
Jósika Jánosné gróf Csáky Rozália. U. 
ott, 1842.) — 2. Ájtatosság kalauza . . 
mely a . . . gyakoroltatni szokott proces-
sióknak hasznos eljárására vezet . . . 
U. ott, 1781. — 3. Mennyei oltalom, 
azaz : olyan könyvecske, mely kalauzolni 
fogja a jó lelket az isteni félelemre és 
az isteni bizodalomra . . . U. ott, 1788. 
(Újra lenyomatott u. ott 1842-ben, az 
eredeti évszámmal.) 

Catalogus B ib i . F r . C. S z é c h e n y i I . 236-
S u p p l . I I . 100. — Honművész 1833. 37. sz . — 
Magyarország és a Nagyvilág 1875. 40. SZ. — 
Petrik B i b l i o g r . — Turul 1891. 36. SZ. 

Csáky Manó (körösszeghi és adorjáni 
gróf), val. belső titkos tanácsos, szepesi 
főispán, Cs. György gróf gömöri főispán 
és gr. Erdődy Henrietta fia, szül. 1763-
ban (?); neveltetése után, mely különö-
sen az ókori remekírók tanulmányozá-
sára irányult, államszolgálatba lépett. 
1807-ben Szepesmegye főispánja lett; 
mint szónok és államférfi tünt ki. Csa-
ládi birtokát Hothóczon valóságos Tus-
culummá alakította; angol kertjét szob-
rokkal és régészeti emlékekkel ékesítette. 
Kazinczy leirta azt a Hazai Tudósítások-
ban (1806.) Meghalt 1825. decz. 23. 
Kassán 62 éves korában. —Munkái: 1. 
De restituta pristina regiminis forma 
et laudibus Leopoldi II. Leutschoviae, 
1790. — 2. Dictio ad status et ordines 
comitatus Scepusiensis sub generali con-
gregatione die 28. apr. 1790. U. ott. (II. 
Leopold király dicsőítése.) — 3. Allocutio 
ad status et ordines comitatus Scepusi-
ensis in generali congregatione die 18. 
máji 1790. Leutschoviae celebrata. U. 
ott. — 4. Allocutio ad i. deputationem 
praelibati comitatus habita dum haec ob 
adeptam actualis supremi comitis digni-
tatem nomine ii. statuum suam illustri-
tatem salutaret. Cassoviae, 1807. — 5. 
Duplex oratio . . . occasione faustissi-
mae suae in actualem supremum com. 
Scepusiensis comitem inaugurationis. 
Altera ad excell. dnum Josephum e com. 
Haller de Hallerkeő i. com. Marmarosi-
ensis supremum comitem . . . delegatum 
pro actu installationis commissarium 
regium. Altera ad ii. status et ordines 
comitatus Scepusiensis dum per eosdem 
ut supremus comes saluteratur in 1. r. 
civitate Leutschoviensi die 24. febr. 1807 . 
habita (Cassoviae) (Ezek német fordítása 
U. ott.) — 6. Sermo ad Status et ordi-
nes die 1. dec. 1809. generaliter congre-
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gatos habitus. Leutschoviae. — 7. Blicke 
in das Menschenleben. Kaschau, 1823. 
(C. jegygyei.) 

Schedius Ze i t sch r i f t von u. f ü r Ungern III . 
1803., 381. — Catalogus Bibl. F r . Com. Szé-
cheny i Suppl . I . 122. — Neuer Nekrolog der 
Deutschen 1825. I I . 1600. ( f i u m y . ) —Hormayr, 
T a s c h e n b u c h VII . 1826. 401. — Trattner Ka-
l e n d á r i u m a 1828. — Petrik Bihliogr. — Turul 
1S91., 37. 38. 

Csáky (Csáki) Miklós (körösszeghi 
és adorjáni gróf), esztergomi érsek, Cs. 
István gróf országbíró és harmadik neje 
Barkóczy Mária fia. szül. 1692-ben. Előbb 
kalocsai, 1751. julius 30-tól esztergomi 
érsek. Meghalt 1757. május 31. Pozsony-
ban. — Munkája : Eclictum archi-epis-
copale Strigoniense: De ritu celebran-
dorum festorum. Posonii. 1754. 

Vajkovics Imre, Laudat io Funebr i s j u n . 
21. 1757. T y r n a v i a e . — Török János, Magyar-
ország P r ímása i . Pe s t . 1859. I. 176. — Sche-
matismus Strigoniensis 1886. — Necrologium 
Strigoniense 24. — Petrik B i b l i o g r . — Turul 
1891. 37. 

Csáky Budolf (körösszeghi és ador-
jáni gróf), a főrendiház tagja és Szepes-
vármegye örökös főispánja, Cs. Manó 
gróf val. b. titkos tanácsos és gróf 
Szirmay Anna fia, szül. 1811. jan. 
5. Kassán; fiatal korában mint fő-
hadnagy szolgált a 10. huszárezredben, 
mely állásától atyja halála után megvált. 
Ezután családja körében mint magánzó 
Kassán és környékén élt és ott a ma-
gyar színészet meghonosítása körül nagy 
érdemeket szerzett. Az 1848. események 
eleinte őt is kiragadták visszavonultsá-
gából; mint nemzetőri lovastiszt részt 
vett a kassai csatában; később azonban 
a politikai élettől egészen visszavonult. 
Meghalt 1887. márcz. 20. Bécsben. — 
Közelebb állói és meghittjei mint a né-
met költészet sikeres művelőjét s mint 
szenvedélyes mű- és régiséggyűjtőt is-
merték. 

Halász Sándor, Országgyűlés i Almanach. 
F ő r e n d i h á z . — M. Nemz. Zsebkönyv. I . 12. — 
Turul 1891. 38. és gyász je len tés . 

Csáky Tivadar (körösszeghi és ador-
jáni gróf), cs. és kir. kamarás, a Lipót-
rend lovagja és Szepesmegye örökös fő-
ispánja, Cs. Manó gróf és csetneki és 
tarkői gróf Szirmay Anna fia, szül. 
1798-ban. A magyar színészetnek buzgó 
támogatója volt; a kassai magyar szinész-
társaság 1832—33. időszakra igazgató-
jának is választotta. Meghalt 1855. márcz. 
8. Kassán. — Munkája: 1. Beszéd, me-
lyet főispáni székébe történt beigtatása 
alkalmával tartott. Lőcse, 1846. (Mások 
beszédeivel együtt.) — 2. Nemzeti játék-
szini Tudósítás. Kassa, 1830—31. (A 
magyar szini kritika első kísérletei, 1830. 
decz. 1-től 1831. ápr. 5-ig 16 száma 
jelent meg.) 

M. Nemzetségi Zsebkönyv I . 69. 70. — Bayer 
József, Nemz. J á t é k s z í n T ö r t . I . II. — Petrik 
Bibl iogr .— Turul 1891. 38. 1. és gyász je len tés . 

Csáky Tivadar (körösszeghi és ador-
jáni gróf), volt cs. és kir. dragonyos fő-
hadnagy, előbbinek fia, szül. 1834. jul. 
17. Bártfán ; 1849 —50-ben pozsonyi aka-
démiai tanuló volt; 1861-ben és 1869— 
72-ben országgyűlési képviselő. — Mun-
kái : 1. Országgyűlési beszéde U. ott. 
1861. (Ráday Gedeon gr. és Vay Béla 
br beszédeivel együtt.) — 2, A páholy 
könyve. Pest. 1870. (Szabadkőmivesi 
munka.) 

Ország Tükre 1863. 10. SZ. a r c z k . — Ortvay 
Tivadar, Száz év egy hazai tanintézet tör-
t éne téből 294. — Petrik Könyvésze te . — M. 
Nemz. Zsebkönyv. 70. 

Csalány (Csalány i) Géza, m. kir. 
honvédszázados, Ludovica-akadémiai ta-
nár, szül. 1848. szept. 29. Pozsonyban; 
a piaristák tatai convictusában két évi 
neveltetés után 1859-ben a hainburgi cs. 
és kir. hadapród-iskolába, innen pedig 
1863-ban a bécsújhelyi katonai akadé-
miába lépett. Az 1866. hadi események 
alkalmával a 34. magyar gyalog sorez-
redhez hadnagynak kinevezték; 1876-ban 
főhadnagy lett és a m. kir. honvédség-
hez helyezték át. A honvédelmi minisz-
térium I. ügyosztályában majdnem egy 
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évig fogalmazó volt, mire 1878-80-
ban a bécsi cs. és kir. hadi iskolát vé-
gezte. 1880 óta a Ludovica-akadémia 
tisztképző és tiszti tanfolyamaiban mint 
tanár működik és az általános földrajz, 
hadi földleírás és hadászat előadásával 
van megbízva. 1880. nov. 17. soronkívül 
századossá léptettetett elő. — Kisebb 
dolgozatai, melyek a hadi földleírás és 
harczászatra vonatkoznak, a Ludovica-
Académia Közlönyében jelentek meg 1881 
óta. — Munkái: 1. A hadi földleirás 
rövid elmélete. Bpest, 1885. — 2. Az 
aldunai medencze hadi földleírása. U. 
ott, 1885. — 3. A magyar államterület 
hadi földleírása. U. ott, 1885. — 4. 
Harczássat a csapattisztek számára. 2. 
hivatalos kiadás. U. ott, 1888. 3. kiadás. 
U. ott, 1890. — 5. Függelék a Magyar 
államterület hadi földleírása cz. mun-
kához. U. ott, 1888. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. 1888. 1890. 
— 31. Könyvészet 1888. — M. kir. Honvédség 
Névkönyve 1888. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Csallner Dániel, ág. ev. lelkész, a 
60-as években és a 70-es évek elején a 
beszterczei ág. ev. gymnasium tanára 
és 1869. máj. 24-től igazgatója volt; 1873. 
jan. 18. Aldorfban (Wallendorf) Besz-
tercze-Naszódmegyében lelkésznek vá-
lasztották meg. — Értekezései, melyek 
nagyobb terjedelműek : Der Nösner- Gau 
és Die Höhenverhältnisse des Flussge-
bietes der Bistritz von ihrer Mündung 
in die Sajó aufwärts bis Wallendorf; 
végre Die Höhenverhältnisse des Bistri-
tzer Distrikts oder Nösnerlandes, a besz-
terczei ág. ev. gymnasium Programm-
jaiban jelentek meg 1865, 1869. és 
1870-ben. 

Beszterczei ev. gymn. Programmjai 1863—69. 
— 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 . 564. 

Csalomjai. L. Pajor István. 
Csanádi Albert. L. Chanadinus Albert. 
Csanádi (Chanadi) Demeter, II. János 

király titoknoka, unitárius vallású. — 
Munkája: Vita Joannis secundi, electi 

Hungáriáé regis. (Magyar versekben. 
Kolozsvár, 1571. 1582. Debreczen, 1571. 
1577. 1582;) 

Bod, M. A t h e n a s 307. — Horányi, M e m o r i a 
I . 397. — M. Nyelvmívelö Társaság Munkálatai 
I . 192. — Siebenb. Quartalschrift VI . 1798. 220. 
— Danielik, M. í r ó k I I . 35. — Toldy, M. K ö l -
t é s z e t T ö r t . 157. — Szilágyi Sándor, E r d é l y 
T ö r t é n e t e I I . 59. — Szabó K., R é g i M. K ö n y v -
t á r I . 46. 68. 97. 101. 

Csanády Ferencs, az iparegyesület 
jegyzője volt 1844-ben, szül. 1815. jan. 
16. Oszlányban Barsmegyében. — Ipar-
egyesületi czikkeket irt a Regélő Pesti 
Divatlapba (1844. 39. 47. sz.) és gazda-
sági czikkeket a M. Gazdába (1844. 
1848.) és a Gazdasági Lapokba (1850.) 
Megzavarodott cz.. fordított színművét 
előadták Debreczenben 1835. decz. 10. 

Honművész 1836. 11. SZ. — Thewretck József, 
M a g y a r o k S z ü l e t é s n a p j a i 9. 1. 

Csanády Gusztáv, vegyésztudor, a 
keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 
rendes tanára, szül. 1837. decz. 10. Batto-
nyán Békésmegyében, hol atyja gyógy-
szerész volt; középiskoláit Makón, Nagy-
Kőrösön, Pozsonyban az ev. lyceumban 
és Pesten a kegyesrendiek főgymnasiu-
mában végezte s a gyógyszerészeti pályára 
lépett. A budapesti egyetemen 1860-ban 
gyógyszerész-mesteri, 1861-ben tudori 
oklevelet nyert. Ez időtől 1868-ig mint 
gyógyszerész működött, mely közben 
1862—67-igPest-Pilis-Soltmegye vegyésze 
is volt. Az 1868—69. tanévben a tudom, 
egyetem chemiai laboratóriumában fog-
lalkozott; 1869—70-ben a halle-vitten-
bergai egyetemet látogatta s ott főképen 
a mezőgazdasági vegytant és rokontár-
gyakat tanulta. 1870. okt. 1. a m . kir. 
földmivelési minisztérium a magyaróvári 
gazd. felsőbb tanintézethez a chemiai tan-
székre segédtanárnak kinevezte; 1871. 
tavaszán pedig a keszthelyi m. kir. 
gazdasági felsőbb tanintézetnél lett 
az általános és mezőgazdasági vegy-
tan, a borászat és chemiai technologia 
rendes tanára. 1873 óta a tanin-
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tézet borpinczéjének kezelője ; 1885 óta 
pedig a vegykisérleti állomás vezetője. 
1879 óta a keszthelyi csolnakázó egylet 
elnöke ; 1882 óta a közegészségi bizott-
ság elnöke. — Értekezései: A szőlők 
czélszerű trágyázása (Keszthelyi m. k. 
gazd. tanint. Évkönyve 1887.); A york-
madeira bor (U. ott, 1888.); A takar-
mány tápértéke különös tekintettel a 
helybeli viszonyokra (U. ott, 1889.); 
Magyar búzák chemiai elemzése, az 189Ü. 
bécsi általános mezőgazd. és erd. kiál-
lításra (a Deininger Imre szerkesztésével 
kiadott Tanulmány a buza fölött cz. 
munkában); néhány czikksorozat a Gyü-
mölcsészeti Füzetekben és a Borászati 
Lapokban (1874-től); Vegyészeti s gazda-
sági czikkeket irt még a Gyakorlati 
Mezőgazdába (1872—74), Gazdasági La-
pokba (1873.), Borászati Füzetekbe*(1873) 
és Földmívelési Érdekeinkbe (1874). — 
Munkái: 1. A must és bor főbb alkat-
részeinek meghatározási módszerei. Bpest, 
1876. (A m. tud. akadémia állal a Vi-
téz-féle jutalommal koszorúzatt pálya-
munka.) — 2. A borászat kézikönyve, 
tekintettel hazánk bortermelésére. U. ott, 
1885. (A kir. m. term. tud. társulat meg-
bízásából dr. Plósz Pál egyet, tanárral 
együtt 47 rajzzal. Ism. Bud. Szemle L. 
1887.) — 3. Adatok a must és bor-
elemzés módszeréhez. U. ott, 1889. (A 
kir. m. term. tud. társulat megbízásából 
dr. Ulbricht munkájának kivonatos át-
dolgozása és fordítása.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Akad. Értesítő 
1875. 170. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. 
— Keszthelyi Gazd. Tanint. Evkönyve 1885. és 
önéletrajzi adatok. 

Csanády István. L. Weszprémi Ist-
ván. 

Csanády István, biharm egyei földbir-
tokos, a debreczeni kertészeti egylet 
egyik alapítója ; mint szenvedélyes diny-
nyetermelő, Szontagh Gusztávval 1842-
ben levelezett a dinnyészetet illetőleg. 
— Gazdasági czikkeket irt a Magyar 

Gazdába (1841—42. 1845). — Munkája : 
Gyakorlati utmutatás a dinnyeter-
mesztésre. Debreczen, 1867. 

Szinnyei Könyvészete. 

Csanády István, a magyar udvari 
kanczellária hivatalnoka. A gyorsírás te-
rén kiváló érdemei vannak, a Gabels-
berger-Markovits-féle gyorsirási rendszer-
nek egyik legelső követője. Alapítója 
volt a bécsi magyar gyorsiró-körnek. 
mely csak szerény néhány tagból állott, 
de ebből nőtte ki magát a budapesti 
gyorsíró-egylet. Midőn az alkotmány visz-
szaállítása s a magyar udvari kanczellá-
ria szétoszlatása után Bécsből Budára 
utazott, hogy itt állomást, keressen, 1867. 
decz. 17. meghalt 35. évében. — Mun-
kája: Gyorsírászati Évkönyv. Bécs, 1865. 

Pesti Napló 1867. 301. SZ. — Leszlényi Imre, 
Positiv Javaslatok a (Babelsberger m. gyors-
irási rendszer fejlesztésére. Györ, 1875. — 
Kapczy Zoltán, A Gyorsírás Fejlődése és 
Irodalmának Kövid Vázlata. Györ, 1876. 
23. 24. 

Csanády István, orvostudor, bihar-
megyei származású. — Munkája: Me-
dicinische Philosophie und Mesmeris-
mus. Leipzig, 1860. (2. kiadás. U. ott. 
1864.) 

Heinsíus, Alig. Deutsches Bixcher-Lexikon. 
XIII . 1863. 209. 1. 

Csanádi János, ev. ref. lelkész, Vit-
tenbergában 1584-től három évig tanult 
és 1587 körül jött vissza hazájába, mi-
kor itt senior és lelkész lett. Bod Péter 
a kezébe akadt latin verseiből ítélve, jó 
versirónak állítja. Egy latin verse meg-
jelent a Carmina Propemptica in hono-
rem . . . viri Job. L. Danoczii. Vittenber-
gae, 1586. cz. munkában. 

Bod, M. Athenas 307, — Bartholomaeidcs, 
Memoriae Ungar. 80. 

Csanádi (Tsanád i ) Pál, unitárius 
igazgató-tanár; 1595—97. nov. toroczkói 
rektor, 1598 végén ó-tordai iskola-igaz-
gató lett, de 1599. okt. vagy nov. Mihály 
vajda pusztító hadai elől Kolozsvárra me-
nekült ; ekkor az ottani kollégium tanára 
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s a konvent requisitora lett és Bod Pé-
ter szerint az unitaria vallásnak szeme, 
szive, szája. Bethlen István gróf paran-
csolatjából magyarázatot irt Máté evang. 
XXVIII. r. 19. versére 1615-ben és fele-
letet a szent háromságot állító tantéte-
lekre 1620-ban. Erre irta aztán Tályai 
Anatome Samosatenianismi cz. mun-
káját. 1618. szept. 19. a gyulafehérvári 
templomban Bethlen Gábor fejedelem, 
a fó'rendek és udvari nép előtt történt 
vallási vitatkozás alkalmával Krisztust 
csinált Istennek mondotta; ezért a feje-
delem neheztelését vonta magára. 

Bod, M. Athenas 307. — Katona, His tó r ia 
Critica XXXI. 836. — Keresztény Magvető 
1889. 14. 1. 
Csanádi Péter. — Magyar verse Soos 

Ferencznek Szathmári Papp Sándorné 
felett mondott halotti beszéde mellett 
(Kolozsvár. 1742.) jelent meg. 

M. Könyv-Szemle IX . 1883. 122. 

Csanádi Sámuel, ügyvédjelölt és Bu-
dapest fővárosi adófelügyelőségi gyakor-
nok, Kecskeméten született és az ottani 
Katona-szobor leleplezésekor irt egy pár 
lelkesült czikket Katonáról a Kecskeméti 
Lapokba (1883.). melynek munkatársa 
volt; innét a fővárosba jött, hol jogi tanul-
mányait bevégezte, mire Zemplénbe ment 
nevelőnek, hol Kazinczy Gábor irodalmi 
hagyatékával ismerkedett meg és annak 
életrajzához gyűjtötte az adatokat, de 
munkája bevégzetlen maradt. Meghalt 
1887. márcz. 10. Kecskeméten 24. évé-
ben. — Irodalomtörténeti s aesthetikai 
czikkeket irt még a Vasárnapi Újságba 
(1884—85. Horváth Cyrill; Petőfi művei-
ben a profetizmus ; Vas Gereben); Fő-
városi Lapokba (1883—85.), Egyetértésbe 
(1886. 176. sz.), Nemzetbe (1886. 190. sz.) 
és Ország Világba (1888.) 

Fővárosi Lapok 1887. 79. SZ. — Századok 
1887. 335. 1. — Kecskeméti Lapok 1887. 11. s z . 
— Figyelő XIV—XIX. XXII. és gyászjelentés 

Csanaki (Csanaki , Tsanaki) Máté, 
orvostudor, sárospataki tanár, magyar-
országi előkelő családból származott és 

1595-ben született; Báthori István ország-
bíró és neje Homonnai Eufrozina udvará-
ban nevelkedett; tanult Nagyszombatban. 
Pozsonyban és Patakon. Ezután Auszt-
riába és Morvaországba ment tanulni, 
hol szüleiről maradt vagyonát elveszte-
gette s három évi vándorlás után Gönczre 
tért vissza 1614-ben, hol szintén az isko-
lát látogatta. Innét 1618 végével Rákóczi 
György segítségével németországi egyete-
mekre ment, nevezetesen Heidelbergába ; 
tanult még Brémában, Franekerában. 
Leidában, Oxfordban, Cambridgeben, 
Strassburgban, Genuában és Bazelban 
is; igy tiz évet töltött el külföldön, hol 
orvostudorrá avatták. Hazatérve 1629-ben 
a fejedelem házi orvosa lett és a sáros-
pataki iskolára közvetve nagy befolyással 
volt. Innét I. Rákóczi Györgygyei elment 
Erdélybe s annak udvarában folytatta az 
orvosi gyakorlatot. — Munkái: Contro-
versiae logicae, philosophicae et theo-
logicae. Lugd. Batav. 1625. Hozzá já ru l : 
Oratia funebris in obitum fratris germani 
Andrea Tzanaki. (Melyben a főurak ud-
varában nevelt árvák sorsát élénk szí-
nekkel festi. Mikor ezt kiadta, akkor már 
harmadszor lakott Leydában.) — 2. 
Scabiei encomium. H. n., 1627. — 3. A 
döghalálról való rövid elmélkedés. Ko-
lozsvár, 1634. — 4. Mathaei Tsanaki 
Ungarns, h. e. de natura verorum Unga-
rorum, eorum item, qui se Ungaros 
metientes per diversa regna mendicando 
vagantur. H. és év n. (Ajánlotta ezen 
munkáját a svájczi nagyobb városok 
polgármestereinek és tanácsosainak és 
azt fejtegeti benne hosszasan, hogy a 
magyar nevezet alatt kolduló deákok 
nem magyarok, hanem tótok, néha, de 
ritkábban erdélyi szászok; a magyar 
idegen földön készebb szükséget látni, 
éhezni, hogysem kolduljon; erre alkalmat 
szolgáltatott neki Rotari István, ki mint 
megszorult magyar tanuló, különböző 
nevek alatt kéregetett Angolországban, 
Hollandiában és Svájczban. Ezt a szokást 
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ma is csalárdúl gyakorolják, teszi hozzá 
Bod Péter.) — 5. Logica et Meta-
physica... 

Bod, M. A t h e n a s 315. — [Veszprémi Suc-
cincta Med. B iog r . Cent . I . 194. — Horányi, 
Memoria I I I . 470. — Danielik, M. í rók II. 48. 
— Sárospataki Füzetek 1865., 166. 1. — Szabó 
Károly, Bég i M. K ö n y v t á r I . 279. 
Csánki Dezső, bölcselettudor, országos 

levéltári fogalmazó, a m. tud. akadémia 
lev. tagja, szül. 1857. máj. 18. Füzes-
Gyarmaton Békésmegyében, hol atyja 
ev. ref. lelkész volt; az alsó gymnasiumi 
osztályokat a debreczeni ref. kollégium-
ban végezte, a 6-tól kezdve Kézsmár-
kon ; 1875-ben a budapesti egyetem 
bölcseleti karához a történelmi és föld-
rajzi szakra iratkozott be s e szakokból 
a tanári vizsgálatot 1879-ben, a bölcse-
lettudori szigorlatot pedig 1880-ban tette 
le. 1881-ben ideiglenes alkalmazásban 
a m. n. múzeum könyvtárához került, 
de még ugyanez év jún. havában az or-
szágos levéltárhoz neveztetett ki gya-
kornokká,. 1882-ben tisztté, 1886-ban 
pedig fogalmazóvá. A m. tud. akadémia 
1891. máj. 8. választotta levelező tag-
jává ; a m. tört. társulat és magyar 
heraldikai s genealógiai társulat igaz-
gató-választmányának is tagja. — Első 
czikke a Vasárnapi Újságban (1878) 
jelent meg; többi főbb czikkei a követ-
kezők : Az áradások és hajdani halá-
szatunk (Ország-Világ 1880.), Mária 
Terézia királyné látogatása Magyarorszá-
gon (U. ott, 1882.); Egy főrangú 
hölgy utazása Magyarországon a mult 
század közepén (U. ott, 1882); Hu-
nyadmegye és a Hunyadiak (Száza-
dok 1887); Máramarosmegye és az oláh-
ság a XV. században (U. ott, 1889); 
Harminczhat pecsétes oklevél 1511-ből 
(Turul 1887); Hevesi Bornemissza Be-
nedek gyulai kapitánysága (Békésm. 
rég. és tört. társ. Évkönyve VIII. 1882); 
Pogány Miklós czímerlevele, 1447. (U. 
ott, 1889); Hazánk művelődési állapota 
a vegyes házból való királyok korában 

(Osztrák-magyar Monarchia Írásban és 
képben. Magyarország I.); Szabács meg-
vétele (Hadtört. Közlem. 1888); A re-
naissance és Mátyás király (Bud. Szemle 
1891.) — Munkái: 1. Hazánk kereske-
delmi viszonyai I. Lajos korában. Bpest. 
1880. (Ism. Századok.) — 2. I. Mátyás 
udvara. U. ott, 1884. (Koszorúzott 
pályamű. Előbb a Századokban 1883. Ism. 
Bud. Hirlap 21. sz. Bud. Szemle XXXVII. 
1884.) — 3. Rajzok Mátyás király ko-
rából. U. ott, 1887. (Ifjúsági Iratok Tára 
V.) — 4. Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában. A m. 
tud. akadémia megbízásából. I. kötet. 
U. ott, 1890. (Hunyadiak kora Magyar-
országon VI.) — 5. Magyar kir. orszá-
gos levéltár diplomatikai osztályában 
őrzött pecsétek mutatója. U. ott, 1889. 
(Hivatalos megbízásra.) — 6. Magyar-
ország története a középiskolák alsóbb 
osztályai, a polgári fiu- és leányiskolák 
számára. U. ott, 1891. Képekkel. (Baróti 
Lajos tanárral együtt.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. 1886. 
1890. — Hl. Könyvészet 1887. — M. Akad. Ért. 
1890. (Taga ján lá sok . ) — Corvina 1891. 11. sz. 
— Századok 1891. 430. 1. és önéletr . ada tok . 

Csánky (Czanki) Gábor, kegyes-
rendi tanár és hitszónok, szül. 1737. 
szept. 19. Nagy-Emőkén Nyitramegyében 
nemes családból; elvégezvén a bölcse-
leti tanulmányokat, 1754-ben a kegyes-
rendiek szerzetébe lépett, a grammatikai 
osztályt néhány évig tanította s mint 
magyar hitszónok húsz évig Nyitrán, 
Debreczenben, Szegeden, M.-Szigeten, 
Szent-Annán (Aradm.), Kecskeméten és, 
Nagy-Károlyban működött. Meghalt 1806-
ban Kolozsvárt. — Munkája : Főtiszte-
lendő Goffine urnák apostoli és evan-
gyeliomi tudományra oktató hönyve. 
Első és második vagyis Innepi része. 
Pest, 1790. 1793. (Két kötet.) Harmadik, 
az az Imádságos része. Kolozsvár, 1798. 
(Ezt a munkát ő fordította először ma-
gyarra, azóta javítva többször és az 

3—5. ív sajtó alá adatott 1891. okt. 8. 
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50-es években a Szent-István-Társulat 
kiadásában jelent meg.) — Horányi 
szerint sajtó alá készen voltak egyházi 
beszédei is. 

Horányi, Nova Memoria 701. és Scriptores 
Piarum Scholarum I. 574. — Katona, História 
Critica XLI. 572. — Catalogus Bibi. Fr. Com. 
Széchenyi I. 425. — Figyelő VI. 337. 

Csányi Dániel, debreczeni ev. ref. 
főiskolai tanár és a m. tud. akadémia 
levelező tagja, Cs. József ref. lelkész 
fia, szül. 1820. jan. 20. Nagybányán; 
középiskoláit a máramaros-szigeti al-
gymnasiumban és a debreczeni főisko-
lában, a jogot Kassán végezte, mire a bécsi 
polytechnikumra ment, hol különösen a 
vizépítészetet tanulta. 1843-ban a po-
zsonyi országgyűlésen egy időre Szé-
chenyi István gróf titkára volt; később 
mint Tisza-szabályozási mérnök nyert 
alkalmazást. 1848-ban a Székelyföldre 
ment egy ottan állítandó huszárezred 
szervezésére. 1849. febr. Debreczenben 
találkozott Klapkával, ki őt magával 
vitte Komáromba, hol a védművek mun-
kálatainak vezetését bízta reá. A kapi-
tuláczió után Debreczenbe ment, hol 
egy évig gazdálkodással foglalkozott. 
1850 végén a debreczeni főiskola phy-
sikai tanszékére hivták meg. 1851. decz. 
19. szabadságharczi működésére vonat-
kozó feladás következtében elfogták és 
másfélévi vallató fogság után 12 évi 
fogságra Ítélték és csaknem hat évig 
volt fogva, míg 1857. máj. 14. kiszabadult. 
Előbb a debreczeni István-gőzmalomnál, 
majd a kereskedelmi kamaránál nyert 
alkalmazást. Az 1861. országgyűlésre 
képviselőnek választották. A feloszlatás 
után újra elfoglalta a debreczeni kollé-
giumban a számára újonnan állított 
felsőbb mértani s csillagászati tanszéket.! 

A m. tudom, akadémia 1863. jan. 13. | 
választotta levelező tagjai sorába. Meg-
halt 1867. jan. 20. Debreczenben és 
jan. 22. Révész Imre tartott fölötte ha-
lotti prédikácziót. — Politikai czikket 

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

irt a Márczius Tizenötödikébe (1848. 77. 
sz.), gazdasági s mathematikai dolgozato-
kat pedig a Társalkodóba (1841), M. Gaz-
dába (1842), Gazd. Lapokba (1857. 39. 
40. sz. névtelenül és 1858.25—31. sz.), M. 
Sajtóba (1862). Akadémiai székfoglaló 
értekezése: Rövid tájékozás a mértan 
rendszere felett. (Akad. Ért. Math, és Term. 
oszt. V. 1865. 2.) — Munkája: A szám-
tan elemei közönséges számokban. I. 
rész. A négy első számvetési munkála-
tok egész- és törtszámokban. Debreczen, 
1859. (Azóta többször utánnyomatott év 
nélkül.) — Kiadta Kerekes Ferencz Fel-
sőbb mértanát 1862-ben. — Fogságában 
a mathematikai rendszer kidolgozásán 
működött és itt készített munkái: Diffe-
rentialis számvetés és Felsőbb analysis 
kéziratban vannak, valamint a Tájékozás 
a mértan rendszere felett (1863.) 

M. Akad. Almanach 18(54=—66. — Fördös Lajos, 
Papi dolgozatok gyász esetekre. XIII. Kecs-
k e i h é t , 1867. — Vasárnapi Újság 1867. 10. SZ 
a r c z k . — Fővárosi Lapok 1867. 24. s z . — Prot. 
Kaptár 1868. 76. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
— Petrik Könyvészete és Bibliographiája 
és gyászjelentés. 

Csányi Ferencz, székesfehérvári szár-
mazású ; a római német-magyar colle-
gium növendéke. — Kézirati munkája: 
Collectio polyglotta cont. orationis domi-
nicae paradigmata 275 idiomatis exarata. 
Romae, 1859. 8-rét 649 lap, a m. n. 
múzeumban van. 

Csányi Ferencz (székelyudvarhelyi), 
kir. táblai bíró, erdélyi nemes székely 
családból, szül. 1842. jan. 21. Kolozsvárt, 
hol atyja Cs. Ferencz az erdélyi kir. tör-
vényszéknél tisztviselő volt; középiskoláit 
a kolozsvári kegyesrendiek főgymna 
siumában 1861-ben végezte; a jog- és 
államtudományokat 1861—65-ben a pesti 
egyetemen hallgatta, egyúttal a történeti 
s irodalomtörténeti előadásokat is láto-
gatta. 1865. júl. 29-től 1867 végéig a 
kolozsvári erdélyi főtörvényszéknél irnok, 
majd t. fogalmazó gyakornok volt; 1868 
—70. jan. végéig ugyanott a városi 

6 
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egyesbirósághoz segéddé választották; 
1872. márcz. végéig a m. kir. curia leg-
főbb itélőszéki osztályánál mint segéd-
fogalmazó, majd mint rendes fogalmazó 
működött; ugyanazon évben ügyvédi 
oklevelet nyert. 1873. jan. 7-ig a gyergyó-
szent-miklósi kir. járásbiróságnál mint 
albiró; 1875. okt. közepéig ugyanott 
mint törvényszéki biró volt alkalmazva; 
ezután a nagyszebeni kir. törvényszékhez 
helyeztetett át és ott szolgált 1887. máj. 
27-ig, mikor a marosvásárhelyi kir. táblá-
hoz rendes birónak neveztetett ki, hon-
nan 1891-ben a kolozsvárihoz helyeztetett 
át. — Az irodalmi téren fiatalabb éveiben 
(1860—72.) működött és történelmi érteke-
zéseket, társulati értesítéseket, országgyű-
lési tudósításokat és leveleket irt. Törté-
nelmi dolgozatai a következő lapokban 
jelentek meg : Képes Újság (1860. Zrínyi 
Miklós), Idők Tanúja (1863. 81—85. sz. 
Lengyelország, 1865. 232., 235. sz. Miként 
áll Magyarország és Erdély uniójának 
ügye), Kalauz (1863. Hazai könyvkeres-
kedésünk), Ország Tükre (1864. Könyves 
Kálmán és a magyar törvényhozás és 
Magyarország állapota az utolsó Árpád 
alatt), Magyarország és a Nagyvilág 
(1865. Kik lakták hazánkat az Árpádok 
alatt); egyéb dolgozatai a Korunkban 
(1863. febr. 6. 120. 123. 126. 129. 137. 
138. 144. sz., 1864. 2. 10. 12. 22. 35. sz. 
1866. jan.), Idők Tanújában (1863. 75. 
90. 145. 158. sz., 1864. és 1865. 182. 
197. 223. sat. sz., 1866. 16. sz.), Magyar 
Sajtóban (1863. 150. 291. sz.), Ország 
Tükre (1865. 26. sz.), 1848 cz. lapban 
(1867. 56. 58. 65. 1868. 96. sz.), Keletben 
(1871. 166. sz.) és Bud. Közlönyben 
(1872. 20. sz.) — Munkája: A görög 
irodalom története. Kolozsvár, 1866. 
— Mint a nagyszebeni magyar olvasó 
egyletnek több évig elnöke az 1885 
—86-ra szóló Evkönyvét és ebben az 
egylet történetét irta. — Kisebb dolgo-
zatait Csáni Ferencz, Csány Ferencz, 
(Gs- i ) , Cs., (Cs. F.), ( C s - i F.), (—i), 

X., R. 1., r. 1., R. lev., egy társulati tag, 
egy jelen volt társulati tag, nevek és 
jegyek alatt irta. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ellenzék 1891. 101. 
sz. és önéletrajzi adatok. 

Csányi Ferencz, kath. lelkész, szül. 
1851. okt. 6. Miháldon Somogymegyé-
ben, földmives szülőktől; a gymnasiumot 
Nagy-Kanizsán és Pécsett végezte; azután 
a veszprémi papnevelő-intézetbe lépett, 
hol 1876-ban misés pappá szenteltetett; 
káplánkodott Csábrendeken. Halimbán. 
Gyulakeszin, Marczaliban, Öreglakon és 
Kaposvárott. 1890 elején öreglaki lelkész 
lett. — Czikkei a következő lapokban 
jelentek meg : Magyar Korona (br. Jósika 
Kálmán szerk. alatt vezérczikk a polgári 
házasság kérdéséről); M. Állam (egyház-
politikai czikkek); Veszprém, Zalai Köz-
löny, Beszterczebányai Lapok, Somogy 
(régészeti, nevelésügyi s alkalmi vezér-
czikkek 1889. 37. sz. Feri névvel 52. sz. 
sat.) és Kaposvár (1889. 20. sz. Az iharos-
herényi boszorkánypör.) — Munkái: 1. 
Lapok Somogymegye múltjáról. Kapos-
vár, 1889. — 2. Be hát igazán nem 
kapott Hunyady Mátyás pápai segélyt ? 
U. ott, 1889. (Kaposvári álnévvel.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. és ö n -
életrajzi adatok. 

Csányi (Tschány) János, soproni ág. 
ev. vallású polgár és tanácsbeli, kit 1683. 
jan. 8. hivatalából elbocsátottak, mire 
hegybíró (Bergmeister) lett. — Naplót 
hagyott hátra ily czímmel: Verzaichnus 
Etlicher Historien so von den 1670 
Jahr her geschehen Ihn den Königreich 
Ungern, und absonderlich bey unser 
Stath Oedenburg welche ich Hanns 
Tschány zur sonderlicher Nachricht den 
Nachkömlingen hab aufgeschrieben. Ki-
adta Paur Iván a M. Történelmi Tár 
V. kötetében magyarázó Előszóval. (Pest, 
1858. 8-r. 231 1.) Ezen napló az 1704. 
évvel végződik ; már ezt az utolsó egész 
évet fia Cs. György Fülöp (szül. 1685. 
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nov. 10.) irta; miután a codex czimlapján 
Pars prima van irva, csaknem bizonyos, 
hogy létezett egy második rész is, mely 
az 1704. ostrom folytatásáról szólt. Csak-
ugyan létezik egy soproni polgár által 
1705-ben irott krónika, melyet Kovachich 
Márton György Sammlung kleiner noch 
ungedruckter Stücke (Buda, 1805.) VI. 
Beschreibung der Belagerung Ödenburgs 
in Nieder-Ungarn Anno 1705 und 1706 
cz. ki is adott. Mind a két codex a m. 
n. múzeum kézirattárában van. 

Csányi János. — Munkája: Az indiai 
bölcs, vagy miként lehet az ember bol-
dog e társaságos életben. Az erkölcsöket 
illető velős mondásokban foglalva, mé-
lyeket valami régi Brakhman hagyott 
Írásban és ebből legelébb chinai nyelvre, 
ebből akkoriban anglusra, abból csak-
hamar francziára, melyből ismét németre 
s ebből végre magyar nyelvre fordítta-
tott Cs. J. által. Debreczen, 1815. 

Petrik Bibliographiája I. 334. 

Csányi János, ügyvéd Kecskeméten, 
hol 1870. jún. 29. meghalt 83. évében. 
— Irt a Társalkodóba (1840. 17—22. 
43. 45. sz. Kecskemét a mint van. Katona 
József; ezen czikkében ő fordította a 
közfigyelmet Katonára), a Tud. Gyűjte-
ménybe (1840. VIII. Kecskemét város 
pecsétjéről), a Vasárnapi Újságba (1857. 
Kecskemét tanintézeteiről.) 

Hornyik József, E g y l a p I r o d a l m u n k T ö r -
ténetéből. Kecskemét, 1889. 13. 1. és gyász-
jelentés. 

Csányi János L. Chányi János. 
Csányi János, jogtudor, takarékpénz-

tári igazgató, szül. 1854. okt. 8. Váczon 
földmives szülőktől ; a gymnasiumi hat 
osztályt szülővárosában a kegyesrendiek-
nél végezte; a hetedikből magánúton 
két hónap alatt elkészülvén, Budapesten 
tett vizsgát és ugyanitt a kegyesrendiek-
nél járta a nvolczadikat; 1873. okt. az 
egyetem jogi szakára iratkozott be s a 
két alapvizsgálaton kivül 1876. okt. 28. 
az állam vizsgálati, 1877. máj. 11. a jog-

tudományi államszigorlatot letette s okt. 19. 
Petko Medard budapesti ügyvédhez jog-
gyakorlatra lépett. Első évi joghallgató 
korában mint egyéves önkéntes Buda-
pesten a 38. Molináry gyalogezredben 
szolgált; utóbb áttétetvén a 32. sz. gyalog-
ezred tartalékába, részt vett Bosznia 
occupatiójában, honnét csak 1879. jan. 
11. bocsátották szabadon. Haza érkezvén 
folytatta joggyakorlatát és Í882. jún. 3. 
jogtudorrá avatták. 1883. márcz. 18. 
Vácz város megválasztotta tanácsosává ; 
jún. 30. ügyvédi vizsgát tett és 1885. 
januárban Váczon ügyvédi irodát nyitott; 
1888. szept. városi helyettes tiszti ügyész-
szé választatott és 1889. véglegesíttetett 
állásában. 1888-ban a váczi tűzoltók 
megtették főparancsnokukká, s 1891 
nyarán az országos tűzoltó szövetkezet 
Sopronban a központi választmány tag-
jává választotta. 1891. febr. 2. a váczi 
takarékpénztár igazgató-tanácsosa s márcz. 
5. vezérigazgatója lett. — Irodalmi mun-
kásságát az Ompolvi szerkesztése alatt 
megjelent Váczvidéki Lapban kezdette 
(1874—75.) ; utóbb mint ügyvédjelölt a 
Magyar Jogászba irt néhány kritikai 
közleményt a perrendtartási novella s a 
végrehajtási törvény életbeléptetése al-
kalmából ; a Váczi Közlönynek 1881-től 
1887 júniusig állandó munkatársa volt. 
Leginkább közgazdasági, közigazgatási 
czikkeket -és több életrajzot irt, többi 
közt Kovács Pál váczi kanonokét; irt 
útleírásokat és karczolatokat, megírta 
katonai élményeit. Alapította, szerkesz-
tette s néha egymaga megírta a Váczi 
Hírlapot 1887. júl. 3-tól 1891. márcz. 29-ig. 

Ország-Világ 1890. 51. sz. arczk. '(itt neve hi-
básan van Cs. Sándornak irva) és önéletr. 
adatok. • 

Csányi (Csány) László, 1848—49-ki 
teljhatalmú országos főkormánybiztos, 
utóbb közlekedési miniszter, szül. 1790-
ben Zalamegye Csány helységében, ősi 
birtokán; már fiatal korában lett huszárrá 
és részt vett az 1809—15. táborozások-

6* 



167 Csáky—Csalány 152 

ban ; ekkor lábán megsebesülvén oda 
hagyta a katonaságot és táblabíróvá 
let t ; ő volt a zalamegyei ellenzék vezére, 
Deák Ferencz bölcseségének legerősb 
megyei gyámola s leghűbb barátja. 1848. 
márcz. 15. a pesti közcsendi választ-
mány tagja volt. Jún. 2., midőn Jelacsics 
komoly készületeket tett Magyarország 
megtámadására, Cs. kormánybiztosúl kül-
detett a Drávához, hogy az ország hatá-
rát megőrizze. A pákozdi csata után Moga 
tábornokot és a bán után Ausztria felé 
vonuló sereget Pozsonyba követé, s ezen-
túl is Görgei fővezérsége alatt kormány-
biztosa volt a felső seregnek. Win-
dischgrätz elől a felső táborral együtt ő is 
Budapestre vonult, s midőn a kormány 
és országgyűlés Debreczenbe hátrált, ő 
teljhatalmú biztosúl maradt Budapesten. 
Windischgrätz 1849. jan. 5. bevonult 
Budára s ő Görgeivel együtt elhagyta a 
várost. Szabadságharczi munkásságának 
ujabb színhelye Erdély lett. 1849. máj. 1. 
a közlekedési tárcza átvételére hivta őt 
vissza Kossuth, s mint e tárcza főnöke 
a szolnok-debreczeni vasútra tett elő-
készületeket ; jún. 2. pedig Pestre vissza-
jővén, a központi vasutat vette minisz-
tériuma kezelése alá; egyúttal jún. 15-től 
a keszthelyi kerület országgyűlési kép-
viselője volt. Július elején ismét ő hagyta 
el utoljára a fővárost. Görgeit mint fiát 
szerette s azon miniszterek közé tarto-

i 
zott, kik Görgei mellett szavaztak, annak 
letételét ellenezték. Aug. 11. Görgei 
tanácsára lemondott a miniszterségről, 
sőt Kossuthot is lemondásra birta. A 
világosi fegyverletétel után, bár ő is 
menekülhetett volna, bujdosni nem akart, 
Sarkadon átadta magát az oroszoknak, 
mire Nagyváradra vitetett és ott az 
osztrákoknak kézbesíttetvén, Pestre az 
új-épületbe hozatott és itt okt. 10. bitófán 
végezte életét. Semmit sem tagadott, sőt 
nyíltan kijelenté, hogy mindent önként, 
meggyőződésből tett és következetesen, 
férfias elszántsággal lépett a halál elébe. 

— 1848—49. proklamátiói s rendeletei 
melyek önállóan megjelentek: 1 . Lukács 
Sándor Györ városi kormánybiztos 
úrnak! Pozsony, 1848. nov. 2. (Lukács 
S. rendeletével együtt. Győr, 1848. nov. 8. 
ívrét, falragasz.) — 2. Azon ellenséges 
viszonyok... U. ott, 1848. nov. 5. (Ma-
gyar és német szöveg. ívrét, falragasz.) 
— 3. Szózat Magyaíhon lelkes leányai-
hoz! U. ott, 1848. nov. 10. ívrét, féliv. 
(Ugyanaz Győr, 1848. nov. 18. Szabó 
Kálmán Felhívásával. ívrét, falragasz.) 
— 4. Pozsony szabad kir. város nem-
zetőrségéhez. Pozsony. 1848. nov. 28. 
ívrét, falragasz. — 5. Országgyűlési 
határozat. (U. ott, 1848. decz.) ívrét, 
falragasz. — 6. A feldunai magyar 
királyi hadsereg szózata. U. ott, 1848. 
nov. 26. (Görgei Arthurral együtt. ívrét, 
falragasz.) — 7. A feldunai magyar 
királyi hadsereg nyilatkozata. U. ott. 
1848. decz. 10. (Görgei Arthurral együtt, 
magyar és német szöveg. ívrét, falragasz.) 
— 8. Szózat a néphez. Győr, 1848. 
decz. 22. ívrét, falragasz. — 9. A magyar 
hölgyekhez! U. ott. 1848. decz. 2L ívrét 
féliv. — 10. Nyilatkozat. U. ott, 1848. 
decz. 24. ívrét, falragasz. — 11. Buda-
pest lakosaihoz! Fővárosunk lakosai 
nyugodtan lehetnek. . . Budapest, 1849. 
jan. 2. (Magyar és német szöveg, ivrét, 
falragasz.) — 12. Rendelet. Kolozsvár. 
1849. jan. 4. (4-rét, egy lap.) — 13. Szózat 
a székely nemzethez. U. ott, 1849. febr. 6. 
ívrét, féliv. — 14. A rosz hirt, misze-
rint a Sándor császár nevét viselő gyalog-
ezredből az ellenség.. . U. ott, 1849. 
febr. 9. ívrét, féliv. — 15. Im halljátok 
az öröm hirt. U. ott, 1849. febr. 12. 
ívrét, féliv. — 16. Szózat Erdélyország 
népeihez! U. ott, 1849. márcz. 2. ívrét, 
féliv. (Ugyanaz rumén nyelven.) — 17. 
A menydörgés tisztítja a léget... U. ott, 
1849. márcz. 8. 4-rét, egy lap. — 18. Az 
ostrom-állapotba helyezett szászföldön. 
U. ott, 1849. márcz. 8.(Bendelete a Szász-
föld további szervezése végett.) — 19. 
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Rendelet. Átalános a panasz. . . U. ott, 
181-9. márcz. 15. ívrét, féliv. — 20. 
Örömhír!! Szeben a magyaré. U. ott, 
1849. márcz. 15. ívrét, féliv. — 21. Hir-
detés. Ármány és árulás. . N.-Szeben, 
1849. márcz. 15. ívrét, féliv. — 22. As 
egyesült hasa. . . U. ott, 1849. márcz. 25. 
4-rét, egy lap. — 23. Ssósat a király-
földi falvak ssáss és oláh lakossaihos. 
U. ott, 1849. márcz. 26. ívrét, féliv. — 
24. Rendelet. U. ott, 1849. ápr. 4. 4-rét 
egy lap. — 25. As ostromállapotba 
helyesett Ssássföldön... 1849. ápr. 4. 
ívrét, féliv. — 26. Rendelet. A törvény-
hatóságok főtiszteihez. Kolozsvár, 1849. 
ápr. 10. ívrét, féliv. — 27. Több helye-
ken. de jelesen N.-Szebenben. mely a, 
pártütés és hazaárulás fészke vala. . . 
U. ott, 1849. ápr. 12. ívrét, féliv. — 28. 
Gödöllőnél derék Görgey tábornoknak 
vezérlete alatti vitéz seregeink. U. ott, 
1849. ápr. 13. ívrét, falragasz. (Magyar 
és német szöveg.) — 29. Rendelet. A 
törvényhatóságok elöljáróihoz. U. ott, 
1849. ápr. 15. — 30. Hirdetmény. Nyil-
vánosság a tanácskozmányokban. U. ott. 
1849. ápr. 16. ívrét, féliv. (Magyar és 
német szöveg.) — 31. Körrendelet. U. 
ott, 1849. ápr. 18. 4-rét, egy lap. (Hogy 
a sereg a fuvarpénzt fizesse.) — 32. 
Körrendelet. U. ott, 1849. ápr. 20. (Mely-
lyel a kincstári hivatalt szabályozta.) 

— 33. A vités székely nemsetnek... 
U. ott, 1849. ápr. 22. ívrét, féliv. — 34. 
Körrendelet. Az előttem felmerült pana-
szok. . . U. ott, 1849. ápr. 23. ívrét, féliv. 
— 35. Rendelet. Hivatalos tudósítások 
érkeznek. . . U. ott, 1849. ápr. 28. ívrét, 
féliv. — 36. Örömhir.. . Budapest ismét 
miénk . . . (U. ott, 1849. ápril végén), 
ívrét, féliv. — 37. Rendelet. U. ott, 1849. 
máj. 1. (A magyarországi mezei rend-
őrségi törvényt behozza.) — 38. Rendelet. 
A lázadás által okozott károk. . . U. ott, 
1849. máj. 7. ívrét, féliv. — 39. A keriil-
hetetlen kiadásokkal túlterhelt álla-
dalmi pénztár. . . U. ott, 1849. máj. 9. ' 
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4-rét, egy lap. — 40. Budapest város ' 
lakosaihos! Budapest, 1849. júl. 9. ívrét, 
féliv. — Levelei 1848-ból (Vasmegyei 
Lapok 1887. 27. sz., Pozsonyvidéki Lapok 
1887. 69. sz., Egyetértés 1888. 280. sz.) 
Horváth Jánoshoz nyilt rendelettel. Ko-
lozsvár, 1849. febr. 12. és márcz. 2. (Tör-
téneti Lapok I. 1874. 14. sz. II. 1875. 49. 
50. sz.); Kossuth Lajoshoz, Arad, 1849. 
aug. 11. (Sürgeti a főhatalom átruházását 
Görgeire. Megjelent a Zalai Közlönyben 
1888. 48. sz. és Magyarország 1891.42. sz.) 

Pesti Hirlap 1848. 14. 70. 166. 241. SZ. — 
Közlöny 1849. 47. SZ. — Honvéd 1849. (a 16. 
21. 26. 29. 38. sz. okmányok.) — Ujabbkori 
Ismeretele Tára 11. 231. Wurzbach, B i o g r . 
Lexikon III. 43. — Köváry László, Okmánytár 
az 1848—49-ki eseményekhez. Pest, 1861. (a 
17. 18. 21. 26. 31. 32. 37. sz. okmányok.) — 
Vasárnapi Újság 1868. 10. s z . a r c z k . — Pap 
Dénes, Okmánytár Magyarország Függetl. 
Harczának Történetéhez. Pest, 1869. II. (a 
6. és 7. sz. okmányok.) — Ellenzék 1890. 
148. sz. (Cs. L. búcsúja Erdélytől.) 

Csapai Ferencz, a brassói harminczad 
főnöke. — Munkája : Opusculum curio-
sum, quo nomen tricesimatorum a no-
mine teloniatorio, tam antiquis Judaeorum 
temporibus tento,quammodernis tempori-
bus administrarisolito ahomonvmaaequi-
pollentia, in gratiam dominorum tricesi-
matorum in Transylvania circa confinia 
Coronensis existentium. evidenter vindi-• • 
catur. Coronae, 1726. 

Julius Gross, Kronstädter Drucke 27. 

Csapay Péter, ev. ref. lelkész, szül. 
1793-ban, nagy-kőrösi pap volt 1827-től 
1842. okt. 12. bekövetkezett haláláig. — 
Munkája: Rövid halotti beszéd néhai 
nagyt. Háló Kovács József u r . . . felett, 
melyet ta r to t t . . . 1830. okt. 11. Pest. 
(Fodor G. és Polgár Mihály gyászbeszé-
dével és Balogh Mihály költeményével 
együtt.) 

Tudósítás a nagy^körösi helv. hitv. tanító-
képezde és népiskolák állásáról 1873. 

Csapdai László (szala-lövői) jezsuita, 
szül. 1724. jún. 27. Petőfalván; meghalt 
Pozsonyban 1790 körül. — A M. Sión 
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(1879. 853. 1.) egyházi irónak mondja, 
munkáit azonban nem sorolja föl. 

Csapkay István Alajos, esztergom-
egyházmegyei kath. lelkész. 1813-ban 
Bajóthon káplánkotiott. azután Szent-
Endrén ; 1815-től fogva Szomoron Komá-
rommegyében volt plébános, hol 1825. 
jan. 24. meghalt. — Munkája: Predigt. 
welche am Osterdienstage über Luk. 24. 
v. 35. bei Gelegenheit der Primizfeyer 
eines neugeweihten Graner Erz-Diözesan-
Priesters vorgetragen wurde in Perball. 
Gran, 1822. 

Schematismus Strigoniensis 1814—25. — 
Petrik Bibliographiája. — Necrologium Stri-
goniense 100. 

Csaplár Benedek Gáspár, kegyes-
rendi áldozó-pap, tiszt, kormánytanácsos 
és a m. tud. akadémia lev. tagja, Cs. 
Ignácz polgár és Dobos Erzsébet fia. szül. 
1821. jan. 3. Duna-Szerdahelyen Pozsony-
megyében; iskoláit az érsekújvári algym-
nasiumban kezdte 1830—31-ben s a 
pozsonyi gymnasium 2. és 3. osztályában 
folytatta. Az 1833—34. tanévre Nagy-
szombatba vitte atyja, hol a Benedek-
rendiek gymnasiumában három évig járt ; 
itt ismerkedett meg Reguly Antallal, kivel 
20 év múlva a magyar mythologia érde-
kében érintkezett ismét. 1836. szept. 14. 
öltözött be Privigyén a piarista rendbe; 
ekkor már irt latin elegiákat és a német 
irodalommal is megismerkedett, sőt a tót 
nyelvben is jártasságot szerzett. A novi-
ciatus után 1838—39-ben Privigyén a 
2. latin osztályt, 1839—40-ben Podolin-
ban a 3-dikat tanította s megtanulta a 
franczia nyelvet. 1840—41-ben Beszter-
czén tanított. 1841—43. Kolozsvárt a böl-
cselet tanulása mellett a classica litera-
turával foglalkozott és az olasz s angol 
nyelv tanulásához fogott. 1843—45-ben 
Nyitrán theologiát tanult és e mellett a 
magyar irodalom tanulmányozásához 
fogott, a Dugonics-társaságban működött 
és Platón műveit, fordítgatta. 1815-46-
ban Szt-Györgyön. folytatta theologiai 

I tanulmányait. 1846. aug. 6. ordináltatván. 
j Kolozsvárra rendeltetett az 1. osztály 
tanítására, és 1847—48-ban ugyanott a 
2. gymnasialis osztályt tanította. Egyes 
ünnepélyes alkalmakkor az akadémiai 
templomban egyházi beszédeket is mon-
dott magyarúl és egy ízben németül. Az 
unió után szülőinek körébe vonult és 
a görög nyelv tanulásával foglalkozott. 
1848-ban Budára tétetvén, Czuczornak 
budai fogsága alatt jelentékeny enyhülést 
eszközölt ki közbenjárásával és ekkor le-
velezett is vele. 1849. ápr. Magyar-Óvárra 
helyezték át a gymnasium 4. osztályának 
tanítására, hol a következő évben az 
első osztályt tanította. 1850—51-ben 

fSzent-Györgyre rendelték, honnét egy 
párszor Bécsbe rándult a tudományos 
intézetek tanulmányozására. 1851 elején 
ismerkedett meg Ipolyi Arnolddal, kihez 
átjárogatott Zohorra, kinek Mvthologiájá-
hoz jelentékeny anyaggal járult. 1851— 
52-ben Léván magyar s görög nyelvet 
és történelmet, 1852—53-ban Nyitrán 
görög, magyar és német nyelvet tanított. 
1853—54-ben Szegedre került, hol 14 évig 
a gymnasium felsőbb osztályaiban mű-
ködött és folytatta a néphagyományok 
gyűjtését. Itt történt 1853 őszén Lubrich 
Ágosttal baráti ismerkedése. A Dugonics-
szobor eszméjét megpendíté, az árvaház 
alapítását sürgette s 1854 óta ajánlgatta 
az iparos-legényegyletet, mely 1860-ban 
létesült. Szeged történetének megírására 
buzdított és maga vállalkozott az egyház és 
tanügy történelmének búvárlására. melyre 
nézve folytatta a kutatást. 1854-ben a nyári 
szünet két hónapját tudományos és tan-
ügyi tapasztalás végett Bécsben töltötte. 
1867-ben a tatai gymnasium igazgatója 
lett és részt vett azon tanügyi conferen-
tiában, melyet b. Eötvös József Budán ' 
a gymnasiumi és főreáliskolai tanárokkal 
tartott. 1870. nov. főbbjei a pesti társ-
házba rendelték, azon feladattal, hogy 
a rend történeti adatait búvárolja. — 
A magyar tud. akadémia 1886. máj. 6. 
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levelező tagjai sorába, 1887-ben a vati-
káni okirattár szerkesztő bizottsága is 
tagjává választotta; a m. történelmi 
társulat igazgató-választmányi s a Szent-
István-társulat tudományos és irodalmi 
osztályának tagja. — Történelmi, iro-
dalomtörténeti, aesthetikai, nevelésügyi 
s vegyes tárgyú czikkei a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg: 
P. Napló (1851. 1853-59), Uj M. Mu-
zeum (1852. 1859—60), Családi Lapok 
(1854), M. Nyelvészet (1855—56), M. Sajtó 
(1855 — 56.1858—60). Szegedi gymnasium 
Évkönyve (1856. Önképzési irányzatok), 
Vasárnapi Újság (1859. Ipolyi Arnold 
életrajza), Szegedi Hiradó (1859. Dugo-
nics András emléke, 1861—62.1864—65). 
Idők Tanúja (1862. 1864-67), Religio 
(1862.1870), Szépirodalmi Figyelő (1862), 
Koszorú (1864), M. Sión (1863-64. 1867 
- 6 8 . 1873), M. Alföldi Képes Könyvtár 
(1864—65), Kath. Néplap (1865. Kiss 
Károly akad. tag életrajza), Szeged (1865 
—67), Tanodai Lapok (1867. 1870), Sze-
gedi Néplap (1867), Egri Egyházmegyei 
Közlöny (1869), Egri Népkönyvtár (1863;, 
M. Állam (1869 óta. 1871. 289. Nevelési 
s oktatási fogyatkozásaink, 1872. 284: 
Az oktatásügy új. phasisa, 1873. 9. Óv-
szerek a társadalom veszélyei ellen, 
1877. 214. Schirkhuber Móricz életrajza, 
1890. 246-49. 253, 270. 287. Nefelejts 
szálak Simái Kristóf emlékére), Reform 
(1870), Népiskolai Lapok (Szatmár 1870), 
Szabad Egyház (1871), M. Nyelvőr (1872), 
Kath. Hetilap (1873. Petőfi és Jókai szel-
leméről. 1875), Századok (1874-75), 
Népiskola (Eger, 1875), Tájékozó (1876), 
Figyelő (II—XXVI. 1877—89), a bécsi 
Gemeinde Zeitung (1889. Konarski 
Szaniszló élete), Kath. Egyházi Közlöny 
(1890) és Irodalomtörténeti Közlemények 
(1891. Simái Kristóf pályája kezdetén). 
— Munkái: 1. Platón munkái. Kolozs-
vár, 1845. (Bevezetésekkel és jegyzetek-
kel.) — 2. Buzgó óhajtás nemzeti hagyo-
mányaink, különösen a táj szó-gyűjtés 

ügyében. Pest. 1858. (Különnyomat a P. 
Naplóból.) — 3. Nefelejts koszorú Dugo-
nics András síremlékére. Szeged. 1859. 
(Karcsai G. névvel. Különnyomat a Sze-
gedi Híradóból.) — 4. Szeretet viss-
hangja Rohrer Antal szegedi gymnasiumi 
igazgató-tanár sirja fölött. U. ott, 1860. 
(C. B. G.-tól. Különny. a Szegedi Híradó-
ból.) — 5. A nemzet nagy halottja. 
(Széchenyi István.) U. ott, 1860. (Karcsai 
G. Különny. a Szegedi Híradóból.) — 6. 
A nemzeti mivelödés alapja. U. ott, 
1861. (Karcsanyéki G. névvel. Ism. Szép-
irodalmi Figyelőben Salamon F.) — 7. 
Egy év előtt és most. (Széchenyi István 
kimúltának évfordulóján. U. ott, 1861. 
(Karcsanyéki G. Különnyomat a Szegedi 
Híradóból.) — 8. Emlékeztetés Dugonics 
András munkás pályájára. U. ott, 1861. 
(Karcsanyéki G. Különnyomat, a Szegedi 
Híradóból.) — 9. Elmélkedés társadalmi 
viszonyaink fölött. U. ott, 1861. (Kar-
csanyéki G. Különny. a Szegedi Híradó-
ból. Ism. Korunk 1862.) — 10. Igénytelen 
eszmék tái-sadalmi ügyeink körül. U. ott, 
1862. (Karcsanyéki G. Különny. a Sze-
gedi Híradóból.) — 11. A szegedi iparos-
legényegylet I. évi Értesítvénye. U. ott. 
1862. (Különny. a Szegedi Híradóból.) 
— 12. A magyarországi kegyes tanitó-
rend történetének tervrajza. Pest, 1871. 
— 13. Jó tanácsok a nép szellemi s 
anyagi jóllétének előmozdítására. Közlik 
Székhalmi Szabó Mihály és E. A. G. 
Pest, 1872. (Szent-István-Társulat Házi 
Könyvtára V.) — 14. A korszellem. 
C. B. Vácz, 1874. (Különny. a váczi 
gymnasium Értesítőjéből.) — 15. Az idő 
intései. Bpest, 1874. (Elmélkedés társa-
dalmi viszonyaink fölött, előadva a Szt-
László-Társulat 1874. nov. 18. közgyűlé-
sén.) — 16. Epistola ad Polonos his-
tóriáé et literaturae polonicae peritos. 
U. ott, 1877. (Kőnyomat. Felhívás a 
Konarski Szaniszló élettörténetére vonat-
kozó adatok végett.) — 17. Kegyeletes em-
lékezés a kegyes tanítórend néhány áldott 
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emlékű boldogultjára. U. ott. 1879. (Kü-
lönny. a M. Államból.) — 18. Révai 
Miklós élete I—IY. kötet. U. ott, 1881— 
89. (Különny. a Figyelőből. Ism. Religio 
1881. 1886. M. Állam 1883. 304 sz. 
Századok 1886. Egyet. Philol. Közlöny 
1891.) — 19. Ányos Pál egyházi beszéde. 
melyet sz. Háromság ünnepén mondott 
1783-ban Abán; az eredeti kéziratból 
átírva, sajtó alá rendezte és előszqval 
ellátva kiadta. U. ott. 1888. — Együtt szer-
keszté az Alkalmi Köszöntések-et Etelközi 
A. névvel 1863-ban Szegeden és a Ma-
gyar Alföldi Képes Könyvtár I. és II. 
füzetét Szabó Mihály tanárral 1865-ben 
U. ott. *— Kiadta: Egy gyászoló nemzet. 
Lengyelhon 1861. Montalembert után 
ford. Szabó Mihály. Szeged, 1863. és 
Három levelű gyógyító fű népünk élet-
bajainak 3 főokozója ellen. Karcsai G. 
névvel. Pest, 1858. Ányos Pál kiadatlan 
elmélkedéseit az Egyházi Közlönyben 
(1889) és különnyomatban Bpesten. — 
Kéziratban: Révai Miklós élete V. kötet; 
Yédirat Konarski Szaniszló mellett és 
mintegy száz piarista életrajza. — Álnevei 
és jegyei az említetteken kivül: Árpádfi 
G., Füzesi, Edényi Márton, Etelközi A. G., 
Pusztaszeri J., Magánlaki A. G., Ürmös 
Dániel. Cs. B., K—i, K.. 6 + 6 . sat. — 
Arczképét kőre rajzolta Röhn, Rohr-
bach A. photographiája után 1860-ban 
Pesten és kiadták némely tanítványai. 

Ferenczy é s Dnnielik, M. í r ó k I . I I . — Petrik 
Könyvészete. — Váry Gellért, Huszonöt év a 
kegyes-rend irodalmi életéből. Vácz. 1877. 
20. 25. 42. 55. 1. — Figyelő XI. 1881. fény-
nyomatu arczk. (hol életrajza s czikkeinek 
teljes jegyzéke van.) — M. Akad. Értesítő 
1886. (Tagajánlások.) — M. Tud. Akadémiai 
Almanach 1888. 248. 1889. 264. 1890. 267. 

Csapliczky Lilla. L. Horváth Zsig-
mondné. 

Csaplovics János (jeszenovai), ügyvéd 
és jószág-igazgató, szül. 1780. szept. 21. 
Felső-Pribélen Hontmegyében; iskoláinak 
végeztével törvénygyakornok lett Beszter-
czebányán, 1804. Zólyommegye aljegyző-

jévé neveztetett k i ; 1805-ben ügyvédi ok-
levelet nyert. Három év múlva pártfogó 
főispánja Balogh Péter Bécsbe vitte, 
hogy hivatalt keressen, és egy ideig ott 
tartózkodott a m. kir. udvari kanczellá-
riánál. 1809-től Pakráczon Slavoniában, 
mint az ottani görög n. e. püspökség 
ügyvéde s titoknoka három évig időzött. 
1813-ban Schönborn Fülöp gróf gazda-
sági tanácsosa, a munkácsi s szent-miklósi 
majoratusi uradalmak igazgatója lett. 
Többnyire Bécsben lakott és ott halt 
meg 1847. máj. 29. Tagja volt a bécsi 
gazdasági és a hallei természetvizsgáló 
társulatnak; Zólyom. Máramaros és 
Ugocsa megválasztotta táblabirájának. — 
Számos bírálatot, humoros elbeszélést és 
jogi, földrajzi, statisztikai s gazdasági 
czikkeket irt magyar, latin és német 
nyelven a következő lapokba s folyó-
iratokba: Pressburger Zeitung (1813—26), 
Wiener Alig. Literatur-Zeitung (1814— 
16), Vaterländische Blätter .(1816—20), 
Oekonomische Neuigkeiten (1817—22), 
Hesperus (1818. Beweise dass die Slo-
vaken in Ungarn Engländer sind; 200 
frttal jutalmazott humoros ethnographiai 
közlemény); Festetics gróf Pannoniája 
(1820-22), Conversationsblatt (1821), 
Tudományos Gyűjtemény (1819. Arany-
Idka bányász tekintetben; 1821. Magyar 
országi szab. kir. városok és nagyobb 
helységek népességiről; 1822. Magyar 
országi patikákról és Ethnographiai érte-
kezés Magyarországról; 1823. Czéhbeli 
régiségek; 1828. Magyarországi vendus 
tótokról); Wiener Theaterzeitung (1822— 
27), Neues Archiv (1829—30), Iris (1825), 
Ährenlese (1827—28. 1830.) Magyar Kurir 
(1824), Unterhaltungsblatt (1826), Hirnök 
(1837. A sajtó- és szólásszabadságról, 
Adatok a magyarországi játékszínekről); 
Századunk (1839. Kétségek a történetírás 
íelől; 1840. A tudósokról és az akadé-
miákról és A magyar tudós társaság ; az 
akadémia ellen heves polémiát folytatott 
Vállas Antallal és Szontagh Gusztávval, 
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mely átment az 1841. évbe is); Társal-
kodó (1840); Spiegel (1842). - Munkái: 
1. Nucleus plani tabuiaris. Sive synop-
ticus decisionum curialium extractus. 
Posonii, 1811. (2. bőv. kiadás. U. ott. 
1817.) — 2. Index sessionum dietae 
1811., 1812. U. ott. (Országgyűlési naplók 
melléklete.) — 3. Novam, facilem, utilem 
apes in duplicatis alvearibus colendi 
rationem omnibus apiculis commendat, 
et nonnulla etiam de magazinis monet. 
Viennae, 1814. (Németül u. ott, 1814., 
1815. és 1816. ; magyarra Szentivánvi 
László ford. Miskolcz, 1816 ; tótra Blas-
kovics ford. Bécs, 1817; cseh nyelvre is 
lefordíttatott.) — 4. Zusätze, Berichti-
gungen und doppeltes Register zu Engel's 
Geschichte des ungrischen Reiches. U. 
ott. 1814. — 5. Problemata juridica 
seu questiones in causis, per excelsam 
curiam regiam anno 1777 et sequ. revisis. 
pro et contra ventillatae. Posonii, 1814. 
(Fekete gróf hagyományaiból.) — 6. Der 
Sprachkampf in Ungarn. Dargestellt 
von Thomas Világosváry, és toldalékkal: 
Mirabilia. Erzählt von Csaplovics. Zágráb, 
1814. — 7. Guter Rath an Alle, die von 
rheumatischen Leiden befreit zu werden 
wünschen. Wien, 1815. — 8. Enchiri-
dion lexici corporis juris Regni Hungá-
riáé. Posonii, 1816. (Három kiadást ért.) 

— 9. Das Bartfelder Bad. Wien, 1817. 
— 10. Slavonien und zum Theil Croa-
tien. Pesth, 1819. Két kötet. — 11. 
Schematismus ecclesiarum et scholarum 
evangelicarum aug. conf. in incl. regno 
Hungáriáé addictarum pro anno 1820. 
Viennae, 1820. (Ez volt a magyar ágos-
taiak első névtára.) — 12. Ethnogra-
phische Erklärung der von Oberst-
lieutenant Heimbacher gezeichneten und 
in Kupferstichen herausgegebenen 78 
ungarischen Trachten unter dem Titel : 
Pannoniens Bewohner in ihren volks-
thümlichen Trachten. U. ott, 1820. — 
13. Slowenské weisse. Pest. 1822. (Tót 
versek.) — 14. Ethnographischer Text 

zu 33 in Kupfer gestochenen Zeichnungen 
der Nationaltrachten und Ansichten Un-
garns, Siebenbürgens und der Bukovina 
von Franz Jaschke. Wien, 1822. — 15. 
Schematismus ecclesiarum et scholarum 
ev. aug. conf. m districtu Cis-Danubiano 
addictarum. Pro anno 1822. Pestini, 1822. 
16. Gemälde von Ungern. U. ott, 1822. 
Két rész. — 17. Croaten und Wenden 
in Ungern. Ethnographisch geschildert. 
Pressburg, 1829. (Ism. Tud. Gyűjt. 1832. 
III. Kézirata a m. n. múzeumban.) — 
18. Ungarns Vorzeit und Gegenwart, 
verglichen mit jener des Auslandes. 
Wien, 1830. (Ism. Ährenlese 1830. 85. 
sz. Kritikai Lapok I. 1831.) — 19. Ma-
nuale legum urbarialium anni 1836. 
Viennae, 1837. (Ism. Figyelmező 1839.) 
— 20. Ueber Ungarns Magyarisirung. 
Wien, 1841. (Különny. a Luna cz. lap-
ból.) — 21. Synopsis legum anni 1836., 
cum supplementis ex legibus anni 
1840-mi. Addito art. 9. de politica cam-
pestri. * U. ott, 1841. — 22. England 
und Ungarn. Eine Parallele. Nebst An-
hang : Ueber die Deutschen in Ungarn. 
Halle, 1842. — 23. Rozgjmänj o zma-
darowánj zeme uherské aneb o nema-
daru w uchfj.ch na madary obracowánj. 
Prága, 1842. (Értekezés a magyar föld 
magyarosításáról, vagyis a Magyarország-
ban levő nem-magyaroknak magyarokká 
való tételéről.) — 24. Ungerns Industrie 
und Cultur. Leipzig, 1843. — 25. Pa-
radoxen über das Staats- und Volksleben 
mit vorzüglicher Beziehung auf Ungarn. 
Hermannstadt, 1845. — Kiadta és szer-
kesztette a Topographisch-statistisches 
Archiv des Königreichs Ungern, cz. gyűj-
teményes munkát. (Bécs, 1821. Két kötet.) ( 

Figyelmező 1838. 15. 42. 44. 50. 1839. 1. 1840. 
43. sz. — Toldy Bibliographiája (Tud. Tár 
1838. 1842. 501.) — Közhasznú Esrneretek Tára 
III . — Theivrewk József, Magyarok Születés-
napjai 94. — Wurzbach, Biogr. Lexikon III . 
(hol több kútfőre is van hivatkozás.) — 
Szinnyei Könyvészete és Bepertóriuma. Tör-
ténelem I. II. — Lehoczky Tivadar, Bereg 
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v á r m e g y e M o n o g r a p h i á j a I I . 132. — Figyelő 
X V I . 1884. 145. 1. — Kőrősy László, K u m y 
É l e t e 17. 1. — Slovenské Pohlady 1887. 5. sz . 
— Vlőek, Dejiny Literatúry Slovenskej 154. 
267. 1. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Csapó Dániel (kecskeméti), alispán 
és országgyűlési követ, szül. 1778. márcz. 
21. Győrött. 1805-ben a francziákkal 
viselt háborúban a tolnamegyei nemes 
felkelő sereg tisztje volt; azután megyei 
hivatalba lépett és 1827-ben első alispánná 
választatott, mely hivatalát kilencz évig 
viselte. Ez idő alatt kétszer volt a me-
gyének országgyűlési követe. Tengelicz 
pusztai szép birtoka nemcsak Tolna-
megyének, de az egész országnak leg-
okszerűbben kezelt példány gazdaságai 
közé emelkedett. A magyar gazdasági 
egyesület alakításánál Pozsonyban élénk 
részt vett és annak első nagygyűlésén 
1839. márcz. 17. első alelnökévé válasz-
tatott ; tagja volt az Állat-mutató társa-
ságnak is. Ez időben, midőn az első 
juh-kiállítások megkezdettek 1830-ban, 
az akkor már nagy hírre kapott tót-
megyeri juhnyájból 200 aranyon vásárolt 
meg egy fiatal kost. Meghalt 1844. aug. 
5. JPesten. Emlékbeszédet Bezerédj István 
mondott fölötte a m. gazdasági egyesü-
let főgyűlésén 1845. jún. 7. Garay János 
emlékverset irt halálára. Arczképét olajba 
festve az egyesület gyűléstermébe vették 
föl. Kőnyomatban Eybl rajza után nyom-
tatta Leykum A. Bécsben 1842-ben. — 
Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági 
Tudósításokba (1839. 1842) és a M. 
Gazdába (1842. 1844.) — Munkái: 1. 
Kérdezősködő magyar nyelvmester. Pest, 
1833. — 2. Gazdasági kis tükör. Falusi 
ifjúság számára Karika Pál, Szentmiklósy 
Sámuel és Tahy Emánuel koszorúzott 
munkáiból szerkesztve. Kiadta a m. 
gazd. egyesület. Buda, 1843. (A 2. bőv. 
és átdolgozott kiadás után változatlanúl 
lenyomott 3. kiadás. U. ott, 1845; 4. 
lényegesen javított és kiegészített ki-
adás. U. ott, 1845 ? 5. kiadás. U. ott, 

1865., Mórocz István által.) — 3, Dal-
füzérke, válogatott népszerű dalokból 
fűzve. U. ott, 1844—46. négy füzér és 
u. ott 1865. — 4. Nemzeti magyar 
dalok és marsok. Pest, 1847. — Kéz-
iratban : Cs. D. által egybegyűjtött ve-
gyes iratok. 4-rét két kötet (a nemzeti 
múzeumban.) 

P. Hirlap 1844. 376. 378. 408. SZ. — M. Gazda 
1844. 11. 14. 45. sz . — Társalkodó 1844. 98. 
sz . — Hirnök 1844. 63. Sz. — Thewrewk József, 
M a g y a r o k Szüle tésnapja i 31. — Föv. Lapok 
1879. 252. SZ. — KI. Gazd. Egyesület Emlék-
könyve I. 84. (Galgóczy Károly.) — Figyelő 
VII. 399. XVII. (Garay J . levelei Cs. D.-hez 
1828—36.) — Gróf Széchenyi István L e v e l e i I . 
I I . — Petrik Könyvésze te és Bibl iogr . 

Csapó István, győri nemes szárma-
zású debreczeni tanuló. — Munkája: 
Dissertatio physico-astronomica. De pla-
netis. Debrecini, 1702. (Ajánlva a szerző 
atyjának Cs. Istvánnak és rokonának s 
pártfogójának Tholdi Pálnak. Egyetlen 
példány a sárospataki ref. collegium 
könyvtárában.) 

Szabó K., Bég i M. K ö n y v t á r I I . 571. 

Csapó (Ecsedi) István, ev. ref. lel-
kész, szatmári származású, 1740-től a 
berni és heidelbergai egyetemeket láto-
gatta. 1742. ápr. 24. szatmári pap lett 
és ott szolgált 1749-ig. — Munkája: 
Oratio valedictoria epidictico panegyrica 
de venia Mosis . . . Bernae, 1740. 

Weszprémi, Succincta Med. Biographia IV. 
469. — Catalogus Bibi. F r , Com. Széchenyi . 
Suppl. I I . 100. — Bartók Gábor, Sza tmár-
német i Története 134. 

Csapó János, győri ügyvéd. — Mun-
kája : A magyar kereszténység gyászos 
czimere, a sok vándorló koldusok serege, 
melyet következendőképen rajzolt le ma-
gánoson és minden rendüknek hiven 
ajánlott. Hely és év n. (1830. előtt.) 

Csapó József (tagyosi) orvostudor, 
debreczeni főorvos, Cs. József, Savoyai 
Eugen herczeg jogi tanácsosának és Ott 
Máriának fia, szül. 1734. júl. 18. Győrött; 
alsóbb iskoláit szülőhelyén, a felsőbbeket 
Németországban és Svájczban hallgatta 
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s 1759. a'ug. 7. orvostudor lett. Hazatérte 
után Debreczen városa megválasztotta 
rendes orvosául s e hivatalában 32 évet 
töltött. Meghalt 1799-ben. — Munkái: 1. 
Disquisitio de praesentia liquidi nervei 
in musculo . . . Argentorati, 1756. — 2. 
Probléma theoreticum de pleuritide. Ba-
siSae, 1759. — 3. Dissertatio inaug. 
medica de febre Hungarica. U. ott, 1759. 
— 4. Kis gyermekek ispitdlja, melyben 
különféle nevezetesebb nyavalyái és külső 
hibái a kis gyermekeknek és ezek iránt 
lehető orvoslásnak módjai megírattak. 
Nagy-Károly, 1771. — 5. Uj füves és 
virágos magyar kert, melyben minde-
nik fűnek és virágnak neve, neme, 
ábrázatja, természete és ezekhez képest 
különbféle hasznai érteimessen megje-
gveztettek. Pozsony, 1775. arczk. (2. ki-
adás. U. ott, 1792.) — 6. Orvosló köny-
vecske, mely betegeskedő szegény sorsú 
ember számára és hasznára készült. U. 
ott, 1791. — 7. Valetudinarium infan-
tile Hungaricum nóvum sistens morbos 
infantum centenos horumque tutos cu-
randi modos . . . Pestini, 1794. (Kézirata, 
mely 1791. Debreczenben kelt, a m. n. 
múzeumban.) — Iíézirati munkája: Über 
zusammengewachsene Kinder (1791) a 
m. n. múzeumban. — Arczképe rézmet-
szetben Trtina András által rajzolva 5. sz. 
munkája mellett. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia IV. 159. — Horányi, Memoria I. 442. és 
Nova Memoria 702. — Liter. Anzeiger. Pest, 
1799. 30. sz. — Catalogus Bibi. Fr. Com. 
Széchenyi I. 236. Suppl. I. 123. II. 100. — 
Szűcs István, Debreczen Tört. III. 980. — 
Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. és 
Csapó Vilmos szives közlése. 

Csapó (Tunyogi) József. L. Tunyogi 
Csapó József. 

Csapó Kálmán, (tagyosi), ügyvéd, Cs. 
József Veszprémmegye első alispánja és j 
Hollósv Alovzia fia, szül. 1841. jan. 13. 
Székes-Fehérvárott; alsóbb gymnasiumi 
tanulmányait részben otthon, majd Gyön-
kön és Pesten, a felsőket Székesfehérvárt 

végezte s a pesti egyetemen a jogi pá-
lyára lépett. 1859-ben tevékeny részt 
vett*az egyetemi ifjúság demonstratióinak 
vezetésében, ezért ismételt rendőri fogság 
büntetések után a fővárosi rendőrhatósági 
kerületből is kitiltatott és egyetemi tanul-
mányait az októberi diploma megjelenteig 
félbeszakítani kényszerűit. 1865-ben ügy-
védi oklevelet szerzett. 1867-ben Vesz-
prémmegye első aljegyzőjének választa-
tott és itt most majd mint tiszteletbeli, 
majd mint valóságos főjegyző teljesen a 
közéletnek adta magát. 1878-ban az 
enyingi kerületből képviselőnek válasz-
tatván, a mérsékelt ellenzék pártjához 
tartozott. 1883-ban megnősülvén a családi 
életbe vonult vissza és gyakorló ügyvéddé 
lett előbb Balaton-Füreden, most Vesz-
prémben. — Költeményei, beszélyei s 
czikkei a következő lapokban jelentek 
meg: Kalauz (1858), Napkelet (1858), 
Vasárn. Újság (1859—60), Nővilág (1859). 
Nefelejts (1859—60.). Népújsága (1860.), 
Hölgydivatlap. Családi Kör, saját neve, 
Mezőföldi és Somló álnevek alatt, vagy 
névtelenül. — Munkája: Székesfehérvár 
története. Sz.-Fehérvár, 1861. (Ism. Ne-
felejts és Szépirod. Figyelő.) 

Önéletrajzi adatok és Moenich Károly 
szives közlése. 

Csapó Lajos. — Czikkei a Gazdasági 
Lapokban jelentek meg (1889.) — Mun-
kája : A sertéstenyésztés. Bpest, 1889. 

III. Könyvészet 1888. 

Csapó Mária (tagyosi) L. Vachott 
Sándorné. 

Csapó Vilmos ifj. (tagyosi), cs. és 
kir. kamarás, id. Cs. Vilmos és nedeczei 
Nedeczky Hedvig fia, szül. 1843. máj. 
19. Tengeliczen Tolnamegyében ; iskoláit 
Budapesten végezte, mire 1860-ban Tolna-
vármegyénél mint jegyző működött és 
csakhamar tiszt, főjegyző lett. 1866-tól 
1870-ig beutazta Európát. 1868-ban a 
kamarási méltóságot nyerte; a képző-
művészeti társulat választmányának tagja. 
Jelenleg bitbizományi birtokain Tenge-
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liczen gazdálkodik. — Költeményeket, 
beszélyeket, uti rajzokat, művészeti czik-
keket és tárczákat irt részint neve, 
részint Vilmos álnév. alatt a Fővárosi 
Lapokba (1866 : Róma villái és Sárköz 
népéről), Arany Figyelőjébe, P. Naplóba 
(1866: Olaszországi visszaemlékezések. 
A Laokoon és az Utolsó vacsora), Ha-
zánk és a Külföldbe (1867: Kirándulás 
Pompejibe), Magyarország és a Nagy-
világba (1867: A nápolyi Certosa.) — 
Munkái: 1. Vilmos néhány költeménye. 
Pest, 1863. — 2. Rövid élet. Elbeszélés. 
U. ott, 1864. (Vilmos névvel.) — Pályá-
zatot hirdetett 1881-ben 40 aranynyal 
Garay János életrajzára, melyet Ferenczy 
József irt meg. (Bpest, 1883.) Cs. a 
példányok nagy részét a tolnamegyei 
iskolák számára kiosztatta. 

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Csapodi Gábor, Somogyvármegye fő- ; 
szolgabirája (1789), később első alispánja. 
Meghalt 1825. jan. 20. Ádándon 64 éves 
korában. — A Helikoni Virágokban Ke-
resztes Bálint cz. versének egyik sorához 
Kazinczy a következő jegyzést teszi: 
Csapodi Gábor úr Horváthnak is nekem 
is becsült és szeretett barátom. Horváth 
Ádám többször említi őt leveleiben. 

Trattner K a l e n d a r i u m a 1828. — Kazinczy F. 
Levelezése I. 

Csapodi (Páyer) István, orvostudor, 
az egészségtan középiskolai tanára, egyet, 
magántanár; szül. 1856. decz. 26. Hor-
pácson Sopronmegyében, hol atyja korcs-
máros és mészáros volt ; Kőszegen a 
német nyelv elsajátítása végett az elemi 
iskola negyedik osztályába járt, Sopron-
ban a katholikus főgymnasiumban 1867-től 
1875-ig tanult; orvosi tanulmányait 1875 
—80-ban Budapesten végezte, hol 1880. 
decz. 4. orvostudorrá avatták. Leginkább 
a természettudományokkal, élettannal és 
szemészettel foglalkozott. 1881-től 1889-ig 
az egyetemi szemkórházban működött, 
előbb mint gyakornok, 1884-től mint tanár-
segéd. 1887-ben megszerezte a közép-

iskolai egészségtan-tanári oklevelet. 1890. 
jún. 14. a budapesti egyetem orvosi kara 
a szemészet magántanárává képesítette, 
1891. jan. 4. pedig a közoktatásügyi 
miniszter az egyetem bölcseleti karán az 
egészségtan előadásával is megbízta. 
1891-ben a kir. természettudományi tár-
sulat választmányi tagja lett, 1890 6ta 
pedig az országos közegészségi egyesület 
titkára, e minőségben egyik szerkesztője 
az Egészség folyóiratnak. — Nyelvészeti 
czikkei a M Nyelvőrben jelentek meg 
(1875 óta előbb Lövei P., Lövei Páyer 
István, L. Páyer István, 1880-tól Csapodi 
István névvel: Az első magyar szemorvosi 
könyv magyarsága, Pápai Páriz Ferencz 
magyar orVosi nyelve sat.); szemészeti 
czikkei az Orvosi Hetilap Szemészet cz. 
melléklapjában (1882 óta), a Természet-
tudományi Közlönyben (1887. 1890--91), 
Egyetemi Lapokban (1890. A szinérzés 
vizsgálata, magántanári próba előadás), 
Recueil d'ophthalmologie (1884. Le jéqui-
rity et son mode d'action); egyéb orvosi 
és természettudományi czikkei: Ország-
Világban (1885. A legáltalánosabb szen-
vedély, 1886. A szem és a látás, 1887. 
Az akáczfáról), az Egészségben (1887. 
A szem, 1888. A szódavíz és ásványvíz, 
1889. Modern mérgekről, A Fröbel-féle 
tanítás, 1890. Mit tegyünk a trachomás 
iskolás gyermekekkel ? Az iskolás gyer-
mekek betegségei, 1891. A czúgról, A 
csók, Az iskolás leányok sápadtsága, Az 
uszályos ruháról); a Turisták Lapjában 
(1889.), a Mentők Lapjában (1890.), a 
Hétben (1890.) és a Vasárnapi Újságban 
(1891. Szemmelweisz Ignácz Fülöp); szá-
mos tárcza, vezér- és egyéb czikk a.Bud: 
Hírlapban, —di jegygyei is (1881 óta). 
— Munkái: 1. Látáspróbák (szem-
orvosok számára.) Bpest, 1886. — 2. 
Egészségtan polgári és felsőbb leány-
iskolák számára. Bpest, 1889. — 3. 
Egészségtan az elemi iskolák számára. 
U. ott, 1890. (Gerlóczy Zsigmonddal, 2. 
kiadás. U. ott, 1891.) — 4. Útmutató 
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a szemészetben. U. ott, 1890—91. Két 
kötet. (Nagyobb alakban is.) — 5. A 
kisdedek szembajai. U. ott, 1890. (Anyák 
Könyvtára.) — 6. Mentő eljárások szem-
bajokban. U. ott, 1891. (Az orvosi mentés 
kézikönyve.) Szintén ő irta Dollinger 
könyvének szemészeti részét: Die Mas-
sage in der Augenheilkunde czímmel. — 
Az Egészség cz. folyóirat társszerkesz-
tője Fodor Józseffel 1810. aug. óta. 

Corvina 1890. 19., 1891. 27. Sz. — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. — A budapesti k i r . 
m. tud. egyetem tanárainak irodalmi mun-
kássága 1886—1891. 27—31. 72. 1. és önélet-
rajzi adatok. 
Csapodi Lajos (szala-lövői), hittudor, 

cz. püspök, szül. 1729. okt. 8.; a böl-
cseletet Nagyszombatban végezte, mire 
1763-ban a jezsuita rendbe lépett; Bécs-
ben hallgatta a theologiát és Nagyszom-
batban lett hittudor; azután ugyanott 
volt tanár és előadta Newton bölcseleti 
elveit, Gráczban a történelmet, erkölcsi 
theologiát és egyházjogot; Nagyszombat-
ban 1770-től a rend feloszlásáig az ága-
zatos hittant tanította; később a gymna-
sium igazgatója lett, 1774. okt. 23. az 
egyetemi könyvtár egyik igazgatójává ne-
veztetett ki 600 frt évi fizetéssel. 1775-től 
a hittani kar dékánja, 1776-ban az egye-
tem rectora is volt. 1777-ben veszprémi 
kanonok, a papnevelő igazgatója, 1778-ban 
baconiai apát ; 1797-ben nagy-prépost s 
1798-ban scopiai cz. püspök lett. Meg-
halt 1801. jún. 6. Veszprémben és Horváth 
János kanonok mondott fölötte gyász-
beszédet, Zimányi Lajos piarista pedig 
emlékére latin verset irt (Veszprém, 1801). 
— Munkái: 1. Laudatio funebris... 
C. Jo. Pálffy pa la t in i . . . 1751. — 2. 
De gratia Christi libri IV. Praemissae: 
Dissertationes historicae de Pelagio, 
Semipelagianis, Luthero, Calvino, Mich. 
Bajo, Corn. Jansenio, Pasch. Quesnello 
et Congregationibus de auxiliis gratia. 
Tyrnaviae, 1769. — 3 De religioni reve-
lat a, ejus regulis et virtutibus praecipuis 
partes' II cum dissertatione de Autoritate 

históriáé Veteris et Novi Testamenti. U. 
ott, 1771. — 4. De Deo et divinis ejus 
atributis libri III cum dissertatione prae-
via de communi naturae sensu. U. ott. 
1772. — 5. De augustissimis Trinitatis 
et incarnatione mysteriis libri II. U. ott, 
1772. — 6. Beflexiones ad disquisitio-
nem de jure coronandarum reginarum 
Hungáriáé ab episcopo Bärnkopf. Posoni; 
et Pestini, 1792. 

Horányi, Memoria és Nova Memoria. — 
Epicedion ad iteratas L. Cs. exequias. 1801. — 
Verein. Ofner-Pester Zeitung 1801. 48. SZ. — 
Molnár János, Magyar Könyv-Ház XVII. 
1802. 211. — Zeitschrift von und für Ungern. 
II. 1802. 111. 1. — Annalen der Oesterr. Lite-
ratur Intell. 1803. I. 4. sz. — Katona, His-
tória Critica XLI. 571. — Allgem. Literatur 
Zeitung 1803. Intell igenzblatt 107. sz. — 
Catalogus Bibl. Fr . Com. Széchenyi. Suppl. 
1. 124. Fejér, História Academiae 80. — 
Pauer János, Az Egyházi Kend Érdemei 
446 462. — Stoeger, S c r i p t o r e s 49. — Pauler 
Tivadar, Egyetemünk Kectorai 18. és a Bu-
dapesti m. kir. Tud.-Egyetem Története. 

Csapodi László (szala-lövői), jezsuita 
tanár, előbbinek testvér-bátyja, szül. 1724. 
jún. 27. Petőfalván Nyitramegyében ; 
1740-ben lépett a jezsuita rendbe és 
Trencsénben végezte a hittudományi tan-
folyamot ; később Győrött tanította a böl-
cseletet, a bécsi therezianumban a magyar 
nyelvet, Budán az erkölcsi hittant; az-
után a budai, győri és soproni társiiázban 
hitszónok volt. A rend feloszlatása után 
Sopronba vonult vissza, hol 1791-ben 
meghalt. — Munkái: 1. Theresias. Tyr-
naviae, 1750. (Költemény.) — 2. Laudatio 
funebris excell. d. com. Joannis Pálffy 
ab Erdőd, regni Hungáriáé palatini. U. 
ott, 1751. — 3. História Theumaturgae 
Virginis Claudiopolitanae. U. ott, 1753. 

Horányi, Nova Memoria. — Katona, His-
tória Critica XLI. 571. — Fejér, História 
Academiae 80. — Stoeger, Scriptores 48. 

Csápori Gyula. L. Machovich Gyula. 
Csarada János, jogtudor, az európai 

nemzetközi jog és jogbölcselet cz. rend-
kívüli tanára a budapesti egyetemen; 

i . s z ü l . 1850. máj. 15. Nyitrán, hol atyja 
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földbirtokos volt; gymnasiumi tanulmá-
nyait Nyitrán, Esztergomban és Egerben 
végezte; a jog- és államtudományokat 
a budapesti egyetemen hallgatta ; egy fél 
tanévet a bécsi egyetemen töltött. Azután 
ügyvédi gyakorlatra lépett. 1877-ben a 
m. kir. kincstári jogügyek igazgatóságánál 
fogalmazó-gyakornok lett és 1878-ban 
jogtudori oklevelet nyert. Ekkor külföldi 
tanulmányútra ment. 1881. júniusban a 
tételes európai nemzetközi jogból, 1882. 
májusban a bölcseleti jogból egyetemi 
magántanárrá képesíttetett. A második 
alapvizsgálati bizottságnak kezdettől fogva 
tagja. 1886-ban a jogi kar az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottságba is be-
választotta. 1891. febr. az egyetemi ny. 
rendkivüli tanári czimet nyerte s okt.-től 
József Ágost főherczegnek a római jog, 
a magyar magánjog, büntetőjog, a politika 
története, a diplomatiából és a nemzet-
közi jogból előadásokat tart. — A mostoha 
cz. kétkötetes regényét a Magyar Újság 
(1872. 153—215. sz.) közölte. Következő 
czikkeit a Nemzet hozta: Oroszország 
és a nyugot - európai államok érint-
kezései (1884. 259.); Közjogi szabá-
lyok Chinában (1884. 283. 284. sz.); 
Egy kis diplomatiai etiquette, történeti 
visszapillantás a követek rangviszonyaira 
(1885. 227. 229.); Az európai nemzetközi 
jog Chinában (1886. 120.); Az állandó 
diplomatia fejlődése Európában (1887. 
131. 146. 147.); A consuli biráskodásról 
(1891. 37. sz.). — Munkái-. 1. A tengeri 
zsákmányjog elvei a háborúban. Tekin-
tettel a semleges hajózásra és kapcsolat-
ban a kalózkodás kérdésével, történeti 
és elméleti szempontból. Bpest, 1882. 
(Ism. Nemzetgazd. Szemle, Thallóczy L.) 
— 2. A követek menedékjogáról. Pápa, 
1883. — Kéziratban: A nemzetközi jog 
történeti fejlődésének vázlata, a west-., 
fáliai" békétől napjainkig. 

M. Könyvészet 1882. — Acta r e g . s c i e n t . 
universitatis Hung. Budapestinensis 1883— 
84. I. 69. 1. és önéletrajzi adatok. 

Császár András. L Cházár András. 

Császár Ármin (Hermann) Ignácz, 
szent benedek-rendi áldozópap, bakony-
béli perjel, aranyérdemkeresztes, szül. 
1796. júl. 20. Tokodon Esztergommegyé-
ben ; 1816. okt. 28. lépett a rendbe; 
1826. aug. 17. misés-pappá szentelték 
föl; 1819—21-ben gymnasiumi tanár volt 
Győrött, 1821—22-ben Sopronban, 1822 
—26. hittanhallgató Pannonhalmán, 1826 
—27. tanulmányi felügyelő és a rend 
növendékeinek tanára s 1827—32. hit-
szónok Pannonhalmán, 1832—41. lelkész 
Tényőn, 1841—49. ugyanaz Szentmárton-
ban, 1849—56. hitszónok Sopronban, 
1856—64. spirituális ugyanott, 1864—66. 
Komáromban, 1866—75. a bakonyhéli 
apátságban, 1875—78. alperjel, 1878-tól 
perjel ugyanott. Meghalt 1880. szept. 19. 
Bakonybélben. — Egyházi beszéde van 
a Pázmány Füzetekben (1859). 

Pannonhalmi sz. Benedek-rend, Névtára 1880. 
és 1881-re. — Scriptores Ordinís S. Bene-
dicti 50. 

Császár Árpád, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1857. jún. 27. Egerben Hevesmegyé-
ben, hol atyja Cs. György városi hiva-
talnok volt; a gymnasiumot Egerben, 
az egyetemet Budapesten végezte; azután 
nevelő volt két évig (1881—83) Bánffy 
Béla gróf házában. 1884 óta tanár az 
V. ker. főgymnasiumban Budapesten. — 
Czikkei: Garay János ifjúsága (Fővárosi 
Lapok 1880. 155. 156. sz.) és Garay 
Jánosról (Koszorú 1881). — Munkája: 
Amerika felfedezése és meghódítása. 
Bpest, 1891. (Markó Ferencz névvel.) 

Önéletrajzi adatok. 

Császár Ferencz (kolgyári), jogtudor, 
a hétszemélyes tábla nyug. birája, a m. 
tud. akadémia lev.« tagja, Cs. József 
csizmadia és Könczöl Anna fia, szül. 
1807. júl. 9. Zala-Egerszegen ; atyját még 
gyermekkorában veszítette el, mire anyja 
s rokona (Barényi Sándor) gondoskodása 
mellett Zala-Egerszegen, Szombathelyen, 
Kőszegen és Sopronban járta iskoláit. 



189 Császár 188 

1822-ben a benczés szerzetbe lépett Pan-
nonhalmán, hol Guzmics buzdítása a 
költészetre hajlandó ifjú kedélyére nagy 
befolyással volt. 1824-ben mint első évi 
bölcselet-hallgató kilépett a rendből és 
tanulmányait Győrött folytatta s bevé-
gezte, mire a veszprémi egyházmegyébe 
lépett, egyszersmind a gróf Draskovich 
fiúk nevelője volt; utóbb a hittani tudo-
mányok tanulása végett a pesti központi 
papnevelőbe küldetett, de innét is kilépett 
és a jogi tudományokra adta magát 
Pesten, majd Zágrábban. 1830. aug. 30. 
a pesti egyetemen szigorlatot tett; azon 
év nov. 5. a fiumei gymnasiumban a 
magyar nyelv és irodalom rendes tanára, 
1832. márcz. 30. a fiumei kormányszék-
nél fogalmazó-gyakornok lett 200 frt 
fizetéssel, hol 1836. nov. 18-ig működött. 
1833. júl. 7. Fiume városa, azon buz-
galmáért. melyet mint tanár, valamint 
a várost illető ügyekben is tanúsított, őt 
patrícius tanácsosai sorába fölvette. 1833-
ban letette az ügyvédi vizsgát. 1835-ben 
Zalamegye táblabirájává választatott. 
1836. nov. 18-tól 1837. ápr. 28-ig a fiumei 
kir. váltó, kereskedelmi s tengeri consu-
látusi törvényszéknél mint igtató 500 frt 
évi fizetéssel, azután mint szavazati joggal 
felruházott valóságos actuarius volt al-
kalmazva. A 40-es évek elején a pesti 
váltófeltörvényszék ülnökévé, 1846. aug. 
31. a m. kir. hétszemélyes tábla birájává 
neveztetett ki, mely minőségben 1849. 
június végéig maradt. Midőn Váczon 
családja körében tartózkodott, az orosz 
hadjárat mindenéből kipusztította. 1850. 
szept. az addig élvezett 3000 frtnyi hétsze-
mélynöki fizetése is betiltatott és ő beteges 
nejével és hat kiskorú gyermekével a 
nyomorba jutott; gazdag könyvtárát el-
adván Pestre költözött, hol ügyvédi gya-
korlattal és az irodalommal foglalkozott. 
A m. tud. akadémia 1832. márcz. 9. 
lev., 1847. decz. 23. tiszt, tagjává, 1853. 
márcz. 14. ügyészéül, a Kisfaludy-társaság 
pedig 1845. jan. 28. "tagjává választotta. 

Meghalt 1858. aug. 17. kerepesi birtokán. 
Az akadémiában Suhayda János mondott 
fölötte emlékbeszédet 1871. febr. 27. — 
A m. tud. akadémia 1832. nagygyűlésén 
a fordításra kijelölt 71 színjáték közül 
31 érkezett be s ezek közül három tar-
tatott érdemesnek a nyomtatásra, ezek 
egyike a Nőtlen philosophus Nota Albert-
től. 1833-ban Pest vármegye játékszini 
könyvtárában Titok cz. eredeti darabja 
is volt. 1842. nov. 27. a m. tud. aka-
démia IX. nagygyűlésén Dessewffy Aurél 
gróf felett tartott emlékbeszédet. Költe-
ményei, beszélyei, történelmi, jogi s 
vegyes czikkei saját lapjain kívül a kö-
vetkező lapokban és folyóiratokban jelen-
tek meg: Tud. Gyűjtemény (1826—27. 
Hunyadi János), Szépliteraturai Ajándék 
(1827.), Koszorú (1830. A titok, vígjáték), 
Rajzolatok (1835. Fiumei levél), Társal-
kodó (1833.), Athenaeum (1840-43.), 
Hirnök, Világ (1843.), Budapesti Árvíz-
könyv (1839—41.), Tudománytár (1839. 
Utazás a Quarneroi szigeteken), M. tud. 
Társ. Évkönyvei VI. 1840—42. (Emlék-
beszéd gróf Dessewffy Aurel felett), Fi-
gyelmező (1840.), Közlemények (1841.), 
Literatúrai Lapok (1841.), Nemzeti Alma-
nach (1841—42.), Emlény (1841—44.), 
Kliegl-könyv (1842. Levelek Olaszország-
ból), Regélő P. Divatlap (1842.), Honderű 
(1843. 1845—46.), Aradi Vészlapok (1844.), 
Szivárvány (1844.), Életképek (1843— 
46.), Der Ungar (1845. Lohn der Eifer-
sucht cz. beszélye német fordításban), 
Kisfaludy-Társaság Évlapjai VII. (A sírok-
ról, Foscolo Hugó költeménye. Beköszön-
tőül 1845. nov. 8.), Losonczi Phönix 
(1851.), Hölgyfutár (1851.), Fáncsy-Album 
(1851.), Budapesti Viszhqng (1852.), Csa-
ládi Lapok (1852.), Vasárnapi Újság 
(1854.), M. Akadémiai Értesítő (1854 
4. sz. Az egri érseki lyceumban őrzött 
Dante-codexet ismertette), Hölgyek Nap-
tára (1855—57. Magyar királynők élet-
rajza), Müller Gyula Nagy Naptára (1854 
—55. Műfordítások olaszból.), Délibáb 
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(1856.), Délibáb Naptár (1857.), Erdélyi 
Muzeum (1857.), Kalauz (1857.) és saját 
lapjaiban. — Munkái: 1. Q,röm-Dall, 
melyet méltós.. gróf Draskovich György 
úr bitvesének szül. báró Orczy Anna 
asszonyságnak születése ünnepén fiúi 
hálás részvétellel sziveskednek gróf Dras-
kovich László és Theodor. Pest, 1827. 
(Császár Ferencz irta. Toldy F. jegyzete 
a bpesti egyetemi könyvtár példányán.) 
— 2. Kemendvár. Rege öt énekben. 
U. ott, 1828. — 3. Sonett kossorú. Fiume. 
1831. — 4. Csdssár Ferencz kritikát 
érdeklő levelei. Pest, 1832. — 5. Nőtelen 
philosophus, vigj. Nota Albert után ford. 
olaszból. U. ott, 1833. — 6. Gramatica 
ungherese. U. ott, 1833. (Az 1832. aka-
démiai nagygyűlésen fordításra érdemes-
nek találtatván az igazgatóságnak ajáni-
tatott.) — 7. Ungarische Sprachlehre, 
nebst einer Auswahl von Übungen zum 
Übersetzen mit Anwendung der Inter-
linearmethode. U. ott, 1834. és 1835. — 
8. A bűnökről és büntetésekről. Beccaria 
után olaszból ford. Zágráb, 1834. — 9. 
Orestes, szomj. 5 felv. gr. Alfieri Victorius 
után ford. Buda, 1836. (Külf. Játékszín 
XI.) — 10. Sofonisba. szomj. 5 felv. 
gr. Alfieri után olaszból ford. U. ott, 1836. 
(Külföldi Játékszín XII.) — 11. Váltó 
óvások. U. ott, 1840. (Ism. Figyelmező.) 
— 12. Váltójogi müssötár. U. ott, 1840. 
(Ism. Figyelmező.) — 13. Semmi rosszat, 
vigj. 3 felv. Bon Ferencz után olaszból 
ford. U. ott, 1841. (Szinműtár II. 3.) — 
14. Csássár Ferencz Költeményei. Pest, 
1841. (Ism. Kuty Lajos, Honművész 21. sz. 
2. bőv. kiadás. U. ott, 1846. Ism. Ungar 
119. sz. 3. czímkiadás. U. ott. 1848.) — 
15. A fiumei kikötő. U. ott, 1842. — 
16. Magyar életképek 1843-ból, Rajzolva 
egy zalamegyei adózótól. U. ott, 1843. 
— 17. Nádasdy-Forray Julia grófnö-
Jiez, fia halálakor. Hely n., 1843. — 18. 
Utazás Olaszországban. Buda, 1844. 
Két kötet. (Szépirodalmi munkái. 1. 2. 
Ism. Életképek.) — 19. Görög-római 

mythologiai szótár. Pest. 1844. (Ism? 
M. Szépirodalmi Szemle 1847.) — 20. 
Tihany ostroma, komoly lantos dráma 
3 szakaszban. Zenéje Thern Károlytól. 
Pest, 1845. (2. kiadás. Ism. P. Divatlap' 
II. 3. sz.) — 21. Császár Ferencz beszé-
lyei. U. ott, 1846. Két kötet. — 22. A 
magyar csődtörvénykezés rendszere. U. 
ott, 1846. — 23. A váltóbeli adósság 
felmondhatása és az alakítandó hitel-
intézet követelésinek kiváltságos elsőbb-
ségéről. U. ott, 1848. — 24. Az adós 
személye meg nem Ítélhető. U. ott. 1848. 
(Akadémiai székfoglaló értekezés.) — 25. 
Rákóczi Ferencz discursusai. U. ott, 
1848. — 26. A magyarországi bírósági 
szervezetet, perlekedési rendet. . . ideig-
lenesen szabályozó rendeletek magyará-
zata. U. ott, 1850. (2. kiadás. U. ott, 
1851.) — 27.. Silvio Pellico értekezése 
az emberi kötelességekről. Olaszból ford. 
U. ott, 1853. — 28. Alighieri Dante 
Uj élete, olaszból ford., szerző életrajzá-
val, bevezetéssel és jegyzetekkel. U. ott, 
1854. (2. kiadás. U. ott, 1854.) — 29. 
Vágvölgyi hét tájkép. Természet után 
rajzolva 1845-ben. Magyarázó szöveggel 
kisérve. U. ott, 1855. — 30. Magyar 
hősök képcsarnoka. Életirati vázlatok 
kíséretében. I. füzet. U. ott. 1855. (Több 
nem jelent meg.) — 31. Őszi lombok. 
U. ott, 1857. (Költemények és Dante 
fordítás, Ism. Figyelő IV. 1878. dr. Angyal 
János) — 32. Olasz költőkből. U. ott, 
1857. (Alighieri Dante, A pokol első négy 
éneke. Foscolo Hugó, A sírokról. Pinde-
monte Ipoly, A sirok.) — 33. Makó város 
közönsége úrbéri viszonyainak jogtörté-
nelmi rövid vázlata. Szeged, 1859. — 
Szerkesztette az Aradi Vészlapok czímű 
albumot (Pest, 1844.)," Kliegl-könyvet (U. 
ott, 1846.); a Pesti Naplót 1850. márcz. 9. 
alapította s annak kiadó-tulajdonosa volt 
jún. 30-ig; alapította és szerkesztette a 
Divatcsarnok cz. szépirodalmi lapot 1855. 
jan. 5-től 1858. aug. 10-ig, a Törvény-
kezési Lapokat 1857. júl. 4-től 1858. 
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aug. 14-ig és a Magyar Hölgyek Naptárát 
1855—57-re Pesten. — Kiadta a Szép-
irodalmi Könyvtárt (Pest, 1850. Három 
füzet : Beszélyek a P. Napló tárczájából.) 
— Álnevei: Alkonyi, Bárányi, Kövessy 
Kálmán, Tengery és Zádor. — Néhány 
költeménye van a m. n. múzeum kéz-
irattárában. Benkő még egy szindarabját 
említi Francesca da Rimini, Silvio Pellico 
után ford., mely megvan a nemzeti szín-
ház könyvtárában. Levelei Czuczor Ger-
gelyhez, Pest, 1844. márcz. 11. a Figyelő-
ben (XIX. 1885.), Guzmics Izidorhoz. 
Fiume, 1835. (U. ott, XX. 1886.) — 
Arczképei kőnyomatban: Lieder rajza 
után Walzel A. nyomtatta Pesten s kiadta 
Frankenburg Adolf 1845-ben az Életképek 
mellett; Clarot T. rajza, után Engel Móricz 
nyomt. Pesten; rajzolta és nyomt. Röhn 
1850-ben Pesten. 

M. Tud. Társ. Névkönyve 1839—48. (Munká-
latai .) — Toldy B ib l i og raph i á j a . (Tud. T á r 
1833—42.) — Kisfaludy-Társaság Evlapjai V . 
103. V I I . k . X V . X L . 1. — Életképek 1845. 

II . 21. sz. arczlc. — Irodalmi Őr I . 1845. 8. 
1846. 143. 1. — Honderű 1847. I I . 2. SZ. — 
Thetcreick József, M a g y a r o k Szü le tésnap ja i 
69. — Vjabbkori Ismeretek Tára I I . — Akad. 
Értesítő 1853. 4. SZ. — Ferenczy é s Danielik, 
M . I l ' ók I . — Törvénykezési Lapok 185S. 86. 
87. sz. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai 
I I I . 108. — Hölgyfutár 1858. 196. SZ. — Győri 
Közlöny 68. Sz. (Kovács Ödön.) — Divatcsarnok 
1858. 34. SZ. — Két Garasos Újság 1858. 9. SZ. 
— Pécsi Lapok 1861. 44. 45. SZ. — Egyetemes 
ilf. Encyclopaedia V I I . 135. — M. Akad. Alma-
nach 1863. 293. — Suhajda János, E m l é k b e -
széd Cs. F. fölött. (Értek, a társad, tud. 
k ö r . I I . 4.) — Benkő Kálmán,?M. S z í n v i l á g 
62. — Adatok ,Zalamegye Történetéhez I . 67. 
318. — Vasárnapi Újság 1871. 11. SZ.— Szinnyei 
Beper tó r iuma . Tö r t éne l em I . II . — Petrik 
Könyvésze t e és Bibl iogr . — Figyelő I. II. 
IV—VII. X I - X I I I . XV. XVI. XVII. XIX. XX. 
XXIII . •— Budapesti Szemle XVI. 1878. ( Imre 
Sándor.) — P. Napló (1883. 228. 234. sz. i f j . 
Áb rány i Kornél .) — Karcsú Arzén, Vácz 
Története IX. 296. és gyászjelentés. 

Császár György. L. Caesar György. 

Császár (B.) János, ev. ref. lelkész a 
dunántúli egyházkerületben. — Kézirati 
munkája : Egyhási beszéd a boldogság-

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

ról 1730. aug. 22. (A m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Császár József, 1804-ben valószínűleg 
debreczeni tanár volt, de rövid ideig, és 
nyelvészettel foglalkozott. — Szerkesz-
tette a Magyar Hírmondót 1802. jan. 
1-től 1803. máj. 27-ig. 

Kazinczy F. M u n k á i II . oszt . I I I . k. 42. 1. 
— Gróf Desseu-ffy József í r o d . H a g y o m á n y a i 
I . 11. 

Császár Károly, bölcselettudor, fő-
reáliskolai tanár, szül. 1842. jan. 20. 
Pesten, a hol a gymnasiumot a kegyes-
rendieknél végezte, kik közé a VI. osz-
tályban maga is lépett. Miután a közép-
iskolát 1862. jeles sikerrel elvégezte, két 
éven át Temesvárt, egy évig Becskere-
ken, 1865 óta Selmeczbányán volt tanár ; 
innen Budapestre tették át, hol 1869-ig 
működött és 1866-ban tanári vizsgálatot 
tett a mathematikából és physikából. 
Az 1869/70. tanévben Kolozsvárt volt 
tanár, hol e tanév végével kilépett a 
kegyesrendből s áttért a ref. hitre. Egy 
évig a kolozsvári polgári leányiskolának 
ideigl. igazgatója volt, 1871. okt. 7-től a 
Budapest IV. kerületi főreáliskolában a 
mennyiségtan tanára, 1882 óta a ma-
gyar-franczia biztosító-társaság mathe-
matikai tanácsosa volt. Meghalt 1891. 
ápr. 30. Budapesten. Szaktudománya 
mellett sokoldalú általános műveltséggel 
birt; jól birta a klasszikus nyelveken 
kivül a német, franczia, angol és olasz 
nyelvet és nagy tájékozottsága volt a 
modem irodalmakban. — 1871—73-ig a 
Pesti Naplónak, 1875-ben a Pester 
Lloydnak volt belmunkatársa. Nevelés-
tani, természettudományi (mathematikai, 
csillagászati sat.) czikkei a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg : 
Természet (1868. 1870.), Tanügyi Füze-
tek (1868—72.), Erdélyi Gazda (1870.), 
Tanáregylet Közlönye (1870. 1873—74.), 
M. Tanügy (1872—74.), Pestvárosi IV; 
ker. Főreáliskola Értesítője (1872. A 
számvetés végetlen tízes számokkal; 
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1882. A reáliskola kérdése; 1888. A 
kamatláb vázlatos története), Athenaeum 
(1873.). Főv. Lapok (1874. A lutri pro-
fessor, A promesse), Term. Közlöny 
(1875. Csillagászati fölfedezések a táv-
cső feltalálásának korában). M. Nyelvőr 
(1882—83.), M. Nemzetgazda (1.883-tól), 
Gyakorlati Kereskedelmi Tudományok 
(1888-tól). Moniteur des Assurances 
(XVII. 1883—84. Assurances des annu-
ites és L'assurance dotale). — Munkái: 
1. Betüszámtan. A középiskolák felső 
iskolái számára. Pest. 1867. (2. kiadás : 
Algebra czimmel. Bpest, 1875. Ezen 
czimmel is : Az elemi mennyiségtan 
rendszere I. 3. telj. átd. kiadás. U. ott. 
1880.) — 2. A csillagos ég. Pest, 1870. 
(Közhasznú Könyvtár I.) — 3. A liaj-
csövesség mathematikai elmélete. Ko-
lozsvár, 1870. (Különnyomat a kolozsvári 
kath. főgymnasium Tudósitványából.) — 
4. Számtan. A középiskolák alsóbb osz-
tályai számára. U. ott, 1874—75. Három 
rész. I. 2. telj. átdolg. kiadás. 1877. 3. 
kiadás. 1880. 4. k., 1885. II. 2. jav. 
kiadás 1877.. 3. k. 1885. III. 2. kiadás 
1880. Mind a 3. rész 4. kiadásban egye-
sítve 1886. 5. kiadás 1890. U. ott.) — 
5. Függelék a népiskola számtani példa-
tárához a méter-mértékek begyakorlására. 
U. ott, 1875. — 6. A métermérték Ma-
gyarország számára. Günter Mihály után 
átdolgozva. Bécs, 1875. — 7. A méteri 
mértékek és súlyok atlasza. Günter Mi-
hály után Magyarország számára átdol-
gozva. U. ott, 1875. (Két utóbbi németül 
is. U. ott, 1875.) — 8. Más világok 
mint a mienk. Proctor Bichard 3. ki-
adása után ford. Bpest, 1875. (Term. 
Társulat Könyvkiadó-Vállalata VIII.) — 
9. Geometria, a középiskolák felső oszt. 
számára 207 ábrával. U. ott, 1877. — 
10. Mathematikai feladatok. Martus 
után németből ford. U. ott, 1878. — 11. 
Geometriai alaktan. A geometriai raj-
zolás elemeivel. Az I. és II. osztály 
számára. U. ott. 1879. (2. kiadás. U. ott. 

1880. 3. k. 1890.) — 12. Jelentés az 
1878-iki párisi világkiállítás középiskolai 
szakosztályáról. U. ott, 1879. (A hivata-
los jelentés II. része.) — 13. Carnot és 
Monge életrajzai. Arago után francziá-
ból. U. ott, 1879. (Ifjúsági Iratok Tára.) 
— 14. Ivettre de Fénelon k l'Academie 
Francaise. Discours sur le style par Buffon. 
Magyarázó jegyzetekkel ellátva. U. ott, 
1879. (Jeles írók Tára.) — 15. Szer-
kesztő planimetria a középiskolák szá-
mára 188 ábrával. U. ott, 1880. (2. ki-
adás 1882. 3. k. 1890. U. ott.) — 16. 
Számtani példatár az ipartanodák 
használatára. U. ott, 1882. — 17. Szám-
vetés a népiskola II—IV. osztályában. 
U. ott, 1883. (Népiskolai Könyvek Gyűj-
teménye.) — 18. Természettan népisko-
lák számára. U. ott, 1883. (Népisk. 
Könyvek Gy.) — 19. Korlátolt pontos-
ságú számvetés. U. ott, 1888. (2. kiadás.) 
— 20. Az egységes középiskola szerve-
zete. U. ott, 1891. — 21. Hollandia 
kereskedelmi szakoktatása. U. ott. 1891. 
Szerkesztette a Tanügyi Füzetek uj folya-
mát (Heinrieb Gusztávval. Pest. 1867—69), 
a Hétfői Lapokat az irodalom és tanügy 
számára 1868. elején, de csak 3 száma 
jelent meg, és a Heti Krónikát (1872. 
márcz. 6-tól decz. 28-ig.) 

Moenich és Vutkovich M. í rók Névtára 25. 
434. — Váry Huszonöt év 27. 33. 36. 49. 50. 
— M. Könyv-Szemle 1876. 195. 243. 1880. I I I . és 
LXXIX. 1. — Szinnyei Könyvészete. — Petrik 
Könyvészete. — Ney Ferencz. Budapest fő-
városi IV. ker. Föreáltanoda Emlékkönyve. 
Bpest, 1880. 64. 107. és Értesítője 1891. — 
Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1883. 1885. 1886. 
1888. — M. Könyvészet 1886. 1888. 1890. — 
Corvina 1890. 14. 22. 26. Sz. — P. Napló 1891. 
118. sz. — Önéletrajzi adatok és gyász-
jelentés. 

Császár Pál, ev. ref. lelkész, szül. 
1815. okt. 19. Gálszécsen Zemplénme-
gyében ; iskoláit Sárospatakon végezte ; 
a gálszécsi egyházközség 1846-ban lel-
készül választotta s hivatalát 1847. júl. 
elfoglalta s folytatta 1877. aug. 2. be-
következett halálaig. Ez idő alatt egy-
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házmegyei aljegyző, majd tanácsbiró 
volt. — Munkája: Református énekes 
könyv tót nyelven. (Sárospatak, 1864;.) 
— Kéziratban: tót nyelvre fordított imák 
és egyházszertartási beszédek. 

Uj Hl. Athenás 86. 

Császár Viktor, Ferencz-rendi szer-
zetes, szül. 1738-ban Pozsonyban; 16 
éves korában lépett a rendbe Malaczkán ; 
a bölcseletet Nyitrán, a theologiát Győr-
ben tanulta ; 1761-ben misés pap lett és 
17 évig több helyen a plébániákon ki-
segített. 1778-tól fogva mint katecheta a 
győri nemzeti iskoláknál alkalmazták, 
míg 1787-ben a szerzet eltöröltetett. 
Utolsó éveit Kismartonban élte, hol 
1805. febr. 18. meghalt. — Kézirati 
munkája : Compendium liturgiáé sacrae 
(melyet a győri rendházban irt 1785-ben), 
a kismartoni klastromban van. 

Farkas, S c r i p t o r e s 91. 

Császári (Tsássár i ) István. — Mun-
kája : Speculum salutis Salomonis sive 
dissertatio de lapsu et resipiscentia 
regis Salomonis qua ejus et omnium 
vere priorum perseverantia in fide de-
fenditur. Groningae, 1730. 

Catalogus B i b i . F r . C o m . S z é c h e n y i S u p p l . 

I I . 100. 

Császári Lósi Pál, ev. ref lelkész, 
csurgói tanár volt és 1798-ban a jenai 
egyetemre ment ; kit azután Csokonai V. 
Mihály helyettesített a csurgói tanárság-
ban ; kecskeméti ev. ref. tanár volt 1802-
től 1811-ig; ekkor fülöpszállási lelkész 
lett. Meghalt? — Munkái: 1. Deák gram-
matika magyarúl. Bécs, 1804. — 2. 
Deák olvasó-könyv, melyet a legalsóbb 
deák classisokhoz alkalmaztatva készí-
tett. Pest, 1805. 

Catalogus B i b i . F r . C o m . S z é c h e n y i . S u p p l . 
I I . 101. — Kecsk eméti ref. fögymnasium Érte-
sítője 1857. 14. 1. — Csurgói ref. gymnasium 

Értesítője 1888. 12. 16. 

Császka (Csässtka) György kalo-
csai érsek. szül. 1826. decz. 4. Nyitra-
Zerdahelyen'; iskoláit Nyitrán kezdette, 
Tatán és Esztergomban folytatta; mint 

esztergommegyei növendékpap a po-
zsonyi Emericanumban töltött két évet. 
Nagyszombatban a bölcseleti s 1847-től 
a bécsi Pazmanaeumban a theologiai 
tanfolyamot hallgatta. 1850. szept. 24. 
fölszentelték, mire a nagyszombati érseki 
konviktus praefektusa, később az ottani 
érseki lyceumban tanár s utóbb a pápá-
nak t. kamarása lett. Hogy tanulmá-
nyait és tapasztalatait gyarapítbassa, az 
osztrák tartományokban és Felső-Olasz-
országban a gyermek-szemináriumok ta-
nulmányozása végett utazott. Lányi Ká-
rolynak az érseki szentszéki jegyzőségről 
történt eltávozása után, 1853. végén, 
ennek helyére hívták meg Esztergomba, 
hol egyúttal levéltárnok és három év 
múlva érsekhelynöki titkár lett. 1864 
óta a primási iroda igazgatója volt és 
ezen állásában Simor János herczegpri-
más is megerősítette s abban még akkor 
is meghagyta, midőn 1870-ben kanonok 
lett. 1874. febr. 17. ő felsége szepesi 
püspökké, 1881-ben val. belső titkos 
tanácsossá, 1891. okt. 27. pedig kalocsai 
érsekké nfevezte ki. A főrendiház pénz-
ügyi bizottságának tagja. A magyar 
orvosok és természetvizsgálók Tátrafüre-
den tartott XXIV. vándorgyűlésének 
egyik elnöke volt 1888. aug. 23—27-ig; 
a magyar szellemű tót közművelődési 
egylet egyik alapítója és vezére. Egy-
házmegyéje szűkebb ellátású lelkészei 
számára, 17 évi püspöksége alatt 100,000 
írtnál többet áldozott. A képzőművésze-
teknek leghathatósabb támogatói közé 
tartozik. Az akadémia dísztermének ki-
festésére 2000 frtot adott. — A Paz-
manaeumban töltött tanuló évei alatt 
bécsi. leveleket irt több magyar lapba 
és folyóiratba. Egyházi tárgyakról több 
czikke jelent meg a Religióban, a 
mellett irt mennyiségtani dolgozatokat 
is. A nagyszombati r. k. gymnasium 
Értesítőjében megjelentek tőle: A nagy-
szombati érseki convictusról (1853) és 
Momentum matheseos czímű értekezései 
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(1854.); egyúttal megkezdette előadási 
vezérfonalúl bölcseleti tankönyvét, de 
annak befejezésében az egyházi kor-
mányzathoz történt áthelyezése meggá-
tolta. — Munkái : 1. A dohány sás tilal-
máról papnöveldékben. Megjutalmazott 
pályairat. Nagyszombat, 1846. (Császtka 
névvel.) — 2. Viszony számi táblák. 
Tanítványai számára. U. . ott, 1853. — 
3. Oratio panegyrica in honorem angelici 
doctoris S. Thomae Aquinatis. Strigonii, 
1874. — Bőkezűségéből Szepesváralján 
nyomda és Szepesi Közlöny cz. társa-
dalmi hetilap létesült. A Supplementum 
Analectorum Terrae Scepusiensis Pars 
II. cz. régi egyháztörténelmi vállalatot 
tovább folytatta. A Monumenta Vati-
cana cz. vállalat költségeire 3000 fi'tot 
adott. — Arczképe Vereby Soma Hon-
polgárok Könyve (X. (1875.) cz. mun-
kában jelent meg Grund budapesti kő-
nyomó intézetéből. 

Vasárnapi Újság 1S74. 44". SZ. a r c z k . — Bud. 
Hírlap 1884. 260. (Cs. Gy. talárban és pon-
gyolában.) — Zelliger Alajos, Esztergom-
Vármegyei írók 25. — Sturm Albert, Uj 
Országgyűlési Almanach 14. — Catalogus 
Bibi. joanil . Card. Simor 279. — Schematis-
mus Strigoniensis 1S50—74. — Petrik Bib-
liographiája.*— HI. Salon XIII. 1890. 39. 1. 
a r c z k . — 1891 : Budapesti Közlöny 250. SZ. 
Vasárnapi Újság 45. sz . a r c z k . Zentai Közlöny 
45. SZ. Ország-Világ 1891. 45. SZ. Nemzet 
300. sz . M. Állam 251. sz . 

Császmai (Cziaszmai) István, gyula-
fehérvári unitárius pap, Blandrata és 
Dávid Ferencz egyik első követője ; mint 
az unitáriusok második ülnöke részt vett 
a váradi disputácziókban 1568. és 1569-
ben; többi közt Tordai Sándor András 
dévai pappal vitázott; ez ellen irta 
munkáját : Thordai Sándor András 
írásáéra való felelet. Gyula-Fejervár, 
1568. (Egyetlen példány a kolozsvári 
unitárius collegium könyvtárában.) 

Bod, M. Athenas 308. — Siebenb. Quartal-
Schrift VI. 1798. 220. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár . — Bodnár Zsigmond, Magyar 
Irodalom Története I. 192. 

Csataghi. L. Lechner László. 

Csatár Zsigmond, országgyűlési kép-
viselő, szül. 1836. máj. 5. Bezdéden; 
elvégezvén a rhetorikát, több éven át 
tanítóskodott, mire községi jegyző lett; 
közben azonban elvégezte a jogi tanul-
mányokat és 1873-ban ügyvéd lett. 
1875-ben lépett föl Csongrádon függet-
lenségi párti programmal és két cycluson 
át képviselte e kerületet. 1884-ben újból 
megválasztatott, de választása megsem-
misíttetett. 1887-ben antiszemita pro-
grammal választatott meg Gyulán. 

Sturm, Uj Országgyűlési Almanach 1888. 

Csatáry Ferencz (sarkadi). — Mun-
kája : Tizenhatodik Lajos, Franczia-
ország szerencsétlen királya életének 
históriája, németből ford. Bécs, I7ü3. 
(Füzetekben jelent meg.) 

Petrik Bibliographiája II, 533. 

Csatári (Tsatári) János (sarkadi), 
városi tanácsos, szül. 1730-ban Debre-
czenben nemes szülőktől; a gymna-
siumot szülővárosában végezte; innét 
Belgiumba és Szászországba ment ki s 
Halléban jogot tanult. Azután Debre-
czenben 27 évig különféle községi hiva-
talokat viselt és mint a város tanácsosa 
halt meg 1782. febr. 7. Debreczenben. 
Neje Hatvani Mária volt és így Hatvani 
tanárral atyafiságba jutott. — Munkája: 
1. Magyarország históriájának rövid 
summája, melyet hazájához való szere-
tetéből irt. Halle, 1749. — Kéziratban 
hátrahagyott magyar munkái: Scientia 
numismatica, avagy pénzekről való tu-
domány ; Ars heraldica, avagy czime-
rekről való tudomány; Egyháztörténelem; 
Erdélyi fejedelmek sírkövei; Debreczen 
város históriája, Nagyvárad városáról 
értekezés, Osztervald Péternek a szer-
zetes rendekről irt német munkájának 
fordítása; latin nyelven: Mausoleum 
principum Transilvaniae; Methodus, vei 
tabula, qua §cientiam* numismaticam 
bono ordine tractandam . . . offert; Suc-
cincta commentatio heraldico critica de 
insignibus regni Hungáriáé, ut et prin-
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cipatus Transilvaniae heraldicis; Choro-
graphia magni principatus Transilvaniae 
(megvan másolata a m. n. múzeumban) ; 
História litteraria Hungáriáé, Succincta 
juris Hungarici história ; Commentatio in 
Virgilium. 

Horányi, Nova Memoria 707. (hol s í r i ra ta 
is közöl te t ik . ) — Katona, His tó r ia Cri t ica 
X L . 721. — Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 
431. ( F á b r í P á l . ) — Csokonai Album 219. 242. 
1. — Szűcs István, Debreczen Tör t éne te I I I . 
979. — I f j . Szinnyei József, I r o d a l m u n k T ö r -
t é n e t e 76. — Figyelő I I . 1877. 181. — Torma 
Reper tó r iuma 164. — Petrik Bibi. I . 

Csatáry (Gróss) Lajos (csatári), or-
vostudor. egészségügyi tanácsos, Grósz 
Frigyes orvos és Wertheimber Henriette 
fia, seül. 1832. nov. 16. Nagyváradon, 
hol a gymnasiumot 1847-ben végezte; 
1848. okt. mint orvosnövendék a bécsi 
egyetemre ment. hol a szabadságharczi 
mozgalmakban részt vett és a Hyrtl 
tanártól vezényelt században szolgált. 
Okt. hó végén visszatért Nagyváradra s 
az ott szervezett 27. honvédzászlóaljhoz 
állott be; a csúcsai ütközet után had-
nagy, a Besztercze-Borgoprundi csata 
után főhadnagy és 1849. jún. havában 
százados lett és aug. 23. a Csernán ke-
resztül vezető mehádiai hidnál megse-
besülve lépte át Románia határát. A 
viddini Ziah pasa fölhivására ő is török 
szolgálatba lépett és Serajevóban, majd 
Damascusban töltötte szolgálati éveit, 
midőn 1852. végén amnestiát nyert s 
Bécsbe érve, Mazzini leveleinek Magyar-
országba való bevitelének közvetítésével 
vádoltatván, elfogatott és félévig fogva 
tartatott. Ekkor engedélyt nyert orvosi 
tanulmányainak a bécsi egyetemen való 
folytatására, hol 1855. decz. az orvosi, 
sebésztudori, szülészeti s szemészeti mes-
teri okleveleket nyerte. Nagyváradra visz-
szatérve 1857-től 1868-ig mint törvény-
széki s Biharmegye főorvosa működött, 
mely időközben tevékeny részt vett a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
nagy gyűléseiben, így az 1863-ban Buda-

pesten tartott gyűlésen indítványt tett 
a hazai közegészségügy törvényes szer-
vezésére, mely a pozsonyi gyűlésen el-
fogadtatott és alapját képezte az 1876-ban 
szentesített egészségügyi törvénynek. Az 
alkotmányos korszak bekövetkeztével, 
részt vett a politikai mozgalmakban és 
azok közé tartozott, kik a Deák-pártot 
Biharmegyében megalakították. 1878-ban 
csatári előnévvel magyar nemességet 
nyert. 1882-ben Szende honvédelmi mi-
niszter a honvédmenházi felügyelő-bizott-
ságba nevezte ki. és indítványára az 
országos honvédgyűlés a honvédmen-
háznak kezelését és vezetését a magyar 
honvédelmi minisztériumnak átadta; 
1883-ban a Medschid-rend tiszti s 1889-
ben ugyanazon rend Commandern- jelvé-
nyét. 1884-ben a cs. vaskoronarend 
harmadosztályú jelvényét és a belga 
Lipót-rend lovagkeresztjét. 1890-ben a 
szász Erneszt házi rend első osztályú 
lovagkeresztjét nyerte. Mint a törvény-
széki orvostan magántanára 1859-től 
1868-ig a nagyváradi jogakadémián, 
1868-tól pedig a budapesti egyetem jogi 
karában működik. 1870-ben min* a m. 
kir. % államvasutak főorvosa, ezeknek 
egészségügyi intézményeit szervezte, mely 
szervezet külföldön is több helyen minta 
gyanánt fogadtatott el. 1870—71-ben Eötvös 
és Pauler miniszterek megbízták, hogy az 
általa indítványba hozott nagy-várádi 
bábaiskolát, mint első ily intézetet hazánk-
ban, fölállítsa. Az országos közegészségi 
tanácsban indítványozta a közegészségi 
tanszék fölállítását a magyar egyeteme-
ken és egészségügyi felügyelők alkalma-
zását az ország különböző vidékein, mely 
indítványai elfogadtattak. A magyar or-
szágos közegészségi egyesület választ-
mányi, a bécsi önkéntes mentő-egylet 
és a franczia közegészségi társulat tisz-
teletbeli, a budapesti kir. orvos-egylet, a 
bécsi állat-növénytani, az alsó-rajnai 
német törvényszéki és lélektani, a párisi 
orvos-törvényszéki és közegészségi tár-
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sulat levelező, a budapesti honvéd-men-
házi felügyelő-bizottság miniszteri tagja ; 
a londoni, párisi, berlini nemzetközi 
orvosi s közegészségi congressusok volt 
tiszteletbeli elnöke. — A legtöbb európai 
nyelvet beszélvén, mint a magyar kor-
mány képviselője részt vett 1876-ban a 
brüsszeli, 1878-ban a párisi. 1883-ban a 
berlini nemzetközi egészségügyi kiállítá-
sokon ; 1879-ben az amsterdami, 1880-
ban a turini, 1881. és 1891-ben a lon-
doni, 1882-ben a genfi, 1888-ban a bécsi 
s 1889-ben a berlini nemzetközi orvosi 
s egészségügyi congressusokban, mely 
alkalmakkor elnöki s másodelnöki tiszt-
ségre emeltetvén, több értekezést tar-
tott. melyek ama congressusok évköny-
veiben jelentek meg, ilyenek: Sur la 
reconstruction de la ville inondée Szeged 
(Amsterdam), La trichinöse en Amerique 
(London), Nécessité d'une Convention 
hygienique internationale (Genf), Über 
die Nothwendigkeit eines Rettungswagens 
auf den Eisenbahnen (Berlin. Az általa 
föltalált mentőkocsi a legelső díjban 
részesült és a feltalálót Augusta csá-
szárné, a nemzetközi jury tagjává nevezte 
ki s értékes melltűt küldött neki 
emlékűi), Hygiene des Eisenbahnwesens 
(Bécs), Sanitätseinrichtungen der Eisen-
bahnen (Berlin), L'hygiéne des chemins 
de fer et des voyageurs (London.) — 
Vezérczíkket irt a P. Naplóba (1868. 
49. sz. A Deák-párt alakulása Biharban), 
orvos-közegészségi s egyéb czikkeket az 
Orvosi Hetilapba (1878 óta), a Jogtudo-
mányi Közlönybe (1886.), a Honba (1875. 
161. szám. A közegészségügy állapota 
hazánkban és annak rendezése; 1876. 
151. sz. Kiállítási levelek Brüsszelből; 
1879. 313. sz. A borhamisítás; 1880. 
18. sz. Közegészségi állapotok a fővá-
rosban ; 39. sz. Hansen magnetiseur 
szédelgéseiről; 1881. 54. sz. Az ameri-
kai disznó termények kitiltása; 1882. 
202. sz. Csendélet a közúti kocsikban); 
a Nemzetbe (1884. 119. 128. 177. sz. 

A cholera kérdéséhez; 319. sz. A ki-
állítás elhalasztásának kérdéséhez; 1891. 
168. sz. Az orvosi congressus és fel-
adatai) ; az Egyetértésbe (1884. 8. sz. 
Századunk és a közegészségügy; 102. 
sz. Közegészségügyünk vezetése és a. 
német egészségügyi hivatal; 319. sz. 
Védekezés a cholera ellen; 1885. 53. 
241. sz. Az országos orvosi és egész-
ségügyi congressus; 1885. 307. sz. A 
gyermek - menedékházak létesítése); a 
Pester Lloydba (1873. 180. sz. Unsere 
Sanitäts-Polizei; 1874. 161. sz. Der 
Landes - Sanitätsrath; 1880. 350. sz. 
Massregeln gegen die Gefahren der ame-
rikanischen Schweineprodukte; 1889. 352. 
sz. Zur Frage der Aerzte-Kamm^rn); 
Journal de Hygiene (Páris, 1879: Con-
seil d'hygiene superieur de la Hongrie ; 
1883 : Mesures prises en Hongrie contre 
la propagation des maladies syphili-
tiques ; 1889. Extráit du rapport annuel 
du conseil d'hygiene superieur de la 
Hongrie); Almanaque Hygienico (Mad-
rid, 1880. La hygiene en los caminos 
de hierro); El Diarioba (Buenos-Ayres 
1884. Ugyanaz). Vasúti s egészség-
ügyi dolgozatai a mudschidi Almanach 
Hygienico és a buenos-ayresi Diario cz. 
politikai lapban spanyol fordításban is 
megjelentek. — Munkái: 1. A tör vény-
széki orvostudomány gyakorlati kézi-
könyve. Orvosok, jogtudók és tanulók 
számára. Nagyvárad, 1857. (2. kiadás. 
Pest, 1870. Uj olcsó czím-kiadás. Bpest. 
1888.) — 2. Orvosi rendőrség. U. ott, 
1863. — 3. Orvosi Kalauz. U. ott, 1876. 
— 4. Evi jelentés az országos közegész-
ségügyi tanács működéséről. Budapest, 
1869—1891. (Minden évben.) — 5. Évi 
jelentés a m. kir. államvasutaknál elő-
fordult betegülésekről. U. ott, 1872— 
91-ig. (Minden évben.) — 6. Vélemény 
és tervezet az orvos-rendőri és ezzel 
együtt a kéjelgési ügy szabályozásáról. 
U. ott, 1877. — 7. Vasúti és hajózási 
egészségügy. U. ott, 1885. (Az orsz. 
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orvosi s közegészség, congressus Tárgyalá-
sai.) — Kisebb füzetekben megjelent 
művei még a következők : A közegész-
ségügy államosítása; A főváros közle-
kedési viszonyai; Évi jelentések az 
állam vasúti segélyző-egylet működéséről. 
—• Arczképe kőnyomatban 1877-ben a 
m. kir. államvasuti orvosok által kiadva 
megjelent Pesten. Kartársai 1882-ben 
50. születési napja alkalmából Vastag 
által lefestették arczképét és az állam-
vasutak tanácstermében leleplezték. 

Gurlt-Hirsch, Biogr. Lexikon der hervor-
ragenden Aerzte. Wien u. Leipzig, 1885. II . 
111. — Hon 1877. 340. SZ. — Magyarország és 
a Nagyvilág 1877. 52. sz . a r c z k . — Acta R e g . 
Scient. Univers. Hung. Budapestinensis 
1884—85. I. 4(5. — M. Könyvészet 1888. — 
Bozúky, A nagyváradi kir. akadémia száza-
dos múltja. 102. 1. és önéletrajzi adatok. 

Csatári Ottó. L. Kovách László (telegdi). 

Csath (W.) Soma, városi irnok, előbb 
Waszi Samu volt, nevét ifjú korában 
változtatta meg; a tordai s kolozsvári 
unitárius iskolában tanult, de nem vég-
zett. Mint városi irnok élt Kolozsvárt 
és ott halt meg a 80-as évek elején. — 
Munkája: A «Jöttment», eredeti nép-
színmű dalokkal 3- felv. Kolozsvár, 1878. 

Kanyaró Fereucz szives közlése. 

Csáthy (Csáti) Dániel, ev. ref. super-
intendens, Cs. György és Pozsonyi Zsu-
zsanna fia, szül. 1703-ban Szikszón Abauj-
megyében ; az alsóbb iskolai osztályokat 
szülőhelyén végezte el, mire a debreczeni 
kollégiumban nyolcz évig hallgatta a 
tudományokat; azután Püspökibe (Bihar-
megye) ment tanítónak. Később a belgiumi 
s németországi egyetemeken járt és 
Brémában hallgatta a theologiát. Vissza-
jővén hazájába 1730-ban, a csatári egy-
háznál hivataloskodott; 16 évi papsága 
után 1747 tavaszán Nagy-Kőrösön pap-
nak és Helmeczy István halála után 
1752. jún. 26. superintendensnek válasz-
tották. Meghalt 1757. jan. 24. Koporsóba 
tételekor Mocsi István körösi második 
pap prédikált fölötte és temetésekor Szőnyi 

Virágh Mihály kecskeméti lelkész és 
Losonczi István körösi tanár. — Mun-
kája : AB halálnak, minden emberekkel 
egyaránt közvoltáról való rövid elmél-
kedés, melyet néhai jó emlékezetű méltó-
ságos generalis Beleznai János f ő ú r . . . 
meghidegedett teste eltemettetésének al-
kalmatosságával tett és m o n d o t t . . . . 
Pilisen 1754 eszt. Buda, 1758. 

Tudósítás a nagy-körösi ref. tanítóképző-
r ő l 1873. 14. — Petrik B i b l i o g r . — Dunántúli 
Prot. Lap 1891. 43. sz. és Tóth Ferencz kéz-
irati gyűjteménye a m . n. múzeumban (936. 
Fol. Hung. III . 122—124. 1.) 

Csáthi {Csath, Csáti) Demeter, a 
XV. század végén és a XVI. elején élt 
magyar költő, ki a Szilágyságból szár-
mazott ós a krakkói egyetemen tanult 
1502-ben vagy 1503-ban ; azután a Szi-
lágyságban élt és működött. — Magyar-
ország meghódításáról szóló énekét kevés 
sei a mohácsi vész után i r ta : «mikor 
nagy bú vala Magyarországban.» Ennek 
csak három utolsó versszaka maradt 
reánk a Pannónia megvételéről szóló 
énekkel egy papíron, mely egy kései má-
solatban volt meg Horvát Istvánnál. 
Szilády Áron a Pannónia megvételéről 
szóló ének mai szövegét is neki tulaj-
donítja, vagy utánzójának tartja.' 

Toldy F., M. Költészet Története 86. 139. 
— Figyelőn. 83. X I I . 119. 200. — Szilády Áron, 
Régi M. Költök Tára I . I I . — Erdélyi Pál, 
Históriás Énekek. Bpest, 1887. — Bodnár 
Zsigmond, M. írod. Tört. I. 89. 

Csáthy (Csáthi) Gábor. — Munkája : 
Az Intermezzo, vagy falusi úrfi először 
a fővárosban, vigj. 3 felv. Kotzebue után 
magyar színre alkalmazta. (Először adták 
1811. febr. 14. Pesten, azután 1812. 
máj. 13.. nov. 1., 1813. nov. 28., 1814. 
aug. 28. ugyanott, Székesfehérváron 1814-
ben. Miskolczon 1832. jan. 22., Budán 
1834. aug. 11., azután még egyszer és 
Kassán 1836. nov. 26.) 

Honművész 1836. 103. sz. és egykorú színi 
Zsebkönyvek és színlapok. 
Csáthy Gésa, köz- és váltó-ügyvéd, 

Cs. Károly m. kir. pénzügyi tanácsos és 
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Greipel Jozefa fia. Meghalt 1875. febr. 7. 
Kolozsvárt 28. évében. — Költeményebet 
irt a Nefelejtsbe (1865—67. 1869.). Moore 
Tamás Eskü cz. költeményének fordítását, 
debreczeni, gleichenbergi s felső olaszor-
szági leveleket és a Kolozsvári vasúton cz. 
czikkeket a Főv. Lapokba (1866—67. 
1869—70.), a debreczeni honvédemlék 
leleplezéséről a Magyarország és a Nagy-
világba (1867 . 8 4 sz.), Meran és Vidé-
kéről (U. ott, 1871. 2.) — Munkái: 1. 
Színművek. Debreczen, 1867. (Giboyer 
fia, szinmű 5 felv. Augier Emil után 
ford., először adatott Párisban 1862. 
decz. 12. 2. kiadás. Pest, 1869. és a 
Nemzeti Szinház Könyvtára 68. Bpest, 
1875 A csapodár, Un caprice, vigj. 1 
f'elv. De Musset Alfred után ford., először 
adatott Párisban a Theatre fran^aisban 
1847. nov. 27.) — 2. Az árulók, regény 
Ponson du Terrail után francziából ford. 
Pest, 1868. 

Petrik Könyvészete 45.413.1. és gyászjelent. 

Csáthy (Szabó) György. Lásd Szabó 
György (csáti). 

Csáthy Károly ifj., könyvkereskedő 
Debreczenben. — A debreczeni könyv-
kereskedés történetéhez cz. czikket irt 
a Corvinába (1879. 19. 20. sz.) és szak-
irodalmi könyvjegyzékeket adott ki : 1. 
Jelesb gazdászati, kertészeti és állat-
tenyésztési munkák jegyzéke. Pest, 1871. 
— 2. A magyar protestáns egyház-
irodalóm jelesebb termékeinek jegyzéke. 
U. ott, 1874. — Kiadta a Tiszavidék cz. 
vegyestartalmu hetilapot 1871. ápr. 9-től 
1872. márcz. 17-ig, mely 1872. ápr. 
2-tól decz. 31-ig mint napilap jelent meg 
Debreczenben. 

Szinnyei Könyvészete. — Figyelő VII. 238. 
— Petrik Könyvészete. 
Csáthy Pál (kozmatelki). — Munkája: 

Kronometron avagy óra 1831. eszt. első 
napján, M.-Vásárhely. 

Csathó Elek, szent Ferencz-rendi szer-
zetes, erdélyi nemes származású; miután 
a rendbe lépett, több évig bölcseletet és 

theologíát tanított és ismételten a rend-
nek tartományi főnöke volt Erdélyben. 
— Munkái : 1. Theologia beator um. 
Csik, 1727. — 2. Deus discernens: seu 
dissertationes scholastico-dogmaticae de 
gratia et praedestinatione omnium sanc-
torum. Claudiopoli, 1739. 

Horányi, Memoria I. 443. — Katona, His-
tória Critica XXXVIII. 894. — Catalogus 
Bibi. Fr. Com. Széchenyi Suppl. I. 124. — 
Petrik Bibliographiája. 

Csató Gergely, ev. ref. lelkész, hevesi 
és nagy-kúnsági főesperes, szül. 1761. 
ápr. 27. Földesen Szabolcsmegyében 
nemes birtokos szülőktől; atyja azon 
helység jegyzője volt. Tanulói pályáját 
a debreczeni főiskolában végezvén, ugyan-
ott alsó osztálybeli tanítósággal bízatott 
meg, s azt két évig viselte; innét Hajdú-
Böszörménybe iskolaigazgatóúl rendelte-
tett. Hivatala kiteltével a németországi 
tanítóintézeteket látogatta meg s Göttingá-
ban, Lipcsében, Nürnbergben és Erlangen-
ben két évet töltött el. Visszatérvén, 
Karczag választotta meg papjának, mely 
hivatalában hat hónap híján félszázadig 
működött. Meghalt 1840. október 16. 
Ivarczagon. — Munkája : A maga szol-
gálatját ékesítő lelkipásztor. Debreczen, 
1821. (Benedek Mihály ev. ref. super-
intendens fölött mondott beszéd. . .Péczeli 
József, Csató Gergely és Nagy István 
beszédeivel együtt.) 

Jelenkor 1840. 92. SZ. — Társalkodó 184U. 
104. SZ. 
Csató János, kir. tanácsos, alsó-fehér-

megyei alispán, szül. 1833. ápr. Alvinczen, 
az alsó-fehérmegyei tört., rég. és termé-
szettudományi egylet elnöke. — Állat-
és növénytani czikkei nagy számban 
jelentek meg a következő folyóiratokban 
és hírlapokban: Verhandlungen u. Mittb. 
des Siebenb. Vereins für Naturw. (X—XIV. 
1860—70. Alauda leucoptera und Stema 
leucopareja ; Beschreibung des Nachtigal-
len Rohrsängers sat.); Erdélyi Muzeum-
Egylet Évkönyve (IV. 1866. A Retyezát 
helyviszonyi és természetrajzi tekintet-
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ben, VI. 1873. A Sztrigy mentének s 
.mellékvölgyeinek természetrajzi leírása. 
Koszorúzott pályamű); Természetbarátok 
és Vadászok Évkönyve (1867. A madár-
világból tekintettel Erdély madaraira); 
Kolozsvári Közlöny (1867. 61. sz. A 
növényzetnek különösen a fáknak viszo-
nya az időjáráshoz és nedvleülepedés-
hez) ; M. Orvosok és Term. Munkálatai 
(XIII. 1869. A Székás völgy flórája és 
madárfaunája, XIV. 1870. A Czibinjézer 
és környező hegyeinek viránya); Erdélyi 
Muzeum (1877. Még egy pár szó a Plec-
trophanes (Embereiza) nivalisról), Ter-
mészetrajzi Füzetek (1.1877. A saskeselyű. 
Gypaetas barbalus Erdélyben, II. 1878. 
Lanius major, Pyrrhula major előjövetele 
Erdélyben); Verhandlungen des Ornithol. 
Vereins in Wien (1880. Gypaetus barbatus, 
1881—83. A Pyrrhula major Erdély-
ben) ; M. Növénytani Lapok (1877. 
Nevezetesebb jelenségek Nagy-Enyed 
környékének virányában), Mitth. des 
Ornithol. Vereines in Wien (1881—83. 
Észrevételek dr. Simkovics Lajos Inula 
hyprida cz., 1885. A Muhanevü tó és virá-
nya) ; Zeitschrift für die gesammte Orni-
thologie (Bpest, I. 1884. A Phalaropus 
hyperboreus előjöveteléről Erdélyben, 
Über Lanius Humeyeri Cabanis és 1885— 
86.) ; Vadászlap (1886—88). Növénytani 
leveleket irt Erdélyből Konczáró], Nagy-
Enyedről, Petrozsényből és Verespataká-
ról az Oesterr. Botan. Zeitschriftba. Az 
alsó-fehérmegyei tört., rég. és természet-
űid. egylet közgyűlését megnyitó beszéde 
megjelent a Gyulafehérvár cz. lapban 
(1890. 46. sz.) 

Hl. Orvosok és Term. Munkálatai X I I I . 250. XV. 
71.— Síinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — Daday, M. Állattani Irodalom 1870 
—80. és 1881—90. (Czikkeinek jegyzéke.) — 
M. Könyv-Szemle XII. 20. (Czikkeinek jegy-
zéke) és önéletrajzi adatok. 

Csató Pál (csatószeghi), a m. tud. 
akadémia lev. és a Kisfaludy-társaság 
r. tagja, Cs. Mihály erdélyi székely föld-
birtokos és visontai Kovács Róza fia. Az 

apa ősi fészkét Csatószeghet végkép el-
hagyta s katona lett, később gazdatiszt 
volt Magyarországon, utóbb Sarkadon 
Biharmegyében uradalmi tiszttartó, hol 
Cs. Pál 1804. jan. 7. született; iskoláit 
Nagyváradon járta, a philosophiai két 
cursus után növendék pappá lett az egri 
érseki megyében és a pesti központi pap-

: nevelő házba küldetett s itt járta a theo-
logiai folyam három első évét. 1823. 

1 okt. elhagyta a papi pályát és 1824-től 
1826-ig jogot hallgatott. Megtanulta a 
német, angol, olasz és franczia nyelvet 
s mohó buzgalommal olvasott mindent. 
Előkelő házakban nevelősködött: 1826-tól 
1828-ig Batthyány Kristóf grófnak Károly 
fia mellett; aztán egy évig Bécsben 
Chernel Ferencz udvari ágens házánál; 
növendékeivel megfordult Gráczban is. 
Teleki József gróf 1831. márcziusban aka-
démiai Írnokká nevezte ki s 1832. márcz. 
9. levelező taggá választatott. Ez időben 
az irodalomnak élt és Helmeczy mellett 
a Jelenkor szerkesztésében buzgólkodott. 
1834 elején, miután Pesten nem volt képes 
fentartani magát, Világosra ment Bohus 
János házához nevelőnek, de még azon 
évben egyik kis tanítványa meghalt s 
ő újra elesett állásától. Feljött Pestre s 
1835 elején Munkácsy Rajzolatok-jához 
szerződött segédszerkesztőnek; de csak 
egy negyedévig maradt Munkácsy mellett; 
ekkor összezördültek és Cs. elvált tőle. 
Ezután az első magyar drámabiráló vá-
lasztmány munkálataiban vett részt: 
javított, birált, fordított és ir t ; 1836. 
decz. 26. a bizottság jegyzőjévé válasz-
tatott. 1836. aug. 9. nőül vette Gelle 
Karolinát, G. Károly rozsnyói királyi és 
püspöki ügyész leányát. 1837. febr. 9. 
a Kisfaludy-társaság vette föl tagjai sorába. 
1837 végén Orosz Hírnökéhez ment Po-
zsonyba segédszerkesztőnek. Az 1839. 
jún. 2-dikára Pozsonyba hirdetett ország-
gyűlésen, hova báró Prandau küldötte őt 
a jelen nem levők egyik követeűl, részt 
vett. Meghalt 1841. febr. 15. Pozsonyban; 
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gyászbeszédet Nagy Elek tartott sírjánál. 
— Az irodalomban 1829-ben lépett föl, 
midőn a Tud. Gyűjtemény melléklapjába, 
a Koszorúba, irt egy mesét és idyllt s 
néhány Beranger-féle fordítást is közölt 
Szent Simoni álnévvel; ugyanazon évben 
«Kyss Sándor magyar nyelvész és mun-
kái» cz. czikke jelent meg a M. Kurírban 
(I. 4. sz.); továbbá nevelési czikket irt 
a Tud. Gyűjteménybe (1830. I.); a Jelen-
kor legelső névtelenül megjelent vezér-
czikkét is ő irta (1834. jan. 4.) s még 
számos más czikket, valamint a Társal-
kodó cz. melléklapba is buzgón dolgo-
zott, hol a többi közt egy értekezése 
jelent meg a vaudevilleről; 1834-től 
1836-ig a Tudománytárba i r t ; részt vett 
a Közhasznú Esm. Tára kiadásában is ; 
BajzaAurórájának (1836.) és Kritikai Lap-
jainak munkatársa volt), itt IV—VII. 
1834—36-ban bírálatai neve s C—1, *P., 
*** jegyek alatt), a Regélőben (1835.) uti-
jegyzetei, az Emlényben (1841.) A tolvaj 
czímű 1 felv. dalos vígjátéka jelentek meg. 
A harminczas és negyvenes évek műsorá-
nak nem egy kedvelt darabját az ő át-
ültetésében játszották színészeink; Gail-
lardet és Dumas Neslei torony-ját elő-
ször 1835. nov. 4. adták elő Budán és 1836. 
ápr. 4. és 23. Debreczenben ; Hugó Viktor 
Angelo-ját 1836. ápr. 18., jún. 21. Budán 
és 1837. aug. 30., nov. 16. Pesten; Seribe 
Örökkéjét 1836. febr. 25. és ápr. 22. Deb 
reczenben, júl. 16. Budán és 1837. szept. 4. 
Pesten; Deinhardstein Garrick-ját 1839. 
ápr. 11. Pesten és egy Ligeti kastély cz. 
német bohózat 1836. jún. 26. s jún. 4. 
Budán és 1837. ápr. 19. Debreczenben ada-
tott és 1838. febr. 26. Pesten. Ism. Honmű-
vész 1837. 43. sz. A pozsonyi Hírnökben 
kezdte meg erős tollharczát az Athenaeum 
és társlapja, a Figyelmező s azok szerkesz-
tői (Bajza, Vörösmarty, Toldy) ellen, külö-
nösen a magyar hírlapok heti szemlé-
jével (1837—40.). Elbeszélései az Aurórá-
ban (1834.), Társalkodóban (1835.), Raj-
zolatokban (1835.), Hajnal cz. almanach-

ban (1837—38.), Athenaeumban (1837.) 
és Emlényben jelentek meg. — Munkái:, 
1. Der kleine Ungar, oder Sammlung 
der zum Sprechen nöthigsten Wörter 
und Redensarten, nebst leichten Gesprä-
chen für das geschäftliche Leben. Nach 
Aug. Ife. Pest, 1834. (Cs. P. betűk alatt. 
2. kiadás. U. ott, 1845.) — 2. Magyar 
és német beszélgetések, a két nyelven 
beszélni kezdők számára. U. ott, 1834. 
(A strassburgi ismeretes beszélgetések 
25. kiadása szerint alkalmazva. Levraut 
után.) — 3. A magyar nyelvbeli ragasz-
tékok és szóképzők. Buda, 1834. (Koszo-
rút nyert értekezés. Nyelvtudományi 
Pályamunkák I.) — 4. Megházasodtam, 
vigj. 3 felv. U. ott, 1841. (Szinműtár II. 
7. füz., mely Fiatal házasok czimmel 
adatott Budán 1837. márcz. 4. és a 
nemzeti színházban Pesten aug. 27., 1838. 
jan. 13. és 1840. 1842. 1845. 1849. 1852. 
1856. 1857. és 1882-ben. Ism. Honmű-
vész 1837. 20. 71. sz., Főv. Lapok 1882. 
196., Egyetértés 239. sz.) — 5. Csató Pál 
szépirodalmi munkái. Kiadja a Kisfaludy-
társaság. Bpest, 1883. (Az író arczképé-
vel olajfestmény után Pollák Zs. által 
fára metszve és életrajzával Beöthy 
Zsolttól. Ism. Főv. Lapok 1882. 277. sz., 
Bud. Hirlap 1883. 44. sz., Bud. Szemle 
XLIII. 1885.) — Lamberg Ferencz gróf 
Még egy terra incognita cz. munkáját 
(Pozsony, 1841.) nyelv és előadás tekin-
tetében átnézte. — Levele gr. Széchenyi 
Istvánhoz 1835. jan. 5. (P. Hirlap 1880. 
176. sz.) — Szerkesztette a Tudománytár 
IX—XII. kötetét 1836-ban Pesten. 

Kritikai Lapok VI . — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai I . k . IX. X. 1. — Hirnök 1838. 71. 
73. SZ. — Figyelmező 1838. 34. 35. 45. SZ. (Cs. 
P . l e v e l e i B a j z á h o z . ) — Nemzeti Újság 1841. 
15. SZ. — Figyelmező 1838. 50. 51. SZ. — Athe-
naeum 1843. I . 9. 1. — Hl. tud. Társ. Névkönyve 
1842. 74. — Toldy, B i b l i o g r . ( T u d . T á r 1835. 
196. 197. 1842. 503.) — Honderű 1847. I I . 7. SZ. 
— Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 80. I I . 399. 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i P ó t l é k -
k ö t e t 177. — Frankenburg, E m l é k i r a t o k I I . 7. 
— Figyelő I I I . VI. I X . X I — X I V . XVII . XXV. 
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— Föv. Lapok 1881. 276. ( S í r e m l é k e . ) 
R e p e r t ó r i u m a . T ö r t é n e l e m I I . — M. Könyvészet 
1883. — Pozsonyi Lap 1888. 214. SZ. — Nyugat-
magyarországi Híradó 1890. 115. sz. (d r . V u t -
k o v i c l i S.) — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . — Gróf 
Széehenyi István Levelei I . I I . — Egyetemes 
Piniol. Közlöny 1891. 

Csatskó (Csacskó) Imre, bölcselet és 
jogtudor, ügyvéd, a m. kir. kúria leg-
főbb itélőszéki osztályának birája, a m. 
tud. akadémia lev. tagja, szül. 1804. 
nov. 5. Váczon, bol atyja Cs. Mihály az 
elemi iskolák tanítója volt; gymnasiumi 
tanulmányait szülővárosában végezte, a 
negyedik latin osztály kivételével, melyet 
1815—16-ban Budán, a német nyelv 
elsajátítása végett tanul t ; a bölcselet 
két osztályát a kegyesrendiek váczi lyce-
umában, a harmadikat a pesti egyetemen 
hallgatta; itt végezte 1821-től 1824-ig a 
jogot is, hol Vizkelety Ferencz, a római 
és egyházi jog helyettes tanára, nagy 
befolyást gyakorolt reá. 1823. okt. 30. 
bölcselettudorrá avattatott. A szokásos 
joggyakornoki évet Bujanovics Lukács 
táblai ügyvéd mellett és egy évet Pest 
vármegye irodájában töltött. 1827. nov. 
9. Szentkirályi László nádori itélőmester 
oldala mellett kir. táblai jegyzőnek eskü-
dött föl. 1828. szept. 25. ügyvédi okle-
velet nyert és azon év okt. 25. jogtudor 
lett; okt. havában a természet- és ma-
gyar közjog tanárává a kassai kir. aka-
démiához kineveztetett és mint ilyen hat 
évig működött; ez idő alatt két évig az 
akadémiának jegyzője, egy évig (1833— 
34.) könyvtárnoka volt. 1834. okt. a 
győri .akadémia tanszékét nyerte el. 
Bészt vett Győrmegye közgyűlésein a 
közügyek tárgyalásában; az 1843. évi 
országgyűlési követutasítási választmány-
nak tagja volt, a népnevelés ügyében 
javaslatot készített, melyet a megye sa-
játjává tett és követeinek utasításúl 
adott. Már azelőtt a megyének (1836), 
a bácsai (1834.), füssi (1836.) és vécsei 
(1843.) egyháznemesi székek táblabirá-
jává lett. 1844. febr. 13. kir. könyvvizs-

gálónak neveztetett ki. 1847. okt. a m. 
kir. helytartótanács mellett levő tanul-
mányi bizottság és kapcsolatos könyv-
birálati testület ülnökévé léptették elő. 
1848-ban a kir. helytartótanács fölosz-
lattatván, nyugalomba helyeztetett és 
ezentúl Pesten tartózkodott. 1849. nov. 
a fehérvári polgári kerületben iskolai 
felügyelővé lett; 1850. szept. 15. a-pesti 
főállamügyészséghez előadónak, 1851. 
april elején a pestmegyei törvényszék 
ülnökévé neveztetett ki s máj. 26. az 
egyes-bírói fenyítő ügyek elintézésével 
bízatott meg. A bíróságoknak 1854-ben 
történt szervezése alkalmával a jászbe-
rényi törvényszékhez helyeztetett át, 
1859. ápr. pedig a pesti országos főtör-
vényszéknél előadó tanácsos lett. A jász-
berényi törvényszéknél a rögtönbiróság-
nak elnöke, és budapesti hivataloskodása 
idején az elméleti államvizsgálat bírósági 
osztályának tagja volt. Az 1860. októberi 
diploma folytán a kir. curia előbbi alak-
jában helyreállíttatván, a kir. Ítélőtábla 
ülnökévé neveztetett ki és ezen állásában 
a kir. tábla ujabb szervezésénél (1869.) 
is megmaradt. 1867. ápr. Horváth Bol-
dizsár igazságügyminiszter törvényelő-
készítő bizottságot hívott egybe, melynek 
Cs. is tagja volt. ki a polgári törvény-
kezési szakosztály munkálataiban vett 
részt. A királyi táblánál előadói teen-
dőitől ideiglenesen fölmentve, 1867. okt. 
a büntető törvénykönyvi javaslat átvizs-
gálásával bízatott meg és azt 1869. nov., 
fejezte be. (Ezen kézirati munkája a m. 
tud. akadémia levéltárában van.) Részt 
vett a budapesti ügyvédi egylet műkö-
désében, mint büntetőjogi osztályának 
elnöke. Az első magyar jogászgyűlésen 
az elnök távollétében vezette a büntető-
jogi osztály tárgyalásait, s ez alkalom-
mal a halálbüntetés ellen szóló beszédet 
mondott, e büntetésnemet szükségtelen-
nek és czéliránytalannak vitatta, A 
jogászgyűlés állandó bizottságának (1870. 
1871. 1873.) választott, úgyszintén a 
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nemzeti zenede igazgató-választmányá-
nak tagja, műbiráló bizottságának elnöke, 
ezeknek ügyei kezelésében élénk részt 
vett. 1871. ápr. 30. a kir. kúria legfőbb 
itélőszéki osztályának bírójává nevezte-
tett ki. Meghalt 1874. febr. 23. Buda-
pesten. A m. tud. akadémia 1839. nov. 
23. választotta levelező-tagjai sorába. 
Paulfer Tivadar mondott fölötte emlék-
beszédet 1875. okt. 25. — Politikai né-
zeteiben mindenkor mérsékelt volt; 
midőn még a közügyek tárgyalásában 
részt vett, a conservativ párt hivei közé 
tartozott; ily szellemben működött az 
időszaki sajtó terén is, mint a conser-
vativ irányú lapok levelezője és dol-
gozótársa (Világ 1842—43, Budapesti 
Hiradó, Sürgöny 1865.). Szödi Pál álnév 
alatt i r t : a Hangok hatalma cz. novel-

* Iának fordítása és hangászati szemléi 
az Athenaeumban (1838—39.) vannak. 
Jogtudományi czikkei a következő lapok-
ban és folyóiratokban jelentek meg: 
Sas (1832: Grohmann tanár a halál-
büntetés ellen irt értekezésének magyar 
fordítása), Tudománytár (1836—37), Tár-
salkodó (1838: Figyelmeztetés a börtö-
nök dolgában), Athenaeum (1838—39. 
Természetjogi töredékek, 1841.), Tudomá-
nyos Gyűjtemény, Figyelmező, Századunk 
(1845. 6. sz. Halálbüntetés története Ma-
gyarországon), Akadémiai Értesítő (1850. 
II. IV. szám. A gonoszság és vétkesség-
ről, 1867—68., 1871.), Uj M. Muzeum 
,(I. 1860. A magyar országgyűlés 1848. 
előtt). Törvénykezési és Törvényszéki 
Csarnok (1860-61.,1863., 1865—68.), j 
Sürgöny (1865. 206. 207. sz.), Hon (1866. j 
14.15. sz.), Jogtudományi Közlöny (1866— 
73.), Themis (1870—73.), Jogtudomá-1 
nyi Szemle (1870), Magyar Jogászgvűlé-
sek Évkönyvei (1870. 1872.) — Munkái: 
1. Oratio quam dum sp. ac. cl. d. 
Paulus Markovics . . . rursum praelectio-
nes adiret, nomine auditorum iuris in 
annum primum habuit. Pestini, 1822. 
— 2. Bevezetés a természetjogba és a 

tiszta általános természeti jog. Győr, 
1839. — 3. Büntetőjogi elméletek. U. 
ott, 1843. Két rész. — 4. Büntetőjog 
elemei. Pest, 1850. — 5. Az 1852. máj. 
27. ausztriai birod. büntető törvény 
magyarázata. U. ott, 1853. — 6. Ausz-
triai császárság számára 1853. júl. 
29. kihirdetett büntető perrendtartásá-
nak magyarázata. U. ott, 1854. (Uj 
Törvénytár VI. VIII.) — 7. A franczia 
polgári törvénykezés különösen a bíró-
sági szervezet és annak alapelvei. U. 
ott, 1867. — 8. A büntetés rendszerről 
általában, különösen a halálbüntetésről 
Poroszországban. U. ott, 1870. (Értek, a 
törv. tud. kör. I. 11. sz.) A 20-as évek-
ben br. Mednyánszky Alajosnak A le-
vágott láb cz. elbeszéléséből Oroszleány-
vári Imre név alatt drámát irt; foglal-
kozott még a ritkább táj- és bölcseleti 
műszavak gyűjtésével és azokat a m. 
tud. akadémiának küldötte be (1836—37.) 

Hazai s Külf. Tudósítások 1828. I I . 33. SZ. 
— M. tud. társ. Névkönyve és Akadémia Alma-
nachja 1841—74. (Munkála ta i . ) — Thewrewk 
József, M a g y a r o k Szüle tés n a p j a i 109. — 
Ferenczy és Danielik, M. í r ó k I . I I . — Tör-
vényszéki Csarnok 1861. — Egyetemes 31. En-
cyclopaedia V I I . 126. — M. Tudom. Akadémiai 
Értesítő 1872. 108. 1874. 72. — 1874: Budap. 
Közlöny 46. SZ. Fővárosi Lapok 46. SZ. Pesti Napló 
46. s z .— Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iog raph i -
á j a . — Pauler Tivadar, E m l é k b e s z é d Csatskó 
Imre fölöt t . Bpest, 1875. (Értekezések a 
t á r s . t u d . k ö r . I I I . 9. sz.) — Figyelő XIII . 
104. — Karcsú Arzén, Vácz Tör téne te IX. 
294. — Catalogus Bibi. Joann . Card. Simor 
280. és gyászjelentés. 

Csausanszky János, uradalmi igaz-
gató ülnök Eszterházy Miklós herczegnél. 
— Munkája : Extractus synopticus punc-
torum et paragraphorum benigni urbarii 
sub regimine. . .Mariae Theresiae ad in-
clytum regnum Hungáriáé introducti: pro 
usu dominorum terrestrium,eorundemque 
officialium ex privato manuscripto. . . 
Posonii, 1802. (Ism. Allg. Liter. Zeitung, 
Halle, 1814. IV. 296. 1.) 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi. Suppl. 
I. 124. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 
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Csausz Lajos Tódor, orvostudor, nagy-
bányai származású, Cs. Márton egyetemi 
.tanár testvér-öcscse. Meghalt 1866. okt. 5. 
Gyulán 61. évében. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica sistens febrem puer-
peralem. Budae, 1830. 

Ilupp, Beszéd. — Szinnyei Könyvésze te . — 
Orv. Hetilap 1866, 42. sz. és gyász je len tés . 

Csausz Márton, orvostudor, egyetemi 
tanár, kir. tanácsos, szül. 1796. aug. 8. 
Felső-Bányán, hol atyja Cs. Kristóf ör-
mény származású kereskedő volt; a 
gytnnasiumot és a két bölcseleti évet 
Nagyváradon végezte; orvosi pályáját 
1815-ben a pesti egyetemen kezdette s 
1820. máj. 6. orvostudorrá avattatott. 
Ezután mint gyakorló orvos működött 
Pesten, hol a cholera alatt 80-nál több 
beteget volt kénytelen naponként láto-
gatni. 1824. ápr. 4. az egyetemnél orvos-
'kari jegyzőnek választatott, és ez év végén 
az orvoskar társas tagjai közé is föl-
vette. Mint boncztanár 1827-ben kezdette 
meg hivataloskodását a pesti egyetemen. 
1830 —31-re az orvosi kar dékánja volt. 
1838-ban beutazta egész Németországot, 
utóbb Belgiumot. Hollandiát, Franczia s 
Angolországot, Algirt, Spanyolországot, 
Portugalliát, Oroszországot, Svájczot és 
Olaszországot. 1848. máj. 1 Eötvös József 
báró vallás és közoktatási miniszter mi-
niszteri tanácsossá s az egyetem alelnö-
kévé nevezte ki, mely tisztét 1849. febr. l-ig 
viselte. 1855-ben a közegészségi bizott-
mány állandó tagjává lett. 1859. márcz. 27. 
mint egyetemi tanár nyugalomba vonult 
és cs. és kir. tanácsosi czímet nyert. 
Meghalt 1860. szept. 14. Pesten. Lenhossek 
József tartott fölötte emlékbeszédet 1864 
nov. 2. a pesti egyetemen. Közel 100,000 
frtra menő vagyonából 35,000frtothagyott 
nemes és kegyes czélokra, többi közt 
1000 frtot a m. tud. akadémiára. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de intes-
tino sanguinis motu ut praecipuo circu-
lationis adminiculo. Pestini, 1820. — 
Arczképét Barabás által 1860-ban rajzolva, 

Reiffenstein és Rösch' által Bécsben kőre 
nyomt. tanítványai adták ki Pesten. 

Bud. Hírlap 1860. 212. 216. SZ. — ül. Sajtó 
1860. 212. SZ. — Orvosi Hetilap 1860. 44. SZ. — 
Lenhossek József Emlékbeszéde . Pes t , 1864. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő I I . 1877. 
31. 1. és gyászjelentés. 
Csávásy Gyula, jogtudor, tanácsos a 

budapesti jogügyi igazgatóságnál; 1872-
ben kir. kincstári uradalmi ügyész volt. 
— Műtörténelmi czikkei, fordított beszé-
lyei s életrajzai jelentek meg a Hölgy-
futárban (1864.), jogtudományi dolgozatai 
a Jogtudom. Közlönyben (1872. 1874) sat. 

Csávolszky József, váczi kanonok, Cs. 
Lajos orsz. képviselő testvér-öcscse, szül. 
1843. ápr. 10. Bujákon, Nógrádmegyé-
ben ; a váczi egyházmegyében 1869. 
aug. 12. szenteltetett föl misés-pappá; 
egy ideig nevelő volt, aztán a váczi püs-
pöki széknél szertartásmester; 1874-ben 
aljegyző, 1875-ben könyvtárnok, szent-
széki jegyző és 1877-ben levéltárnok, 
1879-ben az egyházmegyei iskolák altan-
felügyelője, tiszt, alesperes, a váczi iskolák 
igazgatója s az iskolaszék elnöke, 1880-
ban bölcselettanár a theol. intézetben és 
főgymnasiumban, 1882. püspöki titkár és 
szentszéki ülnök, 1883. a püspöki iroda 
igazgatója. 1885-ben székesegyházi ka-
nonok és a papnevelő igazgatója lett, 
mely utóbbi tiszjét három évig viselte. 
— Czikkeket irt a nagyszombati Heti Köz-
lönybe, a Kath. Hetilapba s a M. Államba 
Cs. J. jegyek alatt. — Munkája: A katho-
likusok autonomiája és az 1871-ki szer-
vezeti szabályzat. Bpest, 1891. (Röpirat.) 

Schematismus V a c i e n s i s 1885. 121. — Írod. 
Szemle 1891. 4. SZ. — Váczi Közlöny 1891. 

Csávolszky Lajos, országgyűlési kép-
viselő s az Egyetértés szerkesztő-tulajdo-
nosa, szül. 1838. jún.3. Bujákon Nógrád-
megyében ; 1851-ben jött fel Pestre a 
kegyesrendiek gymnasiumának első osz-
tályába; 1854-ben költeményeinek száma 
már egy kötetre ment; ezt Horváth 
Cyrillnek nyújtá át, ki őt az irodalomra 
buzdítá; a tanulóifjúság Reménybimbó 
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cz. folyóiratát szerkesztette s első verse 
a Győri Közlönyben jelent meg; 1858. ' 
és 1859-ben a gymnasium utolsó két 
osztályát Győrött végezte ; itt a Remény I 
cz. ifjúsági folyóiratnak volt szerkesztője 
s több pályadíjat nyert műveivel. Isko-
láinak végeztével hajlama az írói pályára 
vitte s elsőben a szépirodalom terén 
mutatta be tehetségét; a hatvanas évek 
mozgalmai azonban a publicistikára 
terelték és a Honba többnyire Scorpio 
álnév alatt irt czikkeket, melyek elseje 
1867. decz. jelent meg Cs—y L. betűk 
alatt. Csernátony volt az, a ki Scorpiónak 
keresztelte, s midőn az megvált a Hontól 
és megalapítá az Ellenőrt 1869-ben, ő is 
vele ment és a lap főmunkatársa le t t ; 
e minőségben a Hollán-ügyről irt czikke-
ért sajtóper indíttatott ellene s pár havi 
fogságra ítéltetett; fogságában Váczon 
főleg nemzetgazdasági tanulmányokkal 
foglalkozott. Országgyűlési képviselővé 
mindjárt a fogságból történt kiszabadu-
lása után (1872.) megválasztották a mező-
túriak s e kerületet négyszer képviselte. 
1887-ben egy hevesmegyei kerület válasz-
totta meg. — Költeményei a következő 
lapokban és évkönyvben jelentek meg: 
Üstökös, Vasárnapi Újság (1860.), Nővilág 
(1858-60.) , Napkelet (1860. 1862.), Ne-
felejts (1860—61. 1864.), Családi Kör 
(1861.), Divatcsarnok (1861—63., mely 
lapnak főmunkatársa volt), Hölgyfutár 
(1861.), Főv. Lapok (1866.), Császárfürdői 
Album (18-3.), Igazmondó (1871. Négy 
év Berlinből.) — Munkái: 1. A jávai 
orvos. Dumas Sándor után ford. Győr, 
1862. Három kötet. (Győri Elekkel együtt.) 
— 2. Röpirat a választókhoz. IrtaSkorpio. 
Pest, 1869. (Három kiadást ért és 10 ezer 
példányban ment szét az országban.) — 
3. Komoly szó a választókhoz. U. ott, 
1872. — 4. A mi a baloldalon történik. 
Bpest, 1873. — Szerkesztette és kiadta a 
Baloldal cz. politikai napilapot, mely a 
balközép közlönye volt, 1874. jan. 1-től 
márcz 31-ig és ennek- folytatását, az 

Egyetértést 1874. ápr. 1-től szerkeszti 
mint a lap kiadó-tulajdonosa. Még 1859-
ben irta a.Tornáry Ilona cz. történeti 
eposzt, mely kéziratban van. 

Igazmondó 1871. 30. SZ. a r c z k . — Dunántúl 
1887. 19. sz. a rczk . — Petrik Könyvészete , 
— Sturm, Uj Országgyűlési Almanach 189. 
— M. Salon VI. 1887. VIII. 1888. arczk. és 
kéziratával . — Ország Világ 1890. 51. sz. arczk. 

Csecsetka Sámuel, ág. ev. főiskolai 
tanár, szül. 1818. aug. 2. Besztercze-
bányán ; az alsó gymnasiumot szülőváro-
sában, a főgymnasiumot Miskolczon, a 
bölcseleti három tanfolyamot Selme'cz-
bányán, a theologiát Pozsonyban és a 
jenai egyetemen (1843. okt. 25. —1844.) 
végezte. A theologiai szigorlatok után 
a tanári pályára készült és több úri 
családnál nevelő volt. 1851-ben a sel-
meczbányai lyceumhoz meghívták a ma-
gyar irodalom és világtörténet tanszé-
kére ; 1855-ben a pozsonyi ág. evang. 
főiskolához theologiai tanárnak válasz-
tották és azóta ott működik mint az 
egyházjog és egyháztörténet ny. rendes 
tanára. — Stromszky Ferencz Sámuel 
ág. ev. superintendens életrajzát irta a 
Házi Kincstárba (1861.) — Munkája : 
Magyarhoni evangélikus egyházjogtan. 
Pozsony, 1887-89. (I. köt. 1. 2. füzet. 
II. k. 1. füzet. E mű a magyarhoni ev. 
egyházjognak teljes rendszerét nyújtja, 
történeti, bölcseimi és gyakorlati tanmód 
szerint, tekintettel az ev. egyház nyilvá-
nos hitvallásaira, a magyarországi ev. 
zsinatok kánonaira, az ev. egyházi fő-
hatóságok végzéseire, az ide vágó orszá-
gos törvényekre és a kormány rendele-
teire.) — Kiadta a pozsonyi ev. főiskola 
Értesítőjét 1858. 1860. 1872—78-ban és 
a theologiai akadémia első Évkönyvét 
1866-ban, a melyben A pozsonyi ev. 
főiskola történetéből cz. czikket irta. 

Haan, J e n a I lungar ica 171. — M. Könyvészet 
1887. — Mokos, Magyarországi Tanulók a 
Jena i Egyetemen 109. 1. és önéletr. adatok. 

Csécsi Ferencz, győri akadémiai tanár. 
— Ivézirati munkái: Tractatus logicus 
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ad mentem Aristotelis guodlicet expli-
catus. Jaurini, 1747. és 1748. — Tractatus 
phvsicus generalis a. 1748. (Mind a há-
rom 4-rét vaskos kötet Mészáros István 
egykorú másolatában megvan a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Csécsi (Nagy) Imre, ev. ref. tanár, 
* a m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 

1804. nov. 28. Érkeserűn Biharmegyében; 
a gymnasiumot és felsőbb tudományokat 
a debreczeni ev. ref. collegiumban végez-
vén, a német nyelv tanulása végett egy 
évet Lőcsén töltött. Ezután Debreczenben 
a költészeti osztály köztanítója, majd az 
első éves deákok lectora, később senior 
lett. 1831-ben tanszékéről lemondott és 
Pestre jött az orvosi tudományok hall-
gatására ; innét Bécsbe ment, hol 1837-
ben orvostudorrá avattatott ; azután 
Debreczenben az orvosi gyakorlatnak és 
a természettudományoknak élt és 1839-ben 
ugyanott az ásvány-, növény- és vegytan 
tanára lett s az iskola számára ásvány-
gyűjteményt rendezett; e végből sokat 
utazott a bányavárosokban és Svájczban. 
A m. tud. akadémia 1844. decz. 4. vá-
lasztotta levelező tagjának. Meghalt 1847. 
júl. 23. Debreczenben. Gyászbeszédet 
Hanák János mondott fölötte a m. tud. 
akadémiában 1847-ben. — Természet-
tudományi czikkei a Figyelmezőben (1839 
—40.), Athenaeumban (1840. Értekezés 
a fénysugarak polarizatiójáról) és a Heti-
lapban (1845.) jelentek meg. — Munkái: 
1. A botanikai magyar műnyelv javí-
tásáról. Debreczen, 1824. (Akadémiai 
beköszöntő értekezés. 2. kiadás. 1834. 

^ U. ott.) — 2. Dissertatio inaug. de fon-
tium medicatorum principio efficaci. 
Vindobonae. 1837. — 3. A természet 
ismeretének a tudományos műveltségre 
ható befolyásáról. U. ott, 1839. (Tan-
székfoglaló.) — 4. Tiszta erkölcstudo-
mány. U. ott. 1842. (Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap. 2. kiadás 1844. 3. kiadás 
1854. Ü. ott.) — 5. Földünk s néhány 
nevezetesb ásvány rövid természetrajza. 

különös tekintettel a felsőbb polgári s 
középiskolák szükségeire. U. ott, 1842. 
(2. kiadás, Kecskemét. 1843. 3. kiadás, 
Debreczen, 1861. Ism. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap.) — 6. Értekezés a dunamelléki 
helv. hitvallást követő egyházkerületbeni 
superintendens választás és egyházigaz-
gatás tárgyában, figyelemmel Fáy András 
negyed-mutatójára. Kecskemét, 1843. — 
Kéziratban maradtak az általa, tanított 
tudományok tankönyvei s egy mono-
graphia a villanydelejességről. melyből 
halálakor két iv már ki volt nyomtatva. 

Toldy, B i b l i o g r a p h i á j a (Tud. T á r 1843. 
489. 1844. 4 9 0 . ) — M . Akadémia Értesítője 1847. 
(Hanák János . ) — Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1847. 31. 42. SZ. — Pesti Hírlap 1847. 922. SZ. 
— M. Tud. Társ. Évkönyve VII I . 1845—47. 
(To ldy F . ) — Hl. Tud. Társ. Névkönyve 1848. 
91. 1. — Vjabbkori Ismeretek Tára I I . 246. — 
Ferenczy és Danielik, M. í r ó k . 1. 82. — Csoko-
nai Album 1861. 227. 266. — Szűcs István. 
Debreczen Város Történelme III . 967. 1. — 
Szinnyei Keper tó r iuma . T e r m . és Könyvé-
szete. — Vj M. Athenás. •— Catalogus Bibl. 
Joann . Card. Simor 280. — Petrik Könyvé-
szete és Bibl iographiája. 

Csécsi (Tséts i ) János idősb, sáros-
pataki ev. ref. tanár, szül. 1650. jan. 4. 
Szakolyon Abaujmegyében, szegénysorsú 
szülőktől; alig három éves korában édes 
anyjával együtt a zsákmányra kalandozó 
törökök fogságába esett és Egerbe hur-
czoltatott, honnét csak 1655-ben száztíz 
tallér váltságon szabadult meg. mely ösz-
szeget nagyrészt Kormos Ferencz tette 
le. a hátralékot pedig 1656-ban mint 
fogoly vasban koldulta össze atyja veze-
tése alatt. Birtokuk felprédáltatván. 1657-
ben jóltevőjökhöz Kormos Ferenczhez 
Csécsre vonultak; itt nyerte első okta-
tását, azért vette föl a Csécsi nevet. 
1660-ban visszatért a család Szakolyra; 
előbb Nagy-Idán, később Szepsiben tanult. 
1664-ben a sárospataki felsőbb tanulók 
(tógátusok) sorába Íratott be; de nem 
lévén módja ruházatot szerezni, a hires 
kassai iskolába ment át és nagy szorga-
lommal vetette magát a hit- és termé-
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szettanra, metaphysikára, ethikára, görög 
nyelvre és logikára s a két utóbbi tudo-
mányból helyettessé lett, sőt a theologiá-
ban is vezette tanulótársait és több 
osztályban egymásután köztanító volt. 
1673-ban (a mint fia irja róla) súlyos 
beteg lévén, undort kapott a viztől és 
ez idő óta 1701-ig soha egy csepp vizet 
sem ivott. A kassai iskola 1674 ben ki-
zavartatván helyéből, tanártársaival együtt 
Debreczenbe vándorolt, honnan Gyula-
fehérvárra költözött és besorozta tván a 
pataki-fehérvári diákok közé, mintegy 
öt évig tanítá a theologiát és héber nyel-
vet. 1678-ban szalontai Tholdi Miklós 
fiai mellett nevelő volt. 1679-ben senior 
lett és tanította a természettant, meta-
physikát. .1680. jan. elhagyá Erdélyt és 
a tályai iskolának igazgatója lett. Két 
évet töltvén itt és jutalmát harmincz 
hordó bort eladván, az árával 900 írttal 
1682. ápr. 27. akadémiákra indult Len-
gyelország felé s áthajózván a Balti 
tengeren, az utrechti akadémiának hall-
gatója lett; itten három évet szentelt a 
hittan, philologia s bölcselet tanulására. 
1684-ben tóthfalusi Kiss Miklós a bibliát 
újra akarván nyomatni Amsterdamban, 
Cs. J. mint jó görög és héber, tanuló-
társával Kaposi Sámuellel együtt vállalta 
el a javítást. 1685-ben jött vissza hazá-

'jába Tályára s a következő év febr. 9. 
sárospataki tanárnak helyezték be s 
beköszöntő beszédét febr. 11. mondotta 
el; ezentúl mint tanár és igazgató maga 
vitte az iskola dolgait; hallgatói mint-
egy harminczan lehettek ; ő volt Patakon 
az 58. tanár, ' tanított a mit lehetett, 
mindent. Az iskola 1687-ben megháborít-
tatván, a tanulók egy része Gyulafehér-
várnak vette útját, Cs. pedig a meg-
maradtakkal júl. 12. Gönczön telepedett 
le. Itt sem maradhattak sokáig, nyolcz 
év múlva 1695. máj. 20. az igazgatóság 
tanácsából Kassára vette magát az iskola 
s vezére Csécsi. Innen sok küzdelem után 
1705. máj. 14. tért vissza Patakra az 

iskola. Még ez évben kiildeték követül 
a zempléni ref. egyházak részéről a 
szécseni országgyűlésre. Utazását ver-
sekbe foglalta. 1706. jún. 4. lakházába 
ütvén a villám, őt földre terítette; okt. 16. 
pedig a Kassát megszálló seregből por-
tyázó katonák vetődvén a Hegyaljára, 
Cs. az egész városi néppel s tanulókkal 
együtt a hegyek közé menekült és tiz 
napig ott lappangott. Meghalt 1708. 
máj. 14. Hegyalján Zemplénmegyében. 
— Munkái: 1. Observationes Ortho-
graphico-Grammaticae. De recta Hunga-
rice Scribendi et Loquendi ratione. Post 
obitum Auctoris editae a Johanne Tsetsi 
Fii. Leutschoviae, 1708. (Páriz Pápai 
Ferencz Dictionariuma végén. Ujabb 
kiadása, Szeben, 1767.) — 2. Resolutio 
ad propositionem Christophori a Roxas, 
episcopi neostadiensis unionem ecclesia-
rum romano-cath. et protestantium ur-
gentis. (E munkát a gönczi egyház nevé-
ben, úgy látszik Némethy György odavaló 
pappal együtt készítette 1692-ben. Lampe, 
História Eccles. jelent meg.) — 3. Nota-
tiones de factis scholae S.-Patakinae. 
(Szintén Lampenál.) — Kéziratban: Na-
tales collegii Saáros Patakiensis quam 
ex connotatione clarissimi ac doctiss. dni 
Johannis Tsétsi J. F. deprompsit Andreas 
Balogh ejusdem J. U. Collegii civis 
togatus Ao 1775 Die 28 9bris. (a m. n. 
múzeum kézirattárában); Acta conven-
tus Szecseniani; Elucidatio compendii 
logici Mich. Buzinkai per Joh. Csécsi 
1706. Némely dolgozatai összefolytak 
vagy kiegészültek az ifj. Csécsiéivel. (Ere-
deti kéziratai a sárospataki collegiumban 
őriztetnek.) A biblia uj kiadása körül is 
érdemes munkásságot fejtett ki ; átnézte 
Debreczeni Ember Pál magyar ref. egy-
háztörténetét 1707-ben; átvette Páriz 
Pápaitól a Lexicon kéziratát, megvizs-
gálta s javította; azután Brewer János 
lőcsei könyvnyomtatóval szerződött és a 
felügyelést vitte, a mig ereje engedte. — 
Folyamodása a sárospataki iskola ügyé-

6—7. iv sajtó alá adatott 1891. nov. 17_ 
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ben Apafi Mihály fejedelemhez. S.-Patak 
1687. júl. 7. az Erdélyi Protestáns Köz-
lönyben (1879. 22. sz.) 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
Alt. P. Post. 287. — Katona, História Critica 
XXXVII. 700. — Ersch u. Gruber, Alig. En-
cyclopaedie. XX. 273. (Rumy.) — Szombathi 
János, Sárospataki Iskola Históriája 8. í). 
31. és História Scholae Sárospatak, 146. 1. 
— Danteiik, M. í rók II . (Ifj. Csécsy János 
irataiból.) — Figyelő II. III. VIII. — Sáros-
pataki lapok 1889. 49. sz. (László János.) — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 684. II. 
635. — Verédy, Paedag. Encyclopaedia 119. 

Csécsi (Tsétsi) János, ifjabb, sáros-
pataki tanár, előbbinek és Rajczy Klá-
rának fia, szül. 1689. jún. 11. Gönczön, 
hol atyja akkor az elűzött pataki isko-
lával tartózkodott; iskoláit Kassán és 
Sárospatakon végezte; az akadémiai 
pályára 1703-ban mozdították elő. 1707-
ben a svntaxis osztálya bízatott vezeté-
sére ; 1709-ben külföldi akadémiák láto-
gatására indult és leginkább Franekera 
s Utrecht iskoláiban a hittant és böl-
cseletet hallgatta. 1710-ben meglátogatta 
a herderwicki akadémiát; ez év jún. 
29. áthajózott Angolországba s a két 
főegyetem megvizsgálása után visszatért 
Utrechtbe. Még azon év szept. havában 
megindult és bejárta egész Németorszá-
got és Heidelbergben előadásokat is 
hallgatott; folytatta útját Svájczba, meg-
látogatta a zürichi, berni s genfi főisko-
lákat ; utazott Olasz- és Francziaországban 
is, de a háború miatt nem mehetett 
messze, tehát visszatért és Utrechtben 
három hónapot töltött. 1711. júl. hagyta 
el az ottani iskolát és Franekerában 
egy évet és egy hónapot töltött, hol 
néhány földiének a geographiából adott 
leczkét. 1712. aug. 2. visszatért hazá-
jába s okt. 13. Patakra érkezett. 1713. 
febr. 20. atyja tanszékét elfoglalta s 
egyháztörténetet, görög nyelvet, héber 
régiségeket, a Descartesi bölcselet elveit, 
természet- és mennyiségtant sat. taní-
tott. Negyven külön tudományszakkal 
vagy iskolai tantárgygyal foglalkozott 

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

egy maga nyilván és magánosan. 1717 
eleje óta maga egyedül tanított min-
den társ nélkül és ez kedvező körül-
mény volt a megférhetetlenre nézve; 
még azon év okt. 31. a reformatio 
százados ünnepén beszédet tartott. 1719. 
márcz. 30. akarata ellenére tiszti társúl 
adatott mellé Nagy Mihályi Szomoló 
Gergely s vége lett az iskola nyugalmá-
nak. Az iskolai tanuló ifjúság két pártra 
szakadt és birokra kerülvén a dolog, a 
Csécsi pártja 1722. decz. 11. Nagy 
Mihályi pártosait tanárostól együtt ki-
verte az iskolából. Emez ízetlen deák 
háborúnak kir. komissió vetett véget, 
mely 1723-ban kinevezve, 1725. máj. 5. 
bevégezte működését és visszaállította a 
csendet egy időre. De az ifjak később 
újra kikeseredvén egymás ellen, 1734. 
ápr. 6. kelt kir. parancs mindkét tanárral 
elhagyatá székét. Csécsi magányba lépni 
kényszerülvén, Patakon az elővárosban 
küzdötte le hátralevő napjait. Meghalt 
1769. jún. 1. Sárospatakon. — Munkái: 
1. Oratio de calumnia. Leutsoviae, 
1719. — 2. Oratio seculo altero refor-
mationis jubilaeo habita die XXXI. octob. 
1717. Tiguri, (1720.) — 3. Aphorismi, 
in quibus antiquitates veterum hebrae-
orum brevissime exhibentur. Bernae, 
1726. — 4. Praefatio hungarica, apo-
logiae Juelli per Joannem Tussai in 
linguam hungaricam translatae prae-
missa. 1748. — 5. Ifjabb Tsétsi János 
Havi Krónikája a Rákóczi-háború tör-
téneteiről 1703—1709. (Latin nyelven. 
Közli Thaly Kálmán a Monumenta Hung. 
Hist. II. oszt. írók XXVII. kötet 256— 
396. 1.) — Kéziratban maradtak regestái, 
melyeket a sárospataki tanárok életraj-
zaihoz irt 1720 után ; ezeket Szombathy 
János felhasználta munkájában; Annotata 
ad Theologiam ex praelectionibus Mel-
chioris Leydeckeri, et H. Pontani, Ultra-
jecti 1709. Eredeti kéziratai a sáros-
pataki collegiumban őriztetnek. — Levele 

í Pados Ferenczhez 1708. máj. 10. Patak-

8 
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ról (a m. nemz. múzeumban a Tóth 
Ferencz analectái közt.) 

Bod, M. Athenas 312. — Weszprémi, Suc-
cincta Medic. Biographia Cent. Alt. P. Post. 
287. — Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi 
Suppl. I. 577. — Katona, História Critica 
XXXIX. 1012. — Ersch u. Gruber, Alig. En-
cyclopedie XX. 273. 1. (Rumy.) — Szombathi 
János, Sárospataki Kolleg. Históriája és 
História Scholae Sarosp. — Danielik. M. 
írók II. 42. 1. (Cs. önéletrajza és Szombathi 
jegyzetei után.) — Sárospataki Lapok 1889. 
49. sz. (László János.) 

Csécsi (Tsétsi) Miklós, ev. ref. egye-
temi tanuló volt 1658. aug. 12-től Fra-
nekerában. — Munkája: Lilium humi-
litatio. Franequerae, 1659. 

Danielik, M. í r ó k I I . 44. — Figyelő I . 1876. 
266. 1. — V. Tört. Tár 1886. 794. 

Csécsi Nagy Miklós, bölcselettudor, 
ev. ref. lelkész, Cs. Nagy Imre tanár és 
a m. tud. akadémia tagjának fia, szül. 
1840. máj. 6. Debreczenben; szülei 
korán elhalván, rokona Szűcs István 
debreczeni jogtanár nevelte; a debre-
czeni főiskolában tanult és a theologiai 
évet is ott végezte ; ekkor a bécsi Jose-
phinumba vétetett föl és az orvosi tudo-
mányokat hallgatta, de ezektől csak-
hamar megvált és Pestre jött a 4. évi 
theologiára. Innét segédlelkésznek ment 
Siterbe Biharmegyébe, hol egy évi szol-
gálat után rendes lelkésznek választa-
tott meg; de állásában fiatal kora miatt 
meg nem erősíttetvén, külföldi akadé-
miákra ment és félévet Göttingában, 
felet Zürichben töltött; azután utazott 
Közép-Európában. Ekkor a szatmári egy-
ház hívta meg lelkészeül, mely hivatalát 
1863. nov. 8. foglalta el, hol 1875. má-
jusig szolgált, midőn makói lelkész lett; 
azóta itt működik. 1877-ben a kolozs-
vári egyetemen bölcselettudori oklevelet 
nyert és 12 évig b.-bánáti egyházmegyei 
jegyző is volt. 1877-ben utazott Angol-
országban és a Skótföldön. Indítványára 
létre jött a békés-bánáti egyházmegyé-
ben a vallásos iratokat terjesztő egye-
sület. — Tanulmányokat irt a Révész 

Imre Figyelmezőjébe (1872., 1874.), az 
Ev. Prot. Lapba (1878: Uti emlékek és 
belmisszió), több czikket irt a debreczeni 
Prot. Hetilapba (1879-től); elbeszélést és 
egyéb czikket a Maros és Makói Hír-
lapba. — Munkái: 1. A jellemképzés 
mint a nevelés főczélja. Szatmár, 1875. 
és Kecskemét, 1877. — 2. Kibucsuzó 
egyházi beszéd, 1875. jún. 27. Szatmár, 
— 3. Beköszöntő egyházi beszéd Makón. 
Szeged, 1875. — 4. Imakönyv a ma-
gyar nép számára. Bpest, 1882. — 5. 
A gyermekek barátja. Kecskemét, 1883. 
— 6. A jó fiuk. U. ott, 1883. — 7. A 
kárhozat utján. Elbeszélés. U. ott, 1883. 
— 8. A nádasi kurátor. Elb. U. ott, 
1883. — 9. A veszett viz. U. ott, 1883. 
— 10. Egy forint. U. ott, 1883. — 11. 
Egy pap és egy doktor. U. ott, 1883. 
— 12. Egy példázat. U. ott, 1883. — 
13. Hajnal Abel emlékezete. U. ott, 
1883. — 14. Imádkozzál és boldogulsz. 
U. ott, 1883. — 15. János bácsi beszél-
getései. U. ott, 1883. — 16. Karácsonyi 
rajz. U. ott, 1883. — 17. Lehet-e ellen-
ségünket szeretni ? U. ott, 1883. — 18. 
Ó emberből uj ember. U. ott, 1883. — 
19. Rövid történet. A falnak is van 
füle. U. ott, 1883. — 20. Rövid vallási 
oktatás református vallású jegyesek 
számára. U. ott, 1883. — 21. Szántó 
Miklós megtérése. U. ott, 1883. — 22. 
Tekintsetek az égi madarakra. U. ott, 
1883. — 23. Tündérmese. U. ott, 1883. 
— 24. Hétköznapi könyörgések tem-
plomi használatra. Gyoma, 1890. (Ism. 
1891. Debreczeni Prot. Lap, Dunántúli 
Prot. Lap, Szabad Egyház.) — Szer-
keszti a Téli Újságot, mely vallásos irányú 
hetilap a nép számára és decz—febr. 
jelenik meg 1877. decz. 5-től Makón; 
kiadja a békés-bánáti vallásos iratokat 
terjesztő egyesület és 4—5000 példány-
ban jön forgalomba. 

M. Könyv-Szemle 1877. 43. 1. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e . — Uj M. Athenás 87. — Horváth 
Könyvészete 1883. es önéletrajzi adatok. 
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Csecsinovics Ferencz. L. Kemenes 
Ferencz. 

Csedregi Péter. — Munkája: Dispu-
tatio theologica De Matris Sanctissimae 
Domini Nostri Jesu Christi virgineo partu, 
Ad locum Esaiae VII. 14. et Matt. I. 23. 
Groningae, 1659. (Újra kiadva Sam. 
Maresii Disputationum aliquot Selectarum 
Pars II. Groningae, 1663. 463—482 I.) 

Szabó K., Régi M. Könyvtár III . (Kézirat,) 

Csefalvai Pál, jezsuita tanár, szül. 
1715. jan. 20. Nagyszombatban ; 16 éves 
korában lépett szülővárosában a rendbe 
s ott hallgatta a bölcseletet; 1742-től 
1745-ig theologiát tanult; aztán a bécsi 
Theresianumban igazgató lett és ismé-
telten tanár Győrben és Trencsénben, 
utóbbi helyen a növendék-papok mes-
tere is volt; azonkívül egyéb hivatalok-
ban is működött. Meghalt 1760-ban 
Győrben. — Munkái: 1 .De immaculata 
Virginis conceptu oratio. Tyrnaviae, 
1743. — 2. Universae matheseos insti-
tuta theoretico-cticapra, complectens hac 
prima parte arithmeticam, geometriám, 
trigonometriám, mechanicam, staticam, 
hydrostaticam, hydraulicam, aeoromet-
riam dum in archi episcop. soc. J. 
collegio Jaurini anno 1752. philosophiam 
universam propugnaret comes Francis-
cus Eszterházy praeside.. . auditoribus 
oblata. (Jaurini, 1752.) 

Stoeger, Scr iptóres 49. — Petrik Bibl iogr . 

Csefalvay Rezső (csefalvai), kir. al-
járásbiró volt és 1884. júl. 24. Herma-
neczen 51. évében meghalt. — Levelek 
Montesquieu munkáiból és Lord Byron 
ifjúsága, Eberty Felix és a Presse után 
cz. dolgozatai jelentek meg a Hölgy-
futárban (1863—64.); irt még a Vasár-
napi Újságba (1860.) és Nefelejtsbe (1866.) 

Gyászjelentés. 

Csegeri András. L. Chegery András. 

Csegezi László, unitárius lelkész, 1822 
körül született; 1843. júl. 1-től a kolozs-
vári unitárius iskola főnöke lett; 1847. 

ápr. 12. Martonos választotta lelkészének; 
az 1848—49. szabadságharcz alatt csodá-
latosan megmenekült a Szent-Mihályon 
gyilkoló oláhtábor közepéből; 1850. ápr. 
24-től 1857. júl. l-ig várfalvi pap volt ; 
innét a tordai unitárius iskola igazgató-
ságára ment és ott működött 1864. 
júliusig, midőn bágyoni pap lett, hol 
jelenleg torda - aranyosköri esperes. — 
1854-ig több egyházi beszédet irt; 1868 
óta a Keresztény Magvetőnek munkatársa. 

Hetilap 1854. 99. Sz. — Keresztény Magvető 
1889. 25. 1. 

Cseh András, kanonok, garábi sz.-
Hubert prépostja s a váczi papnevelő 
háznak igazgatója, szül. 1772. szept. 1. 
Tápió-BicskénPestmegyében; 1830-ban lett 
kanonok. Meghalt 1855. nov. 14. Váczon. 
— Munkája: Egyházi beszéd, melyet 
midőn a kiskunmajsai templomot. . . 
gróf Nádasdy Paulai Ferencz váczi 
püspök . . . felszentelte, mondott. Szeged, 
(1835.) 

Thewrewk József, Magyarok Szü le tésnap ja i 
86. — Schematismus Vaciensis 1856. 100. 1.— 
Petrik Bibl iogr . 

Cseh Ferencz, bölcselettudor, kegyes-
rendi tanár, szül. 1809. júl. 5. Szegeden, 
hol a bölcseleti tanfolyamot bevégezvén, 
1828. okt. 6. a kegyesrendiek közé 
lépett; 1833. aug. 7. misés pappá szen-
teltetett és a lévai gymnasiumnál tanár-
nak alkalmazták, egyszersmind bölcse-
lettudor lett. Léváról Nyitrára, innét Váczra 
s a kolozsvári gymnasiumhoz tétetett 
á t ; tiz évi működés után 1843-ban az 
ottani lyceumban a bölcselet tanára lett. 
1848-ban ugyanott társház- és gymna-
siumi igazgató lett. A német kormány a 
tanítástól fölmentette; ily helyzetben 
volt 1852-ig. 1853-ban a sátoralja-ujhelyi 
gymnasiumban tanított; onnét Kecske-
métre áttétetvén, pár év múlva a gym-
nasium vezetésével bízatott meg; arról 
négy év múlva lemondott és Veszprém-
ben tanárkodott. 1862-ben a tanterv 
változtával Pestre tétetett át, hol nyolcz 
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évig a főgymnasiumban a bölcselettel 
és latin nyelvvel foglalkozott. 1869-ben 
nyugalomba vonult és a rendház másod-
főnöke lett Debreczenben, hol 1883. 
márcz. 11. meghalt. — Czikkei: A kecs-
keméti algymnasium története (Tanodai 
Lapok 1857.), A társadalmak biztosítéka 
a törvények iránti tisztelet (Kecskeméti 
Gymnasium Értesítője 1859), Ismereteink 
forrásairól, A tudat keletkezéséről. Az 
ismereteknek bizonyosság fokozat sze-
rinti osztályozásáról. Az ismeret mint 
tudás, hit és véleményről, A vallási 
hitről (Uj M. Sión 1874—76.) — Mun-
kája : As ember ssellemi élete. Debre-
czen, 1873. (Ism. M. Állam 60. sz.) 
— Kéziratban: Az ismeretek eredete 
és törvényei. 

Szöllösy, Szerzetes Kendek II . 22. — Ke-
gyesrendiek Névtára 1882—84. — Váry, H u -
szonöt év 21. 43. 57. 58. — Petrik Könyvé-
szete. — Önéle t ra jza (Márki Sándor gyű j -
teményében) és gyászje lentés . 

Cseh Igndcs (szent-katolnai), tolna-
megyei alispán, Cs. László alispán és 
Becsky Fáni fia, szül. 1781-ben és a 
pesti egyetemen végezte tanulmányait; 
1804-ben Tolnamegyében tiszt, aljegyző, 
1813. ápr. 29. főbíró, 1818-ban főjegyző 
s 1827. okt. 22. második alispán lett. 
Meghalt 1830. jan. 8. Pakson. — Kéz-
irati munkája : Salutatio ad archiducem 
palatinum Josephum. Bölcske, 1820. 
(Latin óda a m. n. múzeumi kézirat-
tárban.) 

Hasznos Mulatságok 1830. I . 12. SZ. 

Cseh Imre (alsó-csernátoni), magyar 
emigráns, született 1805. évben; több 
ideig lakott Törökországban, melyről 
munkát adott ki ; a szabadságharcz 
előtt hazajött és mint honvéd-százados 
részt vett Háromszék önvédelmi har-
czában, hol szervező tehetsége, hősi 
bátorsága, valamint diplomatikai ügyes-
sége által egyaránt kitűnt. A szabadság-
harcz után kelet felé menekült; Kiuta-
hiában mint Kossuth tolmácsa szolgálatot 
tett a menekülteknek. Kossuth távoztá-

val Konstantinápolyba költözött, hol a 
honfitársai, valamint a törökök által 
egyaránt nagyrabecsült férfi 1852-ben 
inlázban halt el. Ott nyugszik a sokat 
hányatott hazafi a grand-campoi reform, 
temetőben; sírja felett szép márvány-
emléket helyeztek a konstantinápolyi 
magyarok. 

Kertbeny. Namensverzeichniss Ungr ischer 
Emigra t ion seit 1849. Brüssel u. Leipzig, 
18G4. 9. 1. — Orbán B., Székelyföld I I I . 98. 
— Bakk Endre, Bak és Jancsó család törté-
nete 190. 1. — P. Napló 1891. 240. SZ. 

Cseh Jakab. L. Csusi Cseh Jakab. 
Cseh János. L. Csusi Cseh János. 
Cseh János, élt a jelen század elején. 

— Kézirati munkája : Hazafiúi elmélke-
dés s intés a bölcselkedő ifjakhoz. (M. 
n. múzeum kézirattárában.) 

Cseh (M.) János Antal. — Munkája: 
A mesterségggel teljes gyümölcskert- és 
szőlőmives. Kolozsvár, 1823. 

Szinnyei Könyvészete . 

Cseh János, kath. lelkész, szül. 1803. 
márcz. 20. Ecséden Hevesmegyében; 
iskoláit Esztergomban végezte s 1822-ben 
lett egri növendékpap ; felszenteltetése 
után 1828-tól 1837-ig Taron, Detkén, 
Mezőkövesden káplánkodott, ez utóbbi 
évben szemerei, 1840-ben pedig kar-
czagi lelkész lett. Főpásztora innét a 
felnémeti javadalomra helyezte át, de 
betegeskedése miatt ez állomását nem 
foglalhatta el és ideiglenesen nyugalomba 
vonult; 1859-ben egri székesegyházi 
karkáplánná, sekrestye - igazgatóvá és 
szentszéki ülnökké nevezték ki. Egerben 
tartózkodása alatt élénk tevékenységet 
fejtett ki a kath. legényegylet létesítése 
érdekében és mint az egylet alelnöke 
tovább is működött. Meghalt 1885. júl. 
27. Egerben. — A Kath. Néplapban több 
czikke jelent meg részint «A karczagi 
nép nevében» részint Némafi álnévvel; 
irt számos népies beszélyt is különböző 
lapokba. — Munkái: 1. Erkölcsi be-
ssélyek. Pest, 1851. (Kiadta a jó és 
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olcsó könyvkiadó-társulat.) — 2. Az egri 
kath. legényegylet ismertetése. Eger, 
1860. — 3. Az egri kath. legényegylet 
működése 1860. szept. 8-tól 1861. vé-
géig. U. ott, 1862. — Kéziratban ma-
radt : Népszerű erkölcsi beszélyek cz. 
gyűjteménye. 

Bartakovics Béla, Emlékkönyv. Eger, 1865. 
264. 1. — Schematismus Agriensis 1885. 14. 
133. 191. — M. Sión 1888. 452. 1. — Koncz 
Ákos szíves közlése és gyászjelentés. 

Cseh (Tséh Szent-Péteri Jónás.) — 
Munkája : Disputatio philosophica inau-
guralis de adtractione corporum. Tajecti 
ad Rh. 1739. 

Petrik Bibliogr. III. 688. 

Cseh Károly (alsó-csernátoni), orvos-
tudor, Cs. Máté kir. táblai fogalmazó 
és Nánásy Mária fia, szül. 1838-ban 
Alsó-Csernátonban Háromszékmegyében; 
1847-ben a kézdi-vásárhelyi katonai 
nevelőintézetbe került és ótt tanult 1849. 
nyaráig, midőn az orosz hadsereg be-
törésével az intézet létezése is megszűnt. 
A szabadságharcz után Sepsiszent-
györgyön folytatta tanulását és 1854-ben 
a német nyelv elsajátítása végett a 
brassói ág. ev. reáliskolába küldték; 
1857-ben a nagy-enyedi kollégium 3. 
gymnasiumi osztályába lépett és 1863-ban 
a harmadik bölcseleti osztályt bevégezte 
s őszkor a pesti egyetem orvosi karába 
iratkozott be, hol 1869, márcziusban 
orvostudorrá avattatott fel és 1870. márcz. 
szülészmesteri oklevelet nyert. A Rókus 
kórháznál segédorvos volt 1870. júniusig ; 
júl. 27. az első erdélyi vasút piskii állo-
mására pálya- és gyárorvosnak lett ki-
nevezve. Szülőföldére vágyván, 1871. 
aug.- 18. Gyergyó-Ditróban községi or-
vosnak választották meg, minden máso-
dik évben borszéki fürdőorvosi jogosult-
sággal. Az 1872—75. országgyűlésen 
Háromszék kézdi-orbai kerületét képvi-
selte balközépi programmal; a képviselő-
házban tüzetesebb felszólalásai a köz-
egészségügyre s a keleti vasúti csatla-
kozásra vonatkoztak. 1875-ben mint 

gyakorló-orvos Székelyudvarhelyen te-
lepedett le ; 1877. ápr. mint bányaorvos 
Zalatnára költözött; 1880. febr. mint 
gyakorló-orvos Kézdivásárhelyre ment. 
1885. ápr. közegészségi felügyelővé ne-
veztetett ki Budapestre, hol jelenleg is 
működik. — Dolgozatai a következő 
lapokban jelentek meg: Hon (a 60-as 
években a háromszéki ügyekről czikke-
zett Vastag Nyak, Háromszéki, Dr. 
Spectator, Viator, Egy képviselő, Egy 
volt képviselő, Rusticus, Siculus, Hala-
sági, Fürdővendég, Egy kandi Székely, 
Pech Vogel, Lefőzött, Budavár ős szel-
leme álnevek, —h —y és más jegyek 
alatt); Kolozsvári Közlöny (1865. Váz-
latok a székely nemzet alkotmányos 
életéből); Hazánk és a Külföld (1867. 
Az üvegről és Hogy is lettek a Székely-
földön jobbágyok); Ellenőr (1869—73. 
1876. több czikk a székelyek érdekében; 
1874. A mi jó szász atyánkfiai); Fürdői 
Lapok (1873.), Vasárnapi Újság (1874.), 
Orvosi Hetilap (1874 óta), Nemere (1880— 

82.), Tátravidék (1884. Borszék és A 
Putna völgye), Székely Nemzet (1876— 
83. Kirándulás Bélborba, A székelyföldi 
eloláhosodás, 1888. A szász néppárt, 
1889. Legyünk a saját magunk ura. sat.) 
M. Polgár (1885) ; Nemzet (1887. 230. 
sz. Borszék és vidéke, 1888. 139. sz. A 
székelyfürdők érdekében.) — Munkái: 
1. Borszék gyógyászati és nemzetgaz-
dászati szempontból. Bpest, 1873. 2. 
kiadás. U. ott, 1885. (Ugyanez német, 
franczia, angol és rumén nyelven. U. 
ott, 1873.) — 2. Kivonat Cseh Károly : 
Borszék cz. művéből. U. ott, 1875. — 

I 3. Borszék gyógy- és fürdőhely. U. ott, 
1885. — 4. Egészségügyi levelek egy 
anyához. U. ott, 1878. — 5. Nagy 
Gyula ur úgynevezett hiteles adatai. U. 
ott, 1882. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — B. Könyvészet 
1878. 1886. — Tipray, M. Irodalom 1878. — 
Bakk Endre, Bak és Jancsó család története 
193. 1. és önéletrajzi adatok. 
Cseh Lajos. L. Csernátony (Cseh) Lajos. 



235 Cseh-Szombati 240 

Cseh László (szent-katolnai), kir. ta-
nácsos, 1778-ban Szatmármegyében fő-
szolgabíró volt és 1810—22 közt mint 
Tolnamegye alispánja szolgált. Meghalt 
1824. jan. 26. Bölcskén Tolnamegyében. 
— Újesztendei költeménye a Széplit. 
Ajándékban jelent meg (1824.) — Mun-
kái : 1. III. dno comiti Francisco Győry 
de Radvány I. com. Tolnensis supremi 
comitis ofíicii administratori gratiosis-
simo dum benigne collatum adiret. 
Budae, 1822. (Költemény.) — 2. Fccloya 
Exc. ill. ac rev. dno Petro Klobusicsky 
de eadem, archi episcopo Colocensi.. . 
affectus veteranae amicitiae. U. ott, 1822. 
(Költemény.) — Utolsó éveiben is több 
munkát adott ki, nevének kezdő betűivel 
jelölve. — Néhány költeménye 1820— 
24-ből kéziratban megvan a m. n. mú-
zeumban. 

Tudom. Gyűjtemény 182-t. I. 1,35. 
Cseh (Boehm. Böhme Márton), a bran-

denburgi fejedelem főlovászmestere ; 15 
éves korában 1577-ben Kurtzpach Zsig-
mond ezredessel Németalföldre ment és 
mint lovász három évig szolgálta ott urá t ; 
azután vele együtt Magyarországba jött 
és itt Rosel Claudius ezredesnél hét évig 
mint gyógykovács működött Szt-Endrén 
a lovasságnál. Egernél a törökök elfogták 
és Konstantinápolyija vitték, hol Mustafa 
pasánál 15 font lánczczal a lábán sáncz-
munkát végzett és a lovak körül szolgált 
két évig, midőn egy zsidó kiváltotta és 
a gályára vitte; onnét Afrika partjaihoz 
közel úszással menekült meg; törökül 
és magyarúl jól beszélvén Moldván ke-
resztül Magyarországba jött a fekete 
német lovassághoz és Ivollonics Szigfrid 
szolgálatába állott. 1587-ben Szikszónál 
a törökök ellen harczolt. Ezután I. Keresz-
tély szász választó fejedelem vette magá 
hoz, ki többször küldte Magyarországba 
lovakat vásárolni s urával együtt három 
hónapot Francziaországban töltött; végre 
a brandenburgi udvarhoz került. Lovak 
orvoslásával is foglalkozott, de irni, I 

olvasni nem tudott, azért tollba mondta 
tapasztalatait. Hazai iróink magyarországi 
nemes származásúnak irják, ő azonban 
ezt nem emliti. — Munkája: Ein neu 
Buch von bemehrten Boss Artzeneyen, 
darinnen allerhand statliche Experiment 
und Arzneyen; wie die in Türkeyen, in 
Ungarn und Niederlanden.. zum Hauffen 
gesamlet und getragen. . . jetzo zu zwölf-
ten mahl mit mehreren Kunststücken 
verbessert in Druck verfertiget. Leipzig 
and Franckfurt, 1697. (Az ajánlásban, mely 
1618-ban Berlinben kelt Martin Böhme 
aláírással, szerző leirja viszontagságait). 
Ezen munka magyar nyelven következő 
czímmel jelent meg : Lovak orvosságos 
uj könyvecskéje. Németből ford. Lőcse, 
1656. (Cseh Márton névvel. Újra nyoma-
tott 1676. U. ott. Pesten 1797. és 1822.) 

Bod, M. Athenás 309. — Weszprémi, Suc-
cincta Med. Biogr. I. 188. — Sándor István, 
M. Könyvesház 38. — Katona, História Cri-
tica XXXII. 917. — Szinnyei Könyvészete 
115. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I . 
384. 496. — Petrik Bibliographiája. 

Cseh Menyhért, kath. plébános, szül. 
1813. jan. 3., misés-pappá szenteltetett 
1836. okt. 8., azután Endrődön és Belé-
nyesen volt káplán ;, 1842-ben lett mics-
kei plébános, hol mint nyug. lelkész 1883. 
febr. 9. meghalt. — Munkája : Sziv-taps. 
melyet 1835 eszt. sz. Iván hava közepén 
a midőn ft. Rózsa Ferencz úr a n.-váradi 
sz. székes egyháznak kanonokjává nevez-
tetnék, érzett. Nagyvárad, 1835. (Köl-
temény.) 

Schematismus M. VaradinensiS 1839—80. — 
Petrik Bibliographiája és Bunyitay Vincze 
szives közlése. 

Cseh Miklós. — Munkája: Nógrád 
vármeyye első alispánjának Tihanyi 
Ferencz urnák nyilvánított hála-érzetek 
1835-ik évi október 19. napján mint a 
megye uj törvényházának megnyitása 
ünnepén. Pesten, 1835. (Költemény.) 

Petrik Bibliographiája. 

Cseh Sándor. — Kézirata: Költemé-
nyei. Erdélyben 1810-ben; összeszedte 
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Ponori Thewrewk József. (Magyar versek 
1784—99-ből, egy latin verse és prózai 
elmélkedések, a m. n. múzeum kézirat-
tárában.) — Benkő Kálmán (M. Színvilág) 
Határszéli székely őrleányok cz. színmű-
vét is említi. 

Csehi (P.) András, Cs. István diószeghi 
ev. ref. lelkész fia; a debreczeni főisko-
lában theologus volt, midőn Komáromi 
Csipkés György ottani tanár elnöklete 
alatt vitatkozott a következő munkával: 
Bisputatio theologica de lamiis veneficis 
secunda. Varadini, 1656. (K. Csipkés 
György munkája.) 

Csehi Antal. — Munkái: 1. A magya-
rok rövid története, kérdések és felele-
tekben. Népiskolák számára. Győr. 1884. 
— 2. Földrajz népiskolák számára. U. 
ott, 1884. 

Hí. Könyvészet 1884. 

Csehy Ferencs, jezsuita tanár, szül. 
1652-ben Marosvásárhelyt; a humanió-
rák végeztével a jezsuita rendbe lépett, 
mire Erdélyben a latin nyelv tanára és 
magyar egyházi szónok volt. Meghalt 
1676-ban Marosvásárhelyt. — Lud. de 
Ponte elmélkedéseit fordította magyarra, 
de ennek befejezésében betegeskedése és 
halála megakadályozta; később Wenner 
Jakab, győri származású magyar jezsuita 
és a bécsi társháznak igazgatója fejezte 
be és 1717-ben adta ki e czímmel: 
Dupont Lajosnak szent elmélkedései. 

Horányi Xova Memoria. (Halála évétl776-ra 
teszi.) — Figyelő I I I . 400. 

Csehy István. — Két költeménye jelent 
meg a Szépliteraturai Ajándékban (1824 
és 1826): Tek. Beleházi Bartal György 
urnák t. n. Pozsony vármegye első al-
ispányi hivatalra való választására aug. 4. 
1823. és Nagyméltóságú Erdődi gróf Pálffy 
Leopold urnák t. n. Pozsony vármegye 
-örökös főispánjának halálára, mely 24. 
febr. 1825. történt. (Mindkettőnek censurai 
példánya a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Csehy József, szent Ferencz-rendi szer-
zetes, szül. 1730-ban Csukárdon Pozsonv-

megyében, 1749-ben beöltözött és 1753-
ban misés-pappá szenteltetett. Két évig 
készült a bölcseleti tanszékre, mire Nyit-
rán öt évig tanított philosophiát;' később 
a theologiát adta elő s 1762-től 1772-ig 
a kánoni jogot, 1777-től 1779-ig az esz-
tergomi szentszéknek ülnöke volt. Miután 
több rendházban mint főnök működött, 
betegség lepte meg, mire a szent-lászlói 
rendházba vitette magát, hol 1791. jún. 12. 
meghalt. — Kézirati munkái: Vétséglő 
törvénytudás állításai Theresia alkotmá-
nya szerint; latinból magyarra fordította 
1797-ben, 4-rét 328 lap (a m. n. múzeum 
kézirattárában). Deliria seu impiae et 
fatuae opiniones incredulorum huius 
temporis,utpote deistarum.naturalistarum 
nec non aliorum indifferentistarum et 
tolerantistarum detectae et confutatae 
per peculiares dissertationes (a Ferencz-
rendiek mosonmegyei társházában.) 

Farhas, Scr iptores 83. 
Csehy József, első rendű kapitány a 

császár nevét viselő lovas magyar ezred-
ben, szül. 1778. márcz. 2. Olgyán Po-
zsonymegyében és orosz ágyú-golyó által 
esett el 1812. szept. 29. Lubló mellett 
Lithvaniában. — Kazinczy Ferenczczel 
folytonos levelezésben állott halálaig. 
Ezen levelekből az első Przemyslből 
1802. nov. 18. keltezve megjelent a Ka-
zinczy Ferencz Levelezése II. kötetében ; 
a többi következni fog a Kazinczytól 
hozzá irt levelekkel együtt. Ugyancsak 
Kazinczy irt róla hosszabb életrajzot is, 
mely eredeti munkáiban lesz közölve. 
Két odát közöl tőle Virág Benedek Poéti-
kájában (Pest, 1801.) — Arczképe Dorf-
meister S. rajza után 1806-ban Mansfeld 
J. G. által rézbe metszve megjelent Ka-
zinczy összes műveinek IV. kötetében. 

Kazinczy Ferencz, M. P a n t h e o n 375. — Ka-
zinczy F., Levelezése I I . 
Csehi (Szigeti) Sámuel, orvostudor, 

tordai származású unitárius. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de vita naturae 
conveniente. Vindobonae, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
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Cseh-Szombati Dániel, a kir. tábla 
jegyzője, Cs. Sz. József unokaöcscse; 
1810-ben a debreczeni ev. ref. főiskolá-
ban ötödéves togátus diák volt. Meghalt 
1810. máj. 21. Pesten 26 éves korában. 
— Munkái: 1. Carmen dignis honoribus 
dni Josephi de Cseh Szombati fraterna 
pietate dicatum die 10. Mártii 1810-
H. n. — 2. Epitlialamium in nuptias 
augustas anni 1810. compos i tum. . . . 
Debrecini, 1810. — 3. III. dno Sigis-
mundo Ssögyény quum ad excelsam 
cameram imperialem promovereturmense 
Januario anni 1815. Pestini. 

A budapesti ev. ref. egyház anyakönyve I . k ö t . 
3. szak. 15. 1. 

Cseh-Szombati József, orvostudor. 
Cs. Sz. József és Csajági Szőke Katalin 
fia; családja Nagyszombatból származott, 
innen vette föl a Szombati melléknevet; 
szül. 1748. júl. 11. Komáromban; isko-
láit szülővárosában kezdte. Az 1763. 
nagy földrengés alkalmával az összedőlt 
ház romjai közül az épen akkor rokonai 
látogatására jött Bessenyei György madari 
lelkész mentette ki. Pozsonyban folytatta 
tanulását, hol két évet töltött; innét a 
debreczeni ref. főiskolába ment és 1768-
ban tanítójok lett az ifjú togátusoknak, 
kiket a latin és görög irodalomban és 
bölcseletben oktatott; később az iskola 
legfőbb hivatalára a seniorságra emel-
tetett. 1776. okt. elején útnak indult kül-
földi akadémiákra az orvosi tudományok 
tanulására. 1777. ápr. 30. érkezett Frane-
kerába; 1778. márcz. a göttingai egye-
temre ment; 1780. márcz. visszatért 
Franekerába, hol még két évet töltött el 
és a gyakorlati orvostudományokban 
tovább képezte magát. 1781. ápr. elején 
Párisba érkezett és a Hotel de Dieu és 
a Charité kórházakban orvosi és sebészi 
ismereteit bővítette; innét Strassburgba 
utazott, hol a híres Stoll orvos kórházá-
ban gyakornokoskodott. Ezután még 
Augsburgban és 1781. szept. 1-től Bécs-
ben növelte orvosi tudományát, hol 

1782-ben orvostudorrá lett. Hazájába 
visszatérve Pesten telepedett le s 1784. 
febr. 10. országos főorvos lett. Meghalt 
1815. febr. 2. Pesten. Végrendeletében a 
debreczeni ref. kollégiumnak a chemia, 
botanica, mineralogia és technologia taní-
tására fölállítandó tanszékre 25,000 frtot, 
a pápai, sárospataki kollégiumokra külön-
külön ezer frtot, a pesti ref. egyházra 
4000 frtot hagyományozott. — Munkái: 
1. Dissertatio inaug. medica de morbis 
glandularum secundum aetates. Viennae, 
1781. (Újra lenyomtatva: Diss. medicae 
Univ. Vidob. habita ad morbos chronicos 
pertinentes. Viennae, 1790. T. III. 219. 
cz. gyűjteményben.) — 2 Petri Camperi 
Observationes circa mutationes quas 
subeunt calculi in vesica ex Belgico ser-
mone in latinum transfudit publicique 
juris fecit. Pestini, 1784. 

Horányi, í í o v a M e m o r i a 710. — Néhai orvos-
doctor Cseh-Szombathy József sírhalma. P e s t , 
1815. arczk. (Cs. Sz. J . élete és halotti taní-
tás Báthory Gábor ref. püspöktől, Fodor 
Gerzson nagy-körösi prot. halotti oratiója és 
Kovács József nagy-körösi pap latin elegiája.) 
—.Alexander Koppi, Oratio . . . Pestini. 1815. 
(A bécsi egyetemen febr. 21. mondott beszéd.) 
— Katona, História Critica XLI. 572. — M. 
Kurír 1815. I . 16. sz . m e l l . — Ersch u . Gruber, 
Allg. Encyclopaedie XX. 274. (Rumy.) — 
Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 443. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Fővárosi Lapok 1881. 197. SZ. 
(Karacs Teréz.) — Figyelő XX. 162. — Tört. 
Tár 1888. 207. 208. 1.) 

Cseh-Szombati Sámuel, orvostudor, 
előbbinek testvéröcscse, szül. 1757. szept. 
4. Komáromban; elvégezvén hazájában 
a bölcseletet, mathesist, theologiát és 
törvényt, az orvosi tudományok tanu-
lása végett 1786 őszén Göttingába ment, 
hol három évet töltött e l ; 1789-ben a 
bécsi orvosi clinicumot látogatta s ugyan-
ott 1790. júl. 2. orvostudorrá lett, mire 
még néhány hónapig a szülészetet és 
állatgyógyászatot tanulta. 1790 végén 
beutazta Németország nagy részét, Hol-
landiát, Angol-, Francziaországot és 
Svájczot. 1792-ben visszatért és Pesten 
telepedett le, hol mint gyakorló-orvos 
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működött. Különösen a himlőoltásra 
nézve vannak maradandó érdemei; 
1801. aug. kezdte el azt és esztendőn-
ként átlag 400-ra ment az általa be-
oltottak száma. Meghalt 1838. márcz. 
23. Pesten. Tagja volt a pesti kir. tud. 
egyetem orvosi karának, a londoni or-
vosi s a jenai mineralogiai társaságnak 
pedig levelezője. — Orvosi dissertatióját 
és külföldön megjelent czikkeit nem 
ismerem. 

Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 444. 1. (A. 
Balogh Pál.) Jelenkor 1838. 2G. Sz. 

Csejtey József, elemi iskolai tanító 
Pesten, hol 1866. jan. 12. meghalt tanítói 
pályájának 36, életének 58. évében. — 
Munkája: Igen könnyű és minden 
számra használható fejboli számolás 
gyermekek számára kérdésekbe és fele-
letekbe alkalmazva. Buda, 1842. (Magyar-
német czím és szöveg.) 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Cseke (Tseke) István, jezsuita tanár, 
szül. 1628. nov. 30. Vasvármegyében; 
20 éves korában lépett a rendbe ; 1656-
ban Nagyszombatban tanulta a theolo-
giát és több évig különböző helyeken 
tanította a rhetorikát, philosophiát, theo-
logia morálist; a Rákóczi-udvarnál, hol 
nyolcz évig lelkészi hivatalt viselt, 1679. 
márcz. 28. meghalt. — Munkái: 1. 
Corona Sopho Basilica, S. Stepbani 
protoregis Ungariae, et S. Stephani 
proto-martyris. Tyrnaviae, 1662. (Név-
telenül.) — 2. Symbolum philosophorum. 
U. ott, 1663. — 3. Memoria saeculorum 
gemini e- Scythia Hungarorum egressus, 
carmine decantata. Cassoviae, 1666. 

Katona, História Critica XXXVI. 777. — 
Fejér, História Academiae 3H. — Stoeger, 
Scriptores. — Szabó Károly, Bégi M. Könyv-
tár II . 273. 279. 296. 

Csekei Miklós. — Munkái: 1. Dispu-
iatio tbeologica tei'tia et quarta in Sacro 
Baptismate Henrici Pontani. Trajectí ad 
Rh., 1706. — 2. Disputatio theologica 
de Sanctitate Dei et hominis. U. ott. 

1707. (Mindkettőt Czeglédi Andrással 
együtt irta.) 

Szabó K., Bégi M. Könyvtár III. (Kézirat.) 

Csekey János, ev. ref. lelkész, szül. 
1751. aug. 23. Kis-Szécsénben Barsme-
gyében földműves szülőktől; iskoláit 
Kecskeméten és 1775-ben a debreczeni 
főiskolában járta, hol hat év alatt el-
végezte tanulását, mire a rhetorika taní-
tásával bízták meg. Innét Mezőtúrba ment 
tanítónak és két év múlva külföldre, 
hol a marburgi, frankfurti és erlangeni 
egyetemeket látogatta. Visszatérvén, kecs-
keméti káplán és 1787-ben bölcskei, 
tolnamegyei lelkész lett. Itt töltötte el 
egész életét; 1797-ben egyházmegyei 
ülnökké, és pénztárnokká, 1803-ban al-
esperessé, 1826-ban fcesperessé válasz-
tották. Meghalt 1844. ápr. 21. 93 éves 
korában. — Munkája : Oskolai Káté a 
helvécziai vallás-tételt tartó nagyobb 
tanuló gyermekek számokra. Pest, 1820. 
és 1831. (A dunamelléki egyházkerület 
által koszorúzott pályamű.) 

Uj M. Athenás 88. — Petrik B i b l i o g r . 

Csekó Gábor, kath. plébános, szül. 
1844. aug. 17. Gomboson Heves-megyé-
ben ; középiskoláit Kassán és Egerben 
végezte. 1861-ben lett pap ; 1867-ben 
felszenteltetetett; egy ideig a Szentimrey 
családnál nevelősködött. 1868—71-ben 
káplán volt Fel-Debrőn, hol az utóbbi 
évben plébános lett ; 1876 óta kaali 
plébános és 1882-től fogva hevesi kerü-
leti alesperes. — Czikkei az Egri Egy-
házmegyei Közlönyben (1870—71. 1876.) 
jelentek meg. — Munkája: Papok vezér-
csillaga, mind a magán, mind nyilvános 
életökben. Valuy Benedek után francziából 
ford. Eger, 1866. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Sión 1888. 452. 
1. és Koncz Ákos szives közlése. 

Csekonics József, tábornok, szent-
István-rend vitéze, szül. 1757. febr. 22. 
Kőszegen, hol a gymnasiumban, azután 
a bécsi Löwenburg-féle convictusban 
tanult; 1774-ben mint hadapród (cadet) 
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a Dajassa vértes-ezredbe s 1783-ban mint 
másodkapitány a modenai vértesezredbe 
lépett át. A lovakat tanulmányozta, kü-
lönösen a Hunyadi-féle ürményi ménes-
telepet ; gróf Godiz ezredes által a 
pótléklovak állományához rendeltetett, 
hol tanulmányait folytatta s tervet ké-
szített a hazai lótenyésztés előmozdítá-
sára; ezt II. József császárnak benyúj-
totta, ki a mezőhegyesi ménestelepet 
négy négyszeg mértföldnyi területen 
alapította, melynek fölállításával Cseko-
nicsot bízta meg és lótartalék-parancs-
nokká (Remont-Commendant) nevezte 
ki; 1787-ben őrnagy, 1789-ben alezredes, 
1790-ben ezredes lett; 1798-ban az 
olaszországi s Lech melletti hadseregnek 
és Bécsnek vágó marhával való ellátása 
reá bízatott; ezt öt évig kezelte ; jutal-
mul a szent-István rendet kapta s 
1806-ban tábornokká léptettetett elő. 
Meghalt 1824. ápr. 26. — Munkája: 
Praktische Grundsätze die Pferdezucht 
betreffend. Pest. 1817. 

Hesperus XXVII. — Ersch und Gruber, 
Alig. Encyclopacdie XX. 275. (Rumy.) — 
Szinnyei Könyvészete . 

Csekő Gusztáv, a pápai ref. főiskola 
ének- és zenetanára, szül. 1835. jún. 16. 
Alsó-Eörsön Zalamegyében, hol atyja 
ref. lelkész volt ; a pápai ref. főiskolában 
végezte a gymnasiumi és theologiai tan-
folyamot és 1855—58-ig a főiskola ének-
tanítója volt; 1858-tól 1879-ig a magyar 
színészetnél mint karmester és zene-
szerző működött; 1879-ben a pápai ref. 
főgymnasium és tanítóképző intézetben 
ének- és zenetanárrá választották és ő 
vezette a főiskolai énekkart is. Meghalt 
1890. szept. 29. Pápán. — Szinészkedése 
alatt irta az Aratók dala cz. pályadíjai 
nyert művet s számos dalt Blaháné és 
Tamássy számára. Zeneműveinek sajtó 
alá rendezésében érte őt a halál. 

Dunántúli Prot, lap 1890. 40. Sz. — Buda-
pesti Hirlap 1890. 283. SZ. 

Cseles Márton, bölcselet és hittudor, 

jezsuita tanár. szül. 1641. okt. 28. 
Rózsavölgyön Nagyszombat mellett; 1657-
ben lépett a jezsuita rendbe s tanított 
bölcseletet Nagyszombatban, egyházjogot, 
szentírást és theologiát Gráczban, Bécs-
ben és Nagyszombatban (1673—76.). 
Kolonics Lipót esztergomi prímás meg-
bízásából Rómában a vatikáni könyv-
tárban 1701—1702-ben mint a Péter 
basilica penitentiariusa kutatásokat tett 
és buvárlatainak eredményét 11 kötet-
ben a budapesti egyetem könyvtára 
őrzi; ezek közt: Thesaurus Bullarum, 
brevium ecclesiae Hungaricae jura pri-
vilegia, históriám spectantia (Kaprinai 
gyűjt. A. XII—XIV. k.). Visszatérvén 
hazájába, a győri rendház főnöke lett, 
hol egyúttal a theologusokat tanította; 
azután a pozsonyi rendházba ment át. 
A magyarországi zavarok idején a ha-
zában tartományfőnök volt; ekkor a 
Rákóczi hívei elfogták és Érsekújvárba, 
majd Nyitrára, végre Munkácsra vitték, 
hol egy éven túl fogva volt. Közönsége-
sen magyar Cicerónak nevezték. Meghalt 
1709. jan. 14. Sárospatakon. — Munkái : 
1. Elucidatio historico-chronologica de 
episcopatu Transilvaniae, Romae (1702. 
ívrét.) — 2. Decennium Georgii Szé-
csényi metropolitae Strigoniensis. Tyr-
naviae, 1721. (Névtelenül.) — Kézirati 
munkája : Descriptio amplitudinis epis-
copatus Sirmiensis. — Inchoffer Meny-
hért híres Annales-einek folytatását is 
ő küldte Rómából. 

Bel, Noti t ia II. 201. — Horányi Memoria 
(szül. j a n . 23-ra teszi) és Nova Memoria. — 
Hl. Könyvház VII . 1795. 121. — Catalogus Bibi. 
Fr . Com. Széchenyi I. 257. — Katona, His-
tória Critica XXXVII. 700. — Fejér, História 
Academiae 37.—Stoeger, Scriptores. — Uj HL. 
Sionl1879. 203. — HL. Könyv-Szemle^11.1882.392. 

Cseley Géza, m. kir. honvédelmi mi-
niszteri fogalmazó és a budapesti tőzsde 
másod-titkára. Meghalt 1882. febr. 6. 
Budapesten 29. évében. — A Magyar 
Föld munkatársa volt. 

Vasárnapi Újság 1882. 7. SZ. és gyászjelentés. 
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Cselingárián Jakab, az orosz nyelv 
tanítója Budapesten, szül. 1858-ban 
Acbalkalakiban Orosz-Örményországban; 
tanulmányait szülőhelyén az örmény 
népiskolában kezdte s Tifliszben az orosz 
gymnasiumban folytatta; ezután Német-
országba ment; két évig Münchenben 
és Halléban a természettudományokkal 
s gazdasági tanulmányokkal foglalko-
zott. 1885-ben Magyarországba jött és 
itt mint az orosz nyelv tanítója megho-
nosodott. — Németországban tartózko-
dása alatt az armeniai lapokba irt 
európai tanulmányairól és élményeiről ; 
1885 óta leginkább a Revue d'Orientbe 
és a szamosujvári Armeniába dolgozik, 
mely folyóiratnak rendes munkatársa s 
az örmény népek irodalmát, művészetét 
és szokásait ismerteti; irt a Kolozs-
várba is (1891. 199. 200. sz.) Örmény 
népdalnokokról. — Mint az armeniai 
lapok levelezője magyar munkákat fordít 
armeniai és orosz nyelvre. 

Önéletrajzi adatok. 

Cselka Nándor, pozsonyi kanonok, 
szül. 1834. júl. 10. Vámos-Mikolán Hont-
megyében, hol atyja Cs. Károly jegyző 
s kántortanító volt; a gymnasium alsó 
osztályait Selmeczbányán a piaristáknál, 
az V. és VI. osztályt Esztergomban vé-
gezte ; ekkor az esztergomi főegyház-
megye növendékpapjai közé lépett és 
egy évre a pozsonyi papnevelő-intézetbe 
küldték ; a 8. osztályra' Nagyszombatba 
került; a theologiát Bécsben a Pázmány-
intézetben kezdte s a harmadik osztályt 
Pesten végezte. 1857. júl. 27. áldozó-
pappá szentelték és Varbóra Hontme-
gyébe küldték káplánnak; 1858. jan. 28. 
Újlakra helyeztetett át. 1858. aug. 5-
től a fővárosban működött, előbb mint 
káplán, 1877. máj. 2. óta mint ó-budai 
plébános. IX. Pius pápa 1871. márcz. 7. 
saját aláirású brevével tüntette ki, 1872. 
máj. 23. pedig pápai kamarássá nevezte 
ki s ugyanazon év szept. 4. a roveredói 
tudományos akadémia megválasztotta 

tagjává. 1882. júl. 22. a budapesti egy-
házkerület esperese, decz. 23. felhévizi 
prépost, 1890-ben pozsonyi kanonok lett. 
— Első munkája a pesti Növendékpapság 
Munkálataiban (XXI. 1857.) jelent meg. 
1864-től a Beligiónak munkatársa volt 
és 1869. okt. 1-től 1872. decz. 31-ig 
szerkesztette e lapot; úgyszintén a Tár-
sulati Értesítőt (1867—69. Pesten Ku-
binszky Mibálylyal) és a Katholikus Kér-
dések 1872. évi folyamát. Irt más lapokba 
is. — Munkája : Egyházi beszéd, melyet 
a Szent-László-társulat védszentjének 
ünnepén tartott. Pest. 1869. — Álnevei: 
Darázs, Szúnyog sat. (a Religióban.) 

Purt Iván, Cselka Nándor élete és műkö-
dése. Bpest, 1888. — P. Hírlap 1888. 143. SZ. 
(Spinoza.) — M. Nép 1888. 22. sz. arczk. — 
Ország- Világ 1888. 23. SZ. a r c z k . — Religio 
1890. 33. sz. és önéletrajzi adatok. 

# 

Cselkó Ignácz (cselkó-lehotai), orvos-
tudor, zsolnai trencsénmegyei szárma-
zású. — Munkája: Dissertatio inaug. 
medica. Rudimenta physiographiae comi-
tatus Trenchiniensis. Budae. 1839. 

Rupp Beszéd íci . 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Cselkó István (cselkó-lehotai), a po-
zsonyi kir. akadémia tanára s több me-
gyék táblabírája; szül. 1773. szept. 3. 
Kisutcza-Ujhelyen Trencsénmegyében; a 
magyar nyelvet és irodalmat tanította a 
zsolnai s beszterczebányai gymnasiumban 
1800—06-ig és a pozsonyi kir. akadémiá-
ban 1812. nov. 1-től 1837. nov. 30. tör-
tént halálaig. — Munkája: Válogatott 
darabok minden korú jeles magyar 
írókból, az ifjúság hasznára. Pozsony. 
1817. (2. megbőv. kiadás. U. ott, 1827.) 
— Belnay halála után az 1809. év vé-
gétől szerkesztette az Ephemerides poli-
tico-statisticae cz. pozsonyi latin hírlapot. 

Tud. Gyűjt. 1841. X I I . 11. — Századunk 1842. 
22. sz. — Ortvay, Száz év egy liazai taninté-
zet történetéből 160. — Petrik Bibliogr. 

Cselkó István, gazdasági akadémiai 
tanár, szül. 1847. ápr. 20. Zsombolyán 
Torontálmegyében, hol atyja Csekonics 
gróf uradalmában gazdatiszt volt; a reál-
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iskolát eleintén Nagy-Kikindán és Verse-
czen járta s 1866-ban Pesten végezte a 
négy felsőbb osztályt; ezután egy és 
negyedévet a zsombolyai uradalomban 
töltvén, a keszthelyi felsőbb gazdasági 
tanintézetet fejezte be, honnét ismét a 
zsombolyai uradalomba ment vissza. 
1869-ben az akkor két nyelvűvé vált 
m.-óvári gazdasági tanintézethez nevez-
tetett ki segédtanárrá. 1874-ben a magyar 
kormány által mint ösztöndíjas külfödre 
küldetett és egy évet a bajor központi 
állalorvosi tanintézetben töltött München-
ben. 1875-től fogva a m.-óvári gazdasági 
akadémiánál mint rendes tanár működik. 
— Irodalmi működése segédtanárkodása 
alkalmával kezdődött; azóta különféle 
szaklapok számára irt közleményeket, 
többi közt a Gyakorlati Mezőgazdába 
(1872—74.), Földmivelési Érdekeinkbe 
(1873—74 ), Wiener landwirth. Zeitungba, 
Oesterr. landw. Wochenblattba, Milch-
zeitungba sat. A Mezőgazdasági Szemlé-
ben következő czikkei jelentek meg: 
A gyümölcskórról, A takarmány pénz-
értékének meghatározása, A lépfene véd-
oltásról (1883.); Kísérletek a csalamádé 
bevermelésével, Néhány adat az importált 
marha utódai tejelő képességének hanyat-
lásáról (1886.); Adatok a takarmány 
befolyásáról a tej mennyiségére és minő-
ségére, A kézi tej fölözőgépekről (1887.); 
A Laval-féle kézi laktokrit, Adatok a 
m.-óvári gazd. akadémia tehenészetéről 
(1888.); A kereskedelmi takarmányokról, 
A takarmány összeállításánál eszközlendő 
számításokról. — Munkája: Az okszerű 
takarmányozás alapvonalai, gyakorló 
gazdák és gazdasági intézetek hallgatói 
részére. Magyar-Óvár, 1874. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Magyar-Óvári f e l -
sőbb gazdasági tanintézet Értesítője 1876— 
90. és önéletrajzi adatok. 

Cselkó József. — Munkája: Öröm-
ének. melyben mélt. puchói és csókái 
Marczibányi Antal urnák, midőn ns. 
Trencsin vármegye főispáni székébe iktat-

tatnék, a többi hódoló tisztelőivel hálás 
érzelmét nyilvánítja. Trencsinben nyárhó 
2-án 1845. Nyitra. 

Petrik Bibliographiája. 

Cselkó Károly, egri egyházmegyei pap, 
apátfalvai plébános, ker. alesperes, később 
cz. kanonok, szül. 1793-ban. — Pyrker 
János László érsek megbízásából, az 
egyházmegyei névkönyv számára megírta 
az egri püspökség és káptalan rövid 
történetét ezen czímek alatt: I. Brevis 
notitia historica episcopatus Agriensis. 
II. Series episcoporum, tum archiepisco-
porum Agriensium, e diplomatibus, aliis-
que historicis documentis eruta. III. Brevis 
notitia historica ven. capituli cathedralis 
antea, nunc metropolitanae ecclesiae 
Agriensis. IV. Series praepositorum ma-
jorem eiusdem ecclesiae Agriensis. V. 
Brevis historica deductio abbatiarum et 
praepositurarum intra ambitum dioecesis 
Agriensis existentium. (Ezen munkát az 
1842. és következő évi egri Schematis-
musokban közölték és az 1849-ikiben 
magyarúl is megjelent.) Meghalt 1837. 
jan. 16. Apátfalván Hevesmegyében. 

Emlélekönyv. E g e r , 1865. — M. Sión 1888. 

Cselkó Mihály, kath. plébános, szül. 
1811-ben, fölszenteltetett 1835-ben; ekkor 
nagy-kállói káplán, azután szent-györgy-
ábrányi lelkész, később geszterédi plébá-
nos és ker. esperes lett; élete vége felé 
lemondott javadalmáról és nyugalomba 
vonult. Meghalf ? — Munkája: Szent 
beszéd, melyet a szent-györgy-ábrányi 
kath. sírkert felszentelése alkalmával 
21. aug. 1843. mondott. Nagyvárad. 

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1844. 501.) 

Csemegi Ferencz. — Kézirati mun-
kája : História Veteris et Novi Testa-
menti scripta Claudiopoli 1728. ívrét 
két kötet. (A sárospataki ev. ref. kollé-
gium kéziratai közt.) 

Csemegi Károly, kúriai tanácselnök 
és val. belső titkos tanácsos, szül. 1826. 
máj. 3. Csongrádon, hol atyja Nasch 
Móricz József vagyonos kereskedő volt, 
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ki fiatalabb korát Párisban töltvén, fran-
czia műveltséggel birt és nevét 1845-ben 
változtatta Csemegire. A gymnasium alsó 
osztályait Pesten a piaristáknál végezte; 
azután a német nyelv elsajátítása czél-
jából egy évet a szegedi katonai nevelő 
intézetben töltött és a gymnasium felsőbb 
osztályait Szegeden, a bölcseleti tan-
folyam első évét Pesten végezte; a kö-
vetkező évben súlyosan megbetegedvén 
Csongrádra tért vissza s a bölcselet II. 
évét Szegeden fejezte be, hol Horváth 
Cyrill buzdította az irodalommal való 
foglalkozásra. A szegedi ifjúság önképző-
körében felolvasott verseit a mult évben 
közölték a szegedi lapok. A jogot a pesti 
egyetemen hallgatta. Az egyetemi magyar 
társulatnak első alapítói között volt, 
melynek alapszabályai helybenhagyása 
érdekében hiában járt Toldy Ferencz a 
nádornál, úgy hogy az egylet csak titok-
ban működhetett. 1846-ban ügyvédi vizs-
gát tett és Torontál vármegye tiszt, al-
jegyzője lett. Az 1847. országgyűlésre 
megyéje mint Írnokot köldötte Pozsonyba. 
A szabadságharcz alatt 1849. márcz. 4. 
Felhívást bocsátott ki a torontálmegyei 
menekültekhez, melyet a Budapesti Hirlap 
(1891. 265. sz.) közölt és a többi lapok 
is hozták. Batthyány Kázmér gróf telj-
hatalmú országos biztos megbízásából 
egy zászlóalj gyalogságot és egy század 
lovasságot alakított és e csapat, melynek 
ő volt őrnagya és parancsnoka, végig 
küzdötte a bánáti s bácskai hadjáratot 
és Lúgosnál tette le a fegyvert. Cs. a 
temesvári várba került és itt a többi 
törzstiszttel együtt fogságban tartatott; 
a hadi törvényszék végre besorozásra 
Ítélte, de megrongált egészsége miatt 
nem vált be katonának. Később kurren-
tálták, a pesti Uj-épületbe vitték és megint 
besorozásra ítélték ; miután a budai lak-
tanyában hat hónapot töltött, fölülvizs-
gálták és szabadon bocsátották. Ekkor 
ügyvédséget kezdett Aradon s mint védő 
országos hírre tett szert; működését rossz 

szemmel nézték, rendőri felügyelet alatt 
tartották és az Aradmegye szélén levő 
Buttyin rumén faluba helyezték át, de 
1858-ban megengedték hogy Aradon 
folytathatta ügyvédi pályáját. Az 1860-ban 
megalakult városi s megyei közgyűlése-
ken vezető szerepet vitt és Arad városa 
első feliratát ő szerkesztette. A karloviczi 
szerb kongressus idején Csernovics Péter 
mellett működött. A magyar minisztérium 
megalakulása után Horváth Boldizsár 
mint titkárt és tiszt, osztálytanácsost 
hivta meg az igazságügyminiszteriumba ; 
rövid idő múlva miniszteri tanácsos és 
azután államtitkár lett. 1872-től 1878-ig 
a pécskai kerület országgyűlési képviselője 
volt. 1879-ban kúriai tanácselnök lett. 
1880-ban megalapította az első jogász-
egyesületet, mely az ő elnöksége alatt 
működik. 1878-ban a büntető törvény-
könyv szerkesztése alkalmából a szent 
István-rend középkeresztjével díszítette 
föl a király, 1882-ben pedig kinevezte 
val. belső titkos tanácsossá. — Az iro-
dalomban a 40-es években lépett föl; 
versei az Életképekben és a P. Divat-
lapban jelentek meg; megyei tudósításo-
kat irt a Pesti Hírlapba s Amerika föl-
fedezéséről a Honleányok Könyvébe (1847.) 
Politikai s jogtudományi czikkei a 60-as 
években jelentek meg a Pompéry János 
Magyarországjában (1860—62. A kúria és 
az alkotmány, Közigazgatás és törvény-
kezés, Codificatio vagy unificatio, sat.); 
sokat irt ez időben az Alföld cz. lapba 
is, többi közt 14 vezérczikket 1861—63. 
és 1867-ben, a lap élén egy bizottság 
állott, mely őt bizta meg a vezetéssel; 
az Aradban (1863. A közigazgatási végre-
hajtás magánjogi keresetekben); a Tör-
vényszéki Csarnokban (1866. A hatalom-
jog); a Jogtudományi Szemlében, mi-
nisztere megbízásából javaslatot dolgozott 
ki a bírósági szervezetről és ennek első 
fejezetéből lett az 1869. IV. czikk: A 
bírói hatalomról; a M. Igazságügyben 
(1875. A felségsértésről, 1876—77. A 
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kettős házasság, A vagyon elleni bűn-
tettek és vétségek, 1880. A correctiona-
lisatio, 1882. A bűnvádi eljárás megindí-
tásának feltételei, 1886. Egység és több-
ség) ; a Pester Lloydban (1879—80. A 
bírósági szervezésről); a Pesti Naplóban 
Az elkeresztelésről, két czikk (1882.); 
a Jogtudományi Közlönyben (1886. Esz-
mei halmazat és magánlaksértés, 1887. 
A Référé-ről, Börtönügyi viszonyaink, 
A birói szervezetről); a P. Hírlapban 
(1886. 89. sz. Nyilatkozata a magyar 
jogirodalomról). — Munkái: 1. A jog-
vesztés elmélete és az államjog. Pest, 
1862. (Különnyomat a Magyarországból.) 
— 2. A magyar bűnvádi eljárás terve-
zetének indokai. Bpest, 1882. (Különny. 
a M. Igazságügyből.) — 3. Magyar bűn-
vádi eljárás a törvényszékek előtt. A 
m. kir. igazságügyi miniszter megbízásá-
ból. U. ott, 1883. — Működéséből ki-
emelendő, hogy a dualismus keresztül-
vitele a nemzetközi jog terén, az ő 
érdeme; a magyar nyelvnek, a bűntet-
tesek kiadásának és a birói hatóságnak 
kérdéseiben az ő véleménye döntött. 
Legnevezetesebb alkotása az új magyar 
büntető codex. Deák Ferencz kívánsá-
gára Pauler Tivadar miniszter őt bizta 
meg e nagyfontosságú törvény kidolgo-
zásával, melyet 1872 nyarán Füreden és 
1873 nyarán a Margitszigeten végzett. 
A franczia kormány lefordíttatta e munkát 
és Code pénal hongrois des crimes et 
des délits. Paris 1885. czímmel közzé tette. 

P. Ilirlap 1845. 433. SZ. — Magyarország és a 
Nagyvilág 1874. 31. sz. a rczk . — Petrik Köny-
vészete 1882. — M. Salon XIV. 1890. arczk. 
(Kenedi Géza.) 

Csemez József, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1855-ben Pozsonyban; tanári képe-
sítést nyert a mennyiségtan- és termé-
szettanból ; előbb győri főigazgatósági 
tollnok volt; azután 1885-ben helyettes 
tanár lett a pécsi állami főreáliskolánál; 
1887, júl. 15. óta a nagybányai állami 
főgymnasiumnál tanár. — 1880-ban az 

ő birtokából került Esztergomba a Jor-
dánszky-codex (Bátori László-féle biblia-
fordítás) 22 levele, melyekkel a codex 
teljessé lett. — Munkája: Német-magyar 
és magyar-német zsebszótár. I. Német-
magyar rész. Győr, 1885. (Németh Antallal 
együtt. Ism. Orsz. Tanáregylet Közlönye 
XIX.) 

M. Könyv-Szemle 1880. 91. 136, — Horváth 
Ignácz Könyvésze te . — Wutz N é v k ö n y v e . — 
Nagybányai áll. fögymn. Értesítője 1888—90. 

Csemiczky János (csemiczei), Liptó-
megye aljegyzője. — Munkái: 1. Versus 
honoribus ill. dni Joanne Nepomuceni 
e lib. baronibus de R é v a . . . Neosolii, 
1818. — 2. Ode honoribus magn. dni. 
Josephi Justh de et in Neczpal, incl.-
comit. Turocziensis emer. ord. vice-comi-
t i s . . . U. ott, 1818. — 3. Vesticuli... in 
Helicone Lyptoviensi. . . compositi. U. ott, 
1819. 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Csemiczky Sándor (csemiczei), nyug. 
lovas kapitány. — Történeti czikkei : 
Ázsiában hajdan Tanais mögt Don folyó-
nak túlsó partján lakozott s régen elhunyt 
dicső élődi őseink által főszentségűl tar-
tott barátság frigyének példás rajzolatja; 
Lucianus syriai Samosata városbeli görög 
bölcs után. (a Felső Magyarországi Miner-
vában, 1829.); Sappho, és Alcaeus keserve 
(ü. ott, 1830.) — Munkája: A XVIII. 
század utolsó tizedének gyászos alkonya, 
úgymint: az akkoron Francziaországban 
lobbot vetett pártütés s annak siralmas 
következései... Kassa, 1830. — Kézirat-
ban : Hajdani Hellas és Latiumbeli neve-
zetesebb bölcsek életeknek rövid rajzo-
latja. I. Thales (a m. n. múzeum kézirat-
tárában.) 

Csemy Péter (csémi), győri tiszt, kano-
nok, mosony-szt-jánosi esperes-plébános, 
szül. 1810. máj. 17.; áldozó-pappá szen-
teltetett 1833. jún. 4 ; meghalt 1883. 
jan. 26. — Munkája: Az okos méhes 
gazda, az az : rövid utmutatás, mikép 
lehet az országszerte szokásban levő 
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kegyetlen megfojtás nélkül a méhekből 
lehető legnagyobb hasznot hozni. Pest, 
1851. (2. kiadás 1862. A 3. kiadást újra 
átdolgozta Brózik Károly 1886. U. ott.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Schematismus Jau-
rinensis 1878. — M. Könyvészet 1887. és g y á s z -
jelentés. 
Csencs Ferencz, orvostudor, forrói 

abaujmegyei származású. Meghalt 1870. 
máj. 9. Tasnádon élete 61. évében. — 
Munkája : Orvostudori értekezés a bél-
férgekről. Buda, 1842. 

Hupp Beszéd 163. — Szinnyei Könyvésze t e 
és gyászjelentés. 
Csendits József, orvostudor, pécsi 

baranyamegyei származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de sale am-
moniaco. Pestini, 1834. 

Rupp Beszéd 157. — Szinnyei Könyvésze te . 

Csene Péter (szenczi), érsekújvári ev. 
ref. prédikátor. — Munkája : Confessio 
et Expositio Fidei Christianae, az az, 
Az Keresztyeni Igaz Hitről való Vallás-
tétel. Mellyet elsőben Helvetiaban irtanak 
és be vettenek. . . Magyarra fordíta-
tott. . . Oppenheim, 1616. (a fordító 
előszavával, mely Érsekújvárt kelt 1616. 
ápr. 19. 2. kiadásaaz eredeti latin szöveg-! 
gel együtt. Debreczen, 1616. a nyom-
dásznak aug. 10. kelt előszavával.) 

Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyve V. 63. — 
Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I . 210. 211. 

Csengeri András. L. Chegery András. 
Csengery Antal, a m. tudom, aka-

démia másodelnöke, a m. földhitelintézet 
igazgatója, országgyűlési képviselő, szül. 
1822. jún. 2. Nagyváradon, Cs. Antal 
keresett ügyvéd s jeles jogtudós és Ger-
hard Terézia fia; atyja gondos nevelésben 
részesítette ; iskolai tanulmányait szülő-
városában (1840.) és Debreczenben végezte 
1842-ben, mert a nagyváradi akadémiát 
oda kellett hagynia, a követválasztási 
mozgalmakban élénk részvéte miatt. Egy 
pár évet megyei gyakorlaton töltött Bihar-
megye híres követe és első alispánja 
Beöthy Ödön mellett; itt áttanulmá-
nyozta a megyei közigazgatás minden 

ágát; ő irta a fontosabb kérdésekben 
ama híres körleveleket, melyek a Pesti 
Hírlapban megjelenvén, az ellenzéki me-
gyékben oly nagy hatást tettek. Az 
1843—44. éveket Pozsonyban töltötte 
mint jurátus s ez utóbbi évben letette 
az ügyvédi vizsgálatot is. Az 1843. 
országgyűlés alatt a tudósítások egy 
részét ő irta a Pesti Hírlapba az első 
szerkesztő Kossuth alatt; 1844-ben, mi-
dőn a lap szerkesztése Szalay Lászlóra 
szállott, egy maga vette át az ország-
gyűlési tudósítások szerkesztését. Alapos 
ismeretei, európaias műveltsége, kitűnő 
stílusa, szilárd jelleme magokra vonták 
Eötvös és Szalay figyelmét, kiknek tár-
saságában 1845-ben Olaszországot be-
járta. A magyar ellenzék közlönye 1844. 
júliusa óta a P. Hirlap volt, melynek 
Cs. az országgyűlés után rendes dolgozó-
társa lett, 1845. júliusától fogva pedig 
főszerkesztője egész 1848 végéig; máj. 
16-tól Kemény Zsigmondot vette szer-
kesztőtársúl. Folyvást dolgozott a lap 
minden rovatába, stil tekintetében is 
törekedett a lapnak bizonyos egyöntetű-
séget, csínt és szabatosságot adni, ki-
küszöbölve azt a rhetori dagályt, a mely 
azelőtt politikai irodalmunkat jellemzé. 
Irt újdonságot, irodalmi értesítőt, színi 
kritikát, külföldet, olykor megyei tudó-
sítást Pestmegyéből, azonban irt számos 
nagyobb czikket is ; az átalakulás formái, 
a rendezési ügyek mellett, leginkább 
nemzetgazdasági kérdéseket tárgyalt, de 
majd mindig névtelenül. Az 1848 iki 
mozgalmak győzelemre segítették a P. 
Hirlap törekvéseit. Kossuth is elfogadta 
e lap tanait, melyek az 1848. törvények-
ben oly határozott kifejezést nyertek. 
Cs. márcz. 17-től lapját napilappá vál-
toztatta át (azelőtt a magyar politikai 
lapok legfeljebb négyszer jelentek meg 
hetenként) és egyszersmind a kormány-
párt, a Batthyány-kormány közlönyévé 
avatta, s épen oly erélylyel küzdött a 
bécsi reactio cselszövényei, mint a pesti 
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demagógia kicsapongásai ellen; ekkor 
is névtelenül irt. Az év végén lemondott 
a lap szerkesztéséről és Debreczenbe 
követte a kormányt. Itt a Szemere mi-
niszterelnöksége alatt, mint miniszteri 
tanácsos 1849. máj. 9-től fogva, leg-
inkább a codificatióval foglalkozott. 1849. 
aug. Aradon vált meg a kormánytól s 
b. Keménynyel együtt egy darabig Szat-
mármegyében rejtőzött. Majd az év vége 
felé Pestre jött, s hol történeti, hol ter-
mészettudományi tanulmányokkal fog-
lalkozott és az irodalomnak élt. A 
növénytanban Brassai, a vegytanban 
Nendtvich, a földtanban Kovács Gyula 
voltak tanítói ; részt vett dr. Entz Fe-
rencz kertészeti oktatásaiban is. 1852-től 
fogva a Szőnyi-féle nevelőintézetben 
leczkéket adott a világtörténetből és 
1855-től a pesti protestáns theologiai 
intézetben a növénytant adta elő. Ked-
vencz tudományáról, a történelemről 
sem feledkezve meg, azzal is mint a 
politika egyik legfőbb segédtudományá-
val, alaposan foglalkozott. 1860 nov. 15. 
Biharmegye tiszti ügyészszé választotta. 
Mint publicista a sajtóviszonyok miatt 
egész 1861-ig nem sokat dolgozott. Annál 
nagyobb működést fejtett ki a társa-
dalmi téren. 1850—1880-ig alig volt 
Magyarországon nevezetesebb közműve-
lődési vagy anyagi emelkedést czélzó 
intézet vagy egyesület, melynek meg-
indításában, tervezetében vagy reformá-
lásában lényeges részt ne vett volna. A 
magyar tudományos akadémia (melynek 
1847 decz. 29. óta levelező tagja volt), 
Gazdasági Egyesület (1857. nov. 16. óta 
vál. tagja) és Magyar földhitelintézet kü-
lönösen sokat köszönnek buzgóságának. 
Az akadémia 1858. decz. 15. rendes taggá 
s jegyzőjévé választotta; itt befolyt az 
ügyrend újra dolgozásába, az ügyvitelt 
szabályozta, több állandó bizottságot 
szervezett s hírlapi czikkeivel folyvást 
élesztette az akadémia iránti részvétet. 
1867-ben az akadémia alapszabályai-

nak átdolgozása, pénzügyeinek rendezése 
az ő indítványa szerint történt, miért 
előbb igazgató-tagnak, majd 1871-ben 
másodelnöknek választatott; a könyvkiadó 
bizottságnak kezdeményezője, eleitől fogva 
(1875. jan. 28.) elnöke volt, s később a 
történeti bizottságnak is ; ő figyelmez-
tette először az akadémiát 1876-ban, 
hogy a történelem terén egyelőre hagy-
jon fel az adatgyűjtéssel és fogjon a 
rendszeres feldolgozáshoz. A történelmi 
társulatnak alapításától fogva (1867. 
jún. 13.) választmányi tagja volt. 1858-
ban Lónyay Menyhérttel együtt szer-
kesztette a magyar gazdasági egyesület 
emlékiratát a kormányhoz, a magyar 
földbirtoki hitel állásáról. Midőn a föld-
birtokosok 1862-ben az emlékirat alapján 
a magyar földhitelintézet alapítására 
mentek át, Cs. benne volt azon négy 
tagú bizottságban, mely a hitelintézet 
alapszabályait, ügyrendi és kezelési uta-
sításait kidolgozta. Az intézet létrejötté-
vel titkárrá s később egyik igazgatójává 
választatott. Eötvös felhívására ő dol-
gozta ki a pesti iparegyesület helyett 
egy országos iparegyesület tervét, kap-
csolatban az iparmúzeummal, s országos 
czimmel biztosítva magyar jellegét. 1861-
ben Biharmegye bihari választókerülete 
küldötte a képviselőházba, hol a fölirat 
mellett szavazott, és beszédében a Bach-
kormány alatti sajtóviszonyokat rajzolta. 
1865-ben újra a bihari kerület, 1868— 
78-ban a nagy-kanizsai választókerület 
választotta képviselőjévé. Deákon és 
Andrássyn kivül senkinek sem volt több 
része Magyarországnak az örökös tarto-
mányokkal kötött kiegyezkedésében, mint 
Csengerynek. A kiegyezkedés formulá-
zására az országgyűlés Deákot és Cs.-t 
bízta meg, később ezen szerkezet iktat-
tatott be a magyar Corpus juris-ba 
mint 1867. 12. t.-cz. Tagja volt e mel-
lett minden fontosabb bizottságnak, s 
mint Deáknak oly barátja, ki reá leg-
nagyobb befolyást gyakorolt, a neveze-
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tesebb törvényjavaslatok megállapításá-
ban, átdolgozásában vagy módosításában 
lényeges része volt. Kiváló szerepet 
játszott különösen azon országos bizott-
ságban, mely az 1867. 12. t.-cz. értel-
mében a közöseknek ismert államügyek 
terhére nézve az arányt megállapította 
Magyarország és Ausztria között Az 
első delegatio ülésein kiválóbb állást 
foglalt el ; Deák nem lévén jelen, Cs. 
volt a Deák-párt vezére. 0 formulázta 
azt a nyilatkozatot is, a melylyel Gri-
vicsichnek oly nagy felindulást keltett föl-
lépését a hadügyminiszter desavouálta. 
A Horvát- és Magyarország közötti ki-
egyezés szintén az ő közvetítő javaslatai 
alapján létesült. Tanácsadólag folyt be 
továbbá az Ausztriával kötött vám- és 
kereskedelmi szerződés (1867. 17. t.-cz.) 
megkötésére ; ez egyezmény azon alapon 
jött létre, melyet Cs. 1848 előtt fölállí-
tott. Az országgyűlési pénzügyi bizott-
ságnak kezdettől fogva tagja és sokáig 
elnöke volt. Ő formulázta a budgettör-
vényeket, részt vett az adótörvények 
megalapításában és számos módosítást 
vitt azokon keresztül. A költségvetések 
tárgyalásánál is sok reformot indítvá-
nyozott, s mind itt, mind a vasúti en-
gedményeknél számos megtakarítást esz-
közölt. 0 formulázta a függő adósságok 
ellenőrzéséről szóló törvényeket, átala-
kította a közös nyugdíjakról s a kisajá-
tításról szóló törvényeket, a népiskolai 
közoktatásról szóló törvényeket pedig 
számos módosításával egészen ujjá ala-
kította. Mindent elkövetett, hogy az 
államháztartásban rend hozassák be. 
Többek között indítványozta, formulázta 
s keresztül vifte az állami legfőbb szám-
szék felállítását. A jegybankügyi bizott-
ságban is részt vett, s formulázta az 
enquete kérdő pontjait és a bizottság 
ielentését az országgyűléshez. Deákkal 
és Ghyczyvel átdolgozta az uj községi 
törvényt, melyhez ő adott legtöbb mó-
dosítványt. Mint pestvárosi képviselőnek 

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

nagy része volt abban, a mi Pesten a 
közoktatás emelése körül történt; elnöke 
volt a városi pénzügyi és polgári iskolai 
bizottságnak. A polgári iskolák eszméjét 
ő vitte be az iskolai törvénybe, s ő 
eszközölte főleg Pesten több ilyen iskola 
létrejöttét. Buda és Pest egyesítésén 
törekedve, fő tényező volt. hogy ez a 
főváros rendezéséről szóló törvényjavas-
latba fölvétessék. 1875-ben a Deák- és 
Tisza-párt közti fusióban élénk részt 
vett, s egész őszinteséggel csatlakozott 
a szabadelvű-párthoz, melyhez mindvégig 
hű maradt. Élete utolsó két évében el-
kezdett betegeskedni ; tüdőbaja mind 
súlyosabbá vált; 1879. őszén vissza-
vonult a közügyektől s 1880. júl. 13. 
meghalt Budapesten városligeti nyaraló-
jában. A m. tud. akadémiában Gyulai 
Pál tartott fölötte emlékbeszédet az 1881. 
máj. 22. közülésen. 1860. júl. 15. a 
Kisfaludy-társaság is tagjává választotta 
s 1864. júl. 27. elnökévé tette a pénz-
és gazd. ügyei vitelére akkor szervezett 
állandó bizottságnak; a társaságból 
azonban 1866. febr. 28. kilépett. — 
Czikkei a következő lapokban és folyó-
iratokban jelentek meg: Vierteljahrschrift 
aus und für Ungarn (Leipzig, 1843. Die 
Militärerhaltung Ungarns). Pesti Hírlap 
(1845. 1846. és 1847. 419. 425. 430. 462. 
857. sat. sz. Városi ügy ; 471—74. sz. 
A községek rendezése; 511. 512. 516. 
sz. Esküdtszékek; 517. 518. 520. 521. 
523. sz. Nevezetesb irók, Thiers, Tocque-
ville sat. nézetei a központosításról; 
519. sz. Tized; 636. 638. sz. Találmányi 
jog biztosítása; 625. 641. sz. Fiume mi-
kép tartozik Magyarországhoz ; 660 722. 
sat sz. Vámügy; 731. 781. 783. 922. sz. 
Dohánymonopolium; 874. sz. Adatok 
kir. városaink múltját illetőleg és 540. 
546. sat. sz. Az ausztriai birodalom ke-
reskedési viszonyainak ismertetése kü-
lönös tekintettel Magyarországra) ; Élet-
képek (1847. II. Szalay László életrajza), 

| M. Emléklapok (1850), M. írók Füzetei 

9 
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(1850.); Pesti Napló (1851. 293. 294. sz. 
Appert munkájának birálala a börtönök-
ről ; 295. 296. 342. 365. 371. szinbirá-
latok ; 323—327. 329. sz. Anglia köz-
igazgatásáról több czikk ; 393—396. sz. 
A közigazgatásról; 400—402. 404. sz. A 
hadszabályzatról; 1853—55. A hitelinté-
zetekről, Angol nevelési rendszer; midőn 
a keleti kérdés fölmerült a keleti, főleg 
a mohamedán polgárisodásról tanulmá-
nyok ; 1855—56: néhány czikk a Mezei 
Gazdaság Könyvéről, A történetírásról, 
Lamartine, Ranke, Teleki József, Hunya-
diak kora ism., Csehország történetirója 
és története, Thierry Amadé: Atilla fiai 
és utódai ism., Ampere : Róma története 
ism. és akadémiai tudósítások. 1860-ban 
mint a P. Napló fődolgozótársa nagy 
erélylyel védte az 1848-iki alapot, szem-
ben az októberi diplomával s küzdött 
az ó-conservativ áramlat ellen, miért 
párbajt is vivott Török Jánossal, az 
ellenpárt egyik főhirlapirójával. Czikkei 
nagy részt jegy alatt jelentek meg; 
1862—65-ben a Schmerling-kormányt 
ostromolta, czikkeit részint jegy nélkül, 
részint az említett jegygyei Bécsi dolgok 
czíme alatt irta); Szilágyi Virgil Értesí-
tője (1852. Szinbirálatok); Divatcsarnok 
(1853—54. Könyvismertetések); Szép-
irodalmi lapok (1853. tárcza, színház); 
Délibáb (1853—54. Aesth. czikkek), A 
M. Nép Könyve (1854—56. Vegytani 
képek) ; M. Nép Könyvtára (1854. Nép-
szerű világtörténet); Budapesti Hirlap 
(1855. 669. sz. Eötvösnek A XIX. század 
uralkodó eszméi cz. könyvének ismerte-
tése ; 758—769. sz. a magyar mytho-
logia kérdését fejtegette, tekintettel Ipolyi 
munkájára); M. Tudom. Akadémia Év-
könyvei (IX. 1857. Az altaji népek ős-
vallása, tekintettel a magyar ősvallásra). 
M. Akad. Értesítő (1858—59.); Budapesti 
Szemle (1858. Képek az emberi mivelő-
dés történetéből. I. China és India. II. 
Egyiptom : a) Az irás története s külö-
nösen a hyerogliphák. b) Egyiptom val-

lása és tudománya. Nyugat-Ázsia őstör-
ténetei az ékiratok világánál; 1859. A 
Scythák nemzetisége, akadémiai előadás. 
1861. Rembrandt, Planche után; 1869. 
Adatok Szemere Bertalan életrajzához • 
1878. Deák békekövetsége Windisch-
graetznél; 1879. A jogi és államtudomá-
nyok tanítása ügyében; 1880. Néhány szó 
a szakoktatásról; 1883. Adalék Kossuth 
jellemzéséhez; 1887. Deák és Beust talál-
kozása; könyvismertetések és tudósítások 
az akadémia üléseiről); Gazdasági Lapok 
(1859. Emlékirat a hitelintézet ügyében) • 
Nemzeti nőnevelés (1879.) Az Ujabbkori 
Ismeretek Tárába és a Jelenkor cz. foly-
tatásába (1850—55.) több czikket irt 
névtelenül, u. m. Bajorország (ujabb 
története), Beöthy Ödön, Benkő Dániel, 
Brougham, Cabale, Charta (a franczia 
alkotmánylevelek története 1789—1848), 
Csatornák, Cormenin, Dessewffy Aurel, 
Diplomatia, Disraeli, Dohánymonopolium, 
Domaine-ok, Dumas Sándor, Duschek 
Ferencz, Egyenes adók; Élelmezés és 
szállásolás Magyarországon (A hadi adó 
története), Felsőház (történeti és politikai 
szempontból), Felségsértés, Fiume és 
tengermelléke, fiumei kikötő (Fiume tör-
ténetével és azon kérdés fejtegetésével: 
Magyar- vagy Horvátországhoz tarto-
zik-e ?), Gans Eduard, Gazdasági egyesü-
let (története), Gentz Fridrik, Guizot 
(életrajza és munkái ismertetése). Gyors-
írás története. Házi adó (története Ma-
gyarországon), Hegel, Henszlmann Imre, 
Hitelintézet (története), Horvátország 
(története), Hugo Victor (élet- és jellem-
rajza), Hunfalvy Pál és János, Illyrismus 
(története). Irinyi József és János, Jókai 
és Jókainé, Korizmics László, Kovács 
Gyula, Lónyay Menyhért, Morócz István 
és Trefort Ágoston. Az Egyetemes M. 
Encyclopaediának is munkatársa volt 
1859-től. — Munkái: 1. Magyar szóno-
kok és státusférfiak. Pest, 1851. (Ke-
mény Zsigmonddal együtt; Cs. a követ-
kező jellemrajzokat irta : Beöthy Ödön, 
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Szemere Bertalan, Szentkirályi Móricz, 
B. Eötvös József, Gróf Dessewff^ Aurél, 
Szalay László. Ism. P. Napló 351—363. 
sz. Németül Ungarns Redner. Leipzig, 
1852. A munka folytatása a csekély 
kelendó'ség miatt abban maradt, bár Cs. 
a II. kötet számára Kossuth jellemrajzát 
és Szemere Bertalan terjedelmes életraj-
zát befejezte.)— 2 .Macaulay, Anglia tör-
ténete Il-ik Jakab trónralépte óta. U. ott, 
1853—54. (I. II. kötete. Ism. P. Napló 
1852. 765—66v 1853. 8 7 0 - 8 2 . sz. 1119— 
21. 1125. sz. ; 2. kiadás a m. t. akadémia 
könyvkiadó-vállalatában. Bpest, 1874. E 
fordítás e kor legjobb prózai műfordít-
mánya s a magyar történeti stil fejlő-
désére is befolyást gyakorolt; a többi 
négy kötetet Zichy Antal fordításában 
adta ki a m. t. akadémia.) — 3. Vegy-
tani képek a közéletből. Johnston nyo-
mán. U. ott, 1857. Két kötet. (Ism. M. 
Posta 11. sz. Salamon F.) — 4. Törté-
neti tanulmányok. U. ott, 1857. (Ism. 
P. Napló 6. sz. Salamon F.) — 5. 
Beszéde bihari választóihoz. U. ott, 
1861. — 6. Az országos m. gazdasági 
egyesület emlékirata a magyarországi 
vasutak ügyében. U. ott, 1862. (Mely 
először alapította meg a magyar vasút-
hálózatot.) — 7. A magyar földhitel-
intézet ügyében. U. ott, 1866. — 8. A 
Népbank s ezzel összekötött takarék-
pénztár terve. U. ott. 1867. — 9. Csen-
gery Antal összegyűjtött munkái. Bpest. 
1870—74. Három kötet. I. II. Történeti 1 

tanulmányok és jellemrajzok. Ism. Szá- j 
zadok 1870. Bud. Szemle VI. 1874. III. 
Történetírók és a történetírás.) — 10. 
Csengery Antal választóihoz. Pest, 
1872. — 11. A nagy-kanizsai kerület 
választóihoz. Bpest, 1875. — 12. Emlék-
beszéd Deák Ferencz felett. U. ott, 1.877. 
(és Olcsó Könyvtár 227. sz. 1880. Deák | 
Ferencz emlékezete cz.; dr. Heinrich 
Gusztáv, veje, németre lefordította. Lipcse, 
1877.) — 13. Az akadémiák, különösen 
a magyar tudományos akadémia. U. ott, 

1878. (Németül az Ungar. Revueben.) 
— 14. A nagykanizsai kerület vá-
lasztóihoz. U. ott. 1878. — 15. A jogi-
és államtudományok tanítása ügyében. 
U. ott, 1879. — 16. A közoktatás és 
közművelődés némely főbb kérdéseiről. 
U. ott, 1880. (Olcsó Könyvtár 101.) — 
17. Csengery Antal összegyűjtött mun-
kái. U. ott, 1884. Öt kötet. (Kiadta fia, 
Cs. Lóránt. Életrajzi adalékokkal. Ism. 
P. Napló 1883. 346. sz. Egyetértés 357.) 
— Arany Jánossal folytatott levelezésé-
ből 11 levél Arany János Hátrahagyott 
iratai és levelezése IV. kötetében. Pest, 
1889. — Szerkesztette a Pesti Hírlapot 
1845. júl. 1-től 1848. decz. 31-ig, A 
Magyar Nép Könyvét 1854—56. (br. Ke-
mény Zsigmonddal együtt), szerkesztette 
és kiadta a Budapesti Szemlét 1857— 
1869. I. folyam 21 kötet, uj folyam 15 
kötet; 1865—66-ban gróf Lónyav Meny-
hérttel együtt; a M. Tudom' Akadémia 
philosophia-, törvény- cs történettudo-
mányi osztályok Közlönyét 1860—66. 
öt kötet és az akadémia Jegyzőkönyvek 
1863—66. négy kötet. — Kiadta Papp 
Endre hátrahagyott munkáit br. Kemény 
Zsigmonddal (Pest, 1852.); és az Ujabb 
Nemzeti Könyvtárnak (hat kötet, Pest. 
1852—53.) egyik kiadója volt. — Ország-
gyűlési beszédeinek egy része megjelent 
összegyűjtött Munkái IV. kötetében. — Kéz-
iratban maradtak: A közösügyi költsé-
gekből az 1867. XII. t.-cz. szerint Magyar-
országra eső hányad és az államadóssági 
egyezménvfölött folyt alkudozások naplója 
1867. Az 1868. XXX. t-.cz. (horvát kj-
egyezés) története 1868. Levelek az első 
delegatióból 1868. Kisebb feljegyzések 1867 
—68. A fusio történetéhez 1875. Levele 
1847-ből br. Wesselényi Miklóshoz a gör-
csöm levéltárban (Tört. Lapok l. 1874. 
3. sz.) — Arczképe kőnyomatban meg-
jelent 1871-ben a Légrády-testvéreknél 
Pesten és fénynyomatban (Heliogravüre) 
Bécsben Angerernél, mely összegyűjtött 
munkái (1884.) mellett van. 
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Ujabbkori Ismeretek Tára I I . 252. — Egyet. 
M. Encyclopaedia VI I . 148. — Vasám. Újság 
18G0. 49. sz. arczk. (Zilaliy K.) 1873. 49. sz. 
arczk. (Gyulai Pál.) 1878. 45. sz. arczk. 1880. 
29. sz. arczk. (Szász Károly.) 30. sz. nyaralója, 

- képpe l . — Kisfaludy-Társ. Évlapjai Uj fo lyam. 
I . 16. I I I . 58. V I I . 244. 266. — Országgyűlési 
Arczképcsarnok 1867. a r c z k . — Jó Barát 1869. 

20. 25. a r c z k . 1870. 52. 1. — M. Akad. Alma-
nach 1861—67. ( M u n k á l a t a i . ) — Ország Tükre 
1864. 33. sz. a rczk . Maras toni tó l . — Gyön Köz-
löny 1869. 9. SZ. — Hazánk és a Külföld 1871. 
21. SZ. a rczk . — Családi Kör 1869. '31. SZ. 
a r c z k . — Akad. Értesítő 1870. 18. 130. 242. 
1871. 168. 1874. 133. 1877. 144. 1878. 148. 1880. 
88. 113. 128. 133. 135. — Bodnár Zsigmond 
I r o d a l m i Dolgozatai . Bpest , 1877. — Szinnyei 
Könyvésze te . — Petrik K ö n y v é s z e t e és Bib-
l i og rapb iá j a . — Figyelő VI. 1879. ( É l e t r a j z a 
Márki Sándortól.) VII. — Gyulai Pál Emlék-
beszéde (M. tud. Akad Évkönyve XVI. k. 
és Jeles í rók Iskolai Tára 37. sz. Bpest, 
1890.) — Fintha Dénes, Cs. A. sze repe a m a -
gyar irodalom történetében. Bpest, 1880. — 
1880 : Pesti Napló 179—181. SZ. — Főv. Lapok 
159—161. SZ. — Magyarország és a Nagyvilág 
29. sz. arczk. — Századok 705. (Deák Fa rkas . ) 
— Magyarország 193—195. SZ. — Egyetértés 
193. 194. Emlékezés Cs.-re. Carolus. — Hon 
179. 180. (Hegedűs Sándor.) 181. — Független 

• Hirlap 194—196. — P. Hirlap 193—195. (báró 
Kaas Ivor.) Heti melléklete 33. sz. arczk. 
196. sz. Cs. Pest i Hí r lap já ró l . — M. Föld 160. 
— M. Állam 160. — Ellenőr 329—333. — Orsz. 
Világ 17. sz. a rczk . 1881. a rczk . Koszorú IV. 
176. — 1880 : Hunyad 31—33. sz. (König Pál .) 
— Neue lllustr. Zeitung 45. SZ. a r c z k . — 111. Tud. 
Akadémiai Almanach 1881. 293. ( G y u l a i Pá l . ) 
— Beksics Gusztáv, A m a g y a r d o c t r i n a i r e k . 
Bpest , 1882. — Harmónia 1884. 4. SZ. (Pulszky 
F.) — Bud. Szemle L. 1887. (Pé te r fy J.) — 
Salamon Ferencz, I rodalmi T a n u l m á n y o k II .— 
Szinnyei Reper t . Tör t II. — M. Könyvészet 1887 
—88. — Beöthy Zsolt, M. Nemz. í r o d . Tö r t . I I . 

Csengery Antalné, König Róza, előbbi-
nek neje, szül. 1826. márcz. 9. Komárom-
ban ; 1842 óta Egressy Béni neje, kinek 
halála után 1851. szept. 24. Cs. A. neje 
lett. — Sok franczia és német szinművet 
fordított a nemzeti színház számára, 
melyek az ötvenes és hatvanas években 
szinre kerültek. Andersen meséit is for-
dította, melyekből mutatványokat közölt 
a Délibáb (1853—54.) és A Magyar Nép 
Könyve (1854-56.) 

Fővárosi Lapok 1866. 285. SZ. 

Csengery Imre, m. kir. honvédelmi 
miniszteri tanácsos, Biharmegyének 184-8., 
1861. és 1867 főjegyzője, a hosszúpályi 
kerületnek az 1865—68. országgyűlésen 
képviselője. 1861-ben a felirati párthoz 
és később is Deák Ferencz környezetéhez 
tartozott. 1869-ben miniszteri tanácsosnak 
hivatott a honvédelmi minisztériumba, 
hol az első években nagy törvényismere-
tével és szervező képességével,.kiváló sze-
repet játszott; későbben is a törvény-
javaslatok szerkesztésénél,mindig befolyt. 
Meghalt 1885. szept. 30. Nagyváradon 
66. évében. Mint Biharmegye főjegyzője 
oly kedveltségnek örvendett, hogy a megye 
közönsége arany tollal tüntette ki. — 
A bihari czukorgyár-egyesületről irt az 
Ismertetőbe (1841.) és M. Gazdába (1842.). 
Beszéde Beöthy Ödön emlékezete meg-
örökítése tárgyában Bihar vármegye köz-
gyűlésén 1868. márcz. 18. a P. Naplóban 
(1868. 73. sz.) Az országgyűlésen több 
beszédet tartott és mint bátyja (Cs. Antal) 
ő is kiváló stilista volt. — Munkája : 
Versek, melyekkel Starovessky Károly 
urnák Kolyiklet helysége birtokába az 
1834-dik év Kisasszony hava 4-én lett 
beiktatását tiszteli. Nagyvárad. 

Ország Tükre 1862. 10. SZ. a r c z k . — Magyar 
ország és a Nagyvilág 1867. 2. SZ. a r c z k . — 
1885 : Bud. Hirlap 269. — Függetlenség 269. 

Egyetértés 269. sz . — Petrik B i b l i o g r . és 
gyászjelentés. 
Csengeri (K.) István (nagyváradi), ev. 

ref. prédikátor, Barcsai fejedelem udvari 
papja. a, gyulafehérvári kollégiumban 
Altstedius, Piskator, Bisterfeld és más 
tudósok alatt tanult; azután Leidában 
Coccejust hallgatta 1654-ben és vitatkozott 
az Isten beszédének hatalmáról. A hazá-
ban előbb a kolozsvári eklézsiában, az-
után a fogarasiban szolgált; végre 1668-
ban az enyedi ref. kollégiumban lett 
tanár, az eklézsiában pap, a traktusban 
esperes és egyszersmind a kollégium 
gondnoka is. Marosvásárhelyt 1671-ben 
a synodusban szélütés érte, harmadnapra 
ott meghalt és jún. 15. eltemettetett. —• 
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Munkái: 1. Disputatio Theologica Quin-
quagesima secunda, Et quidem trigesima-
octava De Potentia Scripturae, quod 
docendam veritatem. Lugd Batavor., 
1654. — 2. Disputatio Theologica Anti-
Sociniana De Necessaria supremae, seu 
unius cum Patre, D. N. J. Christi Dei-
tatis. ad salutem aeternam, utilitate. U. 
ott, 1654. — 3. Disputatio Philosophica, 
De Usu rationis humana in Theologia, ac 
quaestionibus fidei; . . . U. ott. 1654. — 
Ezeken kivül irt egy könyvet, czíme: 
Politia ecclesiastica, mely azonban nem 
jelent meg. Ezen munkájával az eklézsiá-
ban holmi uj rendtartásokat kivánt bevé-
tetni, milyen az : hogy a keresztség az 
egész gyülekezet előtt történjék, hogy a pap 
jelentse a kántornak a szószékből, mit 
énekeljen, és az isteni tisztelet végén az 
éneklés alatt a pap álljon a szószékre 
s ő rekeszsze be az isteni tiszteletet; 
ez utóbbi szokás most is megvan a nagy-
enyedi egyházban. Irt erről hosszú leve-
let a synodushoz, melyben előadta a 
maga véleményét. Midőn az udvar Seges-
várról Bonchidára ment országgyűlést 
tartani és Rákóczy megtámadásáról intéz- ' 
kedni, a gyűlés folyama alatt Cs. szónok-
latával megtámadta Rákóczyt, a mi aztán 
levelezésre adott alkalmat. Ezen levelek 
1659. jan. 5-től 25-ig a fejedelemé kettő, 
Csengeri é szintén kettő Kemény József 
gyűjteményével az erdélyi múzeum levéltá-
rába kerültek és a4Sárospataki Füzetekben 
(1866.) közöltettek. Levele Basirius Izsák-
hoz 1661. máj. 28. Radnótról, megjelent a 
M. Könyvszemlében (VIII. 1883. 260. 1.) 

Bod,, M. Athenas 309. — Weszprémi, Suc-
cincta Med. Biogr. IV. 244. — Benkő Ferencz, 
Parnassusi Időtöltés VII. 12. — Bud. Szemle 
I V . 1858. 214. — P. Szathmáry Károly, B e t h l e n -
Fötanoda Története. 84. 148. 

Csengeri János. Borsodmegye felkelő 
seregének tábori papja. — Munkája: 
Halotti ének. melyet lovas-berényi plé-
bános Berderils Mihály urnák halálára 
készített. Buda, 1810. 

Petrik Bibliographiája. I 

Csengeri (Csenger) János, bölcselet-
tudor, a tanárképző gyakorló főgymna-
siumában a classica-philologia r. tanára, 
egyetemi magántanár, szül. 1^56. okt. 2. 
Szatmárt; a középiskolát nagyobbrészt 
Debreczenben (az alsóbb osztályokat a 
piaristáknál, a felsőbbeket a ref. kollé-
giumban), a bölcseleti tanulmányokat a 
budapesti egyetemen végezte. Tanári 
működését, önkéntesi szolgálata mellett, 
a debreczeni kollégiumban kezdte, majd 
Beszterczebányán és Fehértemplomban 
folytatta, honnan a budapesti VII. ker. 
gymnasiumhoz, majd a tanárképző gya-
korló főgymnasiumához nevezték ki. — 
Irodalmi működését versekkel és műfor-
dításokkal kezdte a következő lapokban 
és folyóiratokban: Magyarország és Nagy-
világ (1878—82.), Koszorú (1879—81. 
1883.), Havi Szemle (1879.), Főv. Lapok 
(1Ö80. 1890.), Vasárn. Újság 1881—86.), 
M. Tanügy (1883.), Ország-Világ (1884., 
1887.), Bpestr Szemle (1884—85. 1889.), 
M. Salon (1886.), 1883-ban.Katona József 
emlékezete cz. ódája pályadíjat nyert. 
Majd szaklapokban jelentek meg értek^-

I zései s bírálatai u. m. M. Nyelvőr (1880 
—82.), Egyet. Philol. Közlöny (1879 óta), 
Orsz. Tanáregylet Közlönye (1887—88.),. 
Fehértemplomi állami gymn. Értesítője 
(1882. A római elegia előzményei), Nem-
zeti Nőnevelés (1890), Középiskolai 
Szemle I. — Munkái: 1. Grajus Valerius 
Catullus versei (magyar rhythmusban). 
Bpest, 1880. (Olcsó Könyvtár 105. sz. 
Ism. P. Napló 162. sz.) — 2. Nausikaa, 
az Odyssea VI. éneke. Beszterczebánya, 
1881. — 3. Cicero a kötelességekről. 
Bpest, 1885. (Akadémiai kiadvány.) — 
4. Homeros Iliasa. iskolai használatra. 
Bő szemelvényekkel és bevezetésekkel. 
U. ott, 1886. (A bevezetés ú j ra : Tanulók 
Könyvtára 40.) — 5. Tibullus elegiái. 
U. ott, 1886. (Rímes fordítás. Kiadta a 
Kisfaludy-társaság.Ugyanaz Olcsó Könyv-

I tár 215.) — 6. Homeros Odysseája, iskolai 
I használatra. U. ott, 1887. — 7. Jegyzetek 
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Homeros Iliásához. U. ott, 1888. — 8. 
Jegyzetek Homeros Odysseájához. U. ott, 
1889. — 9, Homeros. Győr, 1888. (Nép-
szerű ismertetés. Egyetemes Könyvtár 8.) 
— 10. Sophokles Antigonéja. Bevezetés-
sel és jegyzetekkel. Bpest, 1890. — 11. 
Ciceronis de Officiis libri tres. U. ott, 
1890. (Szöveg.) — 12. Tündérszép képes-
könyv. U. ott, (1888.) Lizzie Mack képei-
vel. — 13. Mulatságra üt az óra. U. ott. 
1889. (H. M. Bonnet rajzaival és Cs. J. 
verseivel) — 14. Piczi babák kicsi képes 
verses könyve. U. ott, 1890. — 15. Boda 
Máté, a kortesvezér. U. ott, 1890. (Mese-
mondó 18.) — 16. Ludas Matyi his-
tóriája. U. ott. 1890. (Mesemondó 47.) 
— 17. A hordós lovag. U. ott, 1890. (Mese-
mondó 40.) — 18. Mit mesélt Náthán 
zsidó a török császárnak. U. ott, 1890. 
(Nóták, históriák. Jó Könyvek 5.) — ,19. 
Miért pusztul a magyar nép ? U. ott, 
(1890. 16.) — 20. Judit asszony. U. ott, 
1890. (Jó Könyvek 2. sz.)' — 21. Debre-
czeni nóták. *U. ott, 1890. (Jó Könyvek 
61.) — 22. Goethe Iphigeniája. A Kis-
faludy-társaság által Lukács Krisztina 
pályázatán megdicsért műfordítás. U. ott, 
1890. (A Kisfaludy - társaság Évlapjai 
XXIV. kötetében is. Először adatott a 
Nemzeti színházban 1890. decz. 31.) — 
23. Homeros Iliasa. A közoktatási mi-
niszter megbízásából, bő szemelvények-
ben ford. (prózában.) U. ott, 1891. 

Figyelő IX . X X I I . — Hl. Könyvészet 1886. 
1888. — M. tud. Akad. Értesítő 1887. T a g a j á n -
lások. — A budapesti tud. egyetem tanárainak 
irodalmi munkássága 1886—91. — Corvina 
189C—91. és önéletrajzi adatok. 
Csengery József, sárospataki tanár, 

szül. 1796. febr. 19. Vilyben Abaujme-
gyében; tanult Sárospatakon és 1812. 
júl. 16. az akadémikus ifjak közé íratott; 
1818-ban a német nyelv tanulása végett 
a Szepességre ment ; 1824. júl. a világtör-
ténet, oklevéltan és latin irodalom taná-
ráúl választatott; egy évet Bécsben töl-
tött, mire 1825. szept. 17. elfoglalta tanári 
székét Sárospatakon, hol 1850. aug. 18. 

meghalt. — Történeti dolgozata Báthory 
Zsófiáról megjelent a Felső Magyarországi 
Minervában (1831.) — Munkái: 1. Ha-
lotti beszéd arról, kinek neve marad fel 
e földön örökre. Sárospatak, 1832. (Kézy 
Mózes felett 1831. decz. 4. Zsarnay Lajos 
beszédével együtt.) — 2. Az egyetemes 
történettudomány vázlata. U. ott, 1843. 
— Irt latin nyelven diplomatikát is, 
melyet Ormós László fordított le magyarra 
1832-ben és jegyzetekkel kisért. 

Toldy Bibliographiája (Tud. Tár 1844. 486.) 
— Thewrewk József. Magyarok Születés napjai 
20. — Danielik. M. í r ó k I I . 64. — Figyelő 
I I I . 205. — Uj M. Athenas 88. —Petrik B i b l i o -
g r a p h i á j a . — Sárospataki Lapok 1891. 29. Sz. 
(László János.) 

Csengery Lóránt, jogtudor, a M. Föld-
hitelintézet titkára, Cs. Antal fia. szül. 1856. 
máj. 29. Budapesten, a hol középiskolai 
(az ev. gymnasiumban) és jogi tanulmá-
nyait végezte. — Irt több czikket és könyv-
ismertetést a Bud. Szemlébe. — Mun-
kája : Az iskolai takarékpénztárakról. 
Laurent F. után francziából ford. —y —t. 
Bpest, 1875. — Kiadta atyjának munkáit 
öt kötetben. 

Petrik Könyvészete 217. 

Csehgeri Pál, magyar színész és súgó. 
— Munkája: Súgói Zsebkönyv. Maros-
vásárhely, 1848. 

Koncz József, Marosvásárhelyi nyomda 
Története 51. 

Csengeri (Tsengeri) Sózó József, gro-
ningai ev. ref. tanuló ,volt, midőn latin 
elegiát irt, mely Dorrie (Phil. Joan.), 
Disputatio academica ad Matthaei XXVIII. 
1. Groningae, 1725. czímű munka 36. 1. 
jelent meg. 

Csengető István, komáromi ág. ev. 
tanító volt 1807-től. — Két verse van a 
Tudományos Gyűjtemény melléklapjában 
a Koszorúban (1836.) 

Csengey (Csenge) Gusztáv Adolf, ág. 
ev. gymnasiumi tanár, a Petőfi-társaság 
tagja, szül. 1842. aug. 8. Komáromban; 
atyja gazdatiszt volt a Zichy grófoknál 
Mosony.majd Abaujmegvében; utóbb 1849 
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végén Irsán (Pestm.) és később Aszódon 
községi jegyző lett. Cs. G. 1856-ban mint 
magántanuló végezte az 1. és 2. gym-
nasiumi osztályt és ez év őszén a pesti ág. 
ev. gymnasium 3. osztályába lépett; vé-
gezvén a 4. osztályt a soproni lyceumba 
ment, itt végezte az 5. és 6. osztályt 
{1858—60.); a 7. és 8-at a nagykőrösi 
ref. gymnasiumban (1860—62.). 1862-ben 
a pesti egyesült prot. tbeologiának növen-
déke lett 1862/3—1864/5.), mellékesen 
Ballagi Mór mellett működött mint segéd-
szerkesztő ; 1866 őszén súlyos szembaja 
miatt erről lemondott és okt. Német-
országba ment a jenai egyetemre; itt 
volt a következő év aug. végéig, közben 
utazást is tett. 1867 őszén visszatért 
bazájába s Szolnokon nevelősködött. 
1868-ban szembaja miatt Aszódra vonult 
szüleihez. Sopronban letette a papi vizs-
gálatot, mire Aszódra hívták meg kisegítő 
negyedik tanárnak; itt két évig működött 
tiszt, czímmel; egy évi szünetelés után 
megválasztották segédtanárnak. 1874-ben 
letette a tanári vizsgát és a gymnasium 
igazgatója lett; erről 3 év múlva lemond-
ván, ugyanott megmaradt rendes tanár-
nak 1886-ig, midőn őszszel az eperjesi 
ág. ev. kollégiumban lett theologiai tanár, 
hol jelenleg is működik. — Költeményei 
s elbeszélései a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg : Vasárnapi 
Újság (1862—69.), Nefelejts (1863-65. 
1871—73.), Üstökös (1865. és 1868-ban 
Babszem Jankó álnévvel, azontúl 1872-ig 
saját neve alatt), Gyermekbarát(1865—66. 
Cs. jegygyei), Divat (1868—69.), Családi 
Kör (1862-től), Képes Világ (1872—74.), 
Magyar Újság (1871. A hullámok közt 
cz. regénye), Magyarország és a Nagyvilág 
(1871—72. 1882 ), Csiszér-Ugróczi Ida 
Ifjúsági Könyvtára (1873.), Otthon (1875.), 
Hasznos Mulattató (1877. 1881.), Lányok 
Lapja (1877.), Ország-Világ (1883.), Főv. 
Lapok (1883—84. 1887—88.), A Petőfi-
Társaság Lapja (1878.); vidéki lapok: 
Délibáb, Váczvidéki Lapok (1875.), a szé-

kesfehérvári Szabadság (1882—83. A 
más világon és A czimer rabja cz. egy 
és négykötetes regényei), Beszéde az ifjú-
sághoz (Aszódi ev. gymnasium Értesítő-
jében 1875.) és Prot. Szemle (1890.) — 
Munkái: 1. A hullámok közt. Regény 
Pest, 1871. Két kötet. — 2. Csengey 
Gusztáv munkái. Bpest, 1874. (I. kötet. 
Költemények. Ism. Figyelő. II. és III. köt. 
Beszélyek.)' — 3. Eszter. Költemények. 
Esztergom, 1876. — 4. A gavallérok. 
Regény. Bpest, 1877. (Magyar Hölgyek 
Könyvtára 118. 119.) — 5. Bokrétás 
világ. Költői elbeszélés. U. ott, 1878. — 
6. Elbeszélések. U. ott, 1889. (Útközben. 
I. Ism. Egyetértés 226. sz., Prot. Egyh. 
és Isk. Lap 46. sz.) — 7. A mocsarak 
királya. Tört. elbeszélés. U. ott. (1889. 
Előbb a Cs.-Ugróczy Ida Ifjúság Könyv-
tárában jelent meg 1873.) — 8 . 4 vadon-
ban. Regény. Bpest, 1889. Két kötet. 
(Ism. Bud. Szemle LXII. 1890.) — Szer-
kesztette a Gyermekbarátot 1865—66-ban. 
(E lapba több czikket és verset irt Cs. alá-
írással.) 

Moenich és Vutkovich, M. írók Névtára 435. 
— Petrik Könyvészete. — Típray, M. Iro-
dalom 1878. — Horváth ignácz Könyvészete 
1889. és önéletrajzi adatok. 

Cseny Ferencz, jezsuita tanár, maros-
vásárhelyi származású ; mint ifjú lépett 
a rendbe s hazájában több évig volt a 
latin nyelv tanára, közben magyar egy-
házi beszédeket tartott; végre a betegség 
erőt vett rajta s szülőföldén 1676-ban 
meghalt. Lud. de Ponte egyházi beszé-
deit fordította magyarra, melyet aztán 
Wenner Jakab jezsuita végzett be. 

Stoeger. Scriptores 49. 

Csépán (Csépány) István (györgy-
falvi), jogtudor, ügyvéd, több vármegyék 
táblabírája, Cs. János komáromi ev. ref. 
kurátor fia. Meghalt 1830. febr. 13. Jákó-
ban Somogymegyében 72. évében. — 
Versei németből fordítva Kazinczy Or-
pheusában (1790.) jelentek meg. — 
Munkái: 1. Zrini Miklós, avagy Sziget-
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várnak veszedelme. Egy históriai szo-
morú-játék 3 felv. Werthesz Kelemen 
után németből ford. Gy. Cs. I. Komá-
rom. 1790. (Először 1793. aug. 20. adták 
elő.) — 2. Szerencsét kívánó versek a 1 

magyarokhoz. (Komárom), 1790. félív. 
— 3. Szomorú beszéd és hazafiúi gon-
dolatok a második József római császár 
sírja fölött Báró Trenck Fridrik után 
németből ford. Gy. Cs. I. He'ly n., 1790. 

Révai, P l a n u m 1790. 70. — Catalogus Bibl. 
F r . C o m . S z é c h é n y i I I . 563. — Tudom. Gyűjt. 
1830. XI I . 124. — Honművész 1837. 33. Sz. — 
Figyelő X X I I I . 24. — Ballagi Géza, P o l i t i k a i 
I roda lom 487. 492. — Kazinczy Ferencz Leve-
lezése II. 
Csepcsányi Gábor (csepcsányi és 

mutnai), akadémiai tanár, több megyék 
táblabirája, szül. 1775. jún. 17. Eger-
ben ; 1793-tól a kassai. 1810. máj. 10-től 
1831-ig a pozsonyi akadémián a meny-
nyiségtan tanára ; 1810. decz. 10-től pro-
senior, 1833. jan. 2-tól senior volt. Meg-
halt 1841. febr. 5. Pozsonyban. Katona 
után Danielik kegyesrendinek ir ja ; az 
lehetett fiatalabb korában, de csak rövid 
ideig, mert később világi tanár volt 
Kassán, megnősült és családot alapított. 
— Munkái: 1. Mária Antóniának 
Francziaország királynéjának megöletése. 
Vácz, 1793. — 2. Hasznos mulatság. 
U. ott, 1796. (Költemények, elmélkedé-
sek.) — 3. A békességre. Pest, 1798. 
(Költemény.) — 4. Szabó András úr ő 
nagyságának első kassai püspöknek ör-
vendetes bejövetelére. Kassa, 1804. (Köl-
temény.) — 5. Elementa matheseos 
purae. Fase. I. Algebra. Fase. II. Geo-
metria pura. Posonii, 1827. 

Schedius, VerzeichniSS 9. — Schematismus 
I.itterarius 1801. 15. — Catalogus B ib l . F r . 
Com. Széchenyi I. 237. Suppl. II. 101. — 
Katona, His tór ia Cri t ica XLI . 572. — Hírnök 
1841. 11. — Pesti Hírlap 1841. 13. SZ. — Thew-
rewk József, Magya rok Szüle tésnapja i 60. — 
Danielik, M. í r ó k I I . 64. — Szinnyei K ö n y -
v é s z e t e . — Uj Hl. Sión 1879. 850. — Ortvay, 
Száz év 159. — Petrik B ib l iogr . 

Csepcsányi Imre. — Kézirati mun-
kája : Formulare patvaristarum hung. e t ' 

lat. 1688. (4-rét, az esztergomi főegyház 
könyvtárában.) 

M. Könyv-Szemle V I I . 1882. 315. 

Csepcsányi Tamás, ügyvéd, uradalmi 
' tiszt és 1832-ben a pozsonyi országgyű-
lésen Békésvármegye követe, 1836-ban 
az országgyűlés által a határvizsgáló 
választmány tagjáúl neveztetett ki. Bé-
kés- és több megyék táblabirája volt. 
— Munkája : Extractus juris hungarici 
summarius pro usibus juratorum jud. 
tabulae judiciariae, qui censuram advo-
catialem subire parant. Pestini, 1829. 
— Kézirata: A vármegyék rendje, ki-
terjedésük, városok, mezővárosok és 
helységek szerint 1827. (N. Múzeumban.) 

Haan Lajos, Békés Vármegye H a j d a n a I. 
89. — Petrik B ib l iograph iá ja . 

Csepei (Czepeinus) Ferencz. — Mun-
kája : Pro Aeterna Divinitate Filii Dei 
Domini Nostri Jesu Christi, Argumenta 
quaedam Selectiore ex Apocalipsi S. 
Joannis Evangelistae et Apostoli excerpta 
breviterq. ad serta. Heidelbergae, 1618. 

Szabó K., Bégi M. Könyvtár l I I . (Kéziratban.) 

Csepelényi Ferencz, bölcselet- és hit-
tudor. jezsuita tanár, a nagyszombati 
egyetem kanczellárja, szül. 1676-ban 
Győrött, 1691-ben lépett a jezsuita rendbe; 
a bölcseletet 1695-ben Nagyszombatban, 
a theologiát Gráczban és Bécsben hall-
gatta. Tanulmányainak végeztével Er-
délybe küldetett, hol világi ruhában több 
tantárgyat tanított. Innét a felsőbb ta-
nulmányok előadására Kassára, majd 
Nagyszombatba helyeztetett. Trencsénben 
hét évig volt a collegium rectora és a 
növendékpapok mestere; azután Pozsony-
ban háromig. Kassán egy évig és Eger-
ben is volt igazgató ; végül 1732-ben a 
nagyszombati főiskola kanczellárja lett. 
Meghalt 1737. máj. 27. Budán. — Mun-
kái : 1. Discursus politici de variis rei-
publicae gubernandae formis. Tyrnaviae, 
1709. — 2. Septemviri ductae Tyrnaviam 
coloniae sapientiae, seu grata eorum 

1 memoria, quorum stat beneficio univer-
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sitatis. U. ott, 1711. — 3. Senae senis uni-
versitatis Tyrnaviensis, divis indigetibus 
erectae arae. U. ott, 1712. — 4. Ecclesia 
toto terrarum orbe de idololatria, hae-
resi, chismate, in ortu, et progressu, 
a primis initiis ad nostra usque tem-
póra. . . triumphans. Partes II. U. ott, 
1717. — Halotti beszéde, melyet Illés-
házi József gróf temetésén mondott ma-
gyar nyelven, szintén megjelent. — 
Kézirati munkája : Tractatus theologicus 
de peccatis, gratia et merito, praelectus 
in universitate Cassoviensi 1718. (ívrét 
153 levél a gyulafehérvári Batthyány-
könyvtárban.) 

Horányi, Nova Memoria I. 717. — Catalo-
gus Bibi. F r . Com. Széchenyi II . 337. Suppl. 
I. 143. — Katona, História Critica XXXVIII. 
894. — Fejér, História Aeademiae 63. — 
Stoeger, Sciíiptores 50. — Beke, Index Manu-
scriptorum Bibi. Batthyanianae 51. — Szabó 
Károly, Kégi M. Könyvtár II. — Petrik 
Bibliogr. 

Csepely Sándor, a magy. földhitelintézet 
ügyvédje, szül. 1828. febr. 2. Somogyme-
gyében ; a gymnasiumot Gyönkön kezdte 
és Csurgón végezte ; felsőbb tanulmányait 
Sopronban folytatta s Pápán fejezte be 
1851-ben; ekkor ugyanott a költészet, szó-
noklat, magyar, latin s görög irodalom 
tanárává választatott és 1861-ig műkö-
dött, midőn Veszprémmegye jegyzője 
lett; egy év múlva az egész tisztikar 
leköszönvén, Budapestre jött és azóta a 
magyar földhitelintézet ügyvédje. — Ta-
nárkodása alatt a Győri Közlönynek 
rendes munkatársa volt. Költeményei, 
beszélyei, tárczaczikkei, értekezései a 
nevelés és tanítás köréből a következő 
lapokban jelentek meg : Kalauz (1858 ), 
Nefelejts (1860—66.), Vasárnapi Újság 
(1861. 1864.), Hölgyfutár (1862-64.), 
Divatcsarnok (1863.), Hazánk és a Kül-
föld (1866—70.), Magyarország és a 
Nagyvilág (1867—70.); Fővárosi Lapok 
(1864—65.-1868—71.), Lisznyay Album 
(1863.), Családi Kör, Képes Világ (két 
angol regényt fordított és Lord Byron, 

Moore Tamás, Victor Hugo, Musset,. 
Heine több költeményét.) — Munkája: 
Egy vörös kalap, mely elásott. Regény. 
Pápa. 1860. Két kötet. (Előbb a Győri 
Közlönyben. Ism. a Nefelejts.) — Kéz-
iratban : Lord Byron Childe Harold-jar 

melyből több mutatványt közölt. 
Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok. 

Cséplő Péter, premontrei tanár, szül. 
1837. jún. 29. Kassán; a rendbe lépett 
1856. szept. 29.; misés pap lett 1860. 
szept. 16.; 1861-től tanár Rozsnyón, 
1866-tól a nagy-váradi főgymnasiumban 
a történelem és földrajz tanára s a ház 
spirituálisa. — Értekezései: Nagyvárad, 
(Archaeol. Értesítő 1870—71.), Magyar 
onomasticon (Századok, 1872.) Nagy-
várad mint helynév (ugyanott), A nagy-
váradi vár vázlatos története (Nagyváradi 
főgymnasium Értesítője, 1878.), II. Rá-
kóczy György lengyelországi hadjárata 
(u. ott, 1880.), Kutatások a nagyváradi 
várban (u. ott, 1884.), Szent-László (u. 
ott, 1885.); ezeken kívül több paedago-
giai értekezése jelent meg a Tanodai 
Lapokban és történetiek a Nagyvárad 
cz. lapban. 

Schematismus Ord. Praemonstratensis 1891. 
98. 134. 

Csepreghy Ferencs, a Petőfi-társaság 
tagja, elődjei Győrössy Csepreghyek vol-
tak és Sopronmegyéből származtak, szül. 
1842. aug. 15. Szálkán HontmegyébenT 

hol atyja Cs. István fűszerkereskedő volt. 
ki fiát 14 éves korában Esztergomba 
asztalos mesterségre adta ; gazdája nyá-
ron kiküldte kecskéjével a mezőre; 
ekkor a papnevelőből unokabátyjától 
Kovács Józseftől nyert könyveket olvas-
gatta. 1860. tavaszán felszabadult és-
Pestre jött dolgozni s a kath. legény-
egyletbe lépett, melynek elnöke dr. 
Szabóki pártfogásába vette; az egylet 
dilettáns színpadján többször föllépett tár-
saival. 1862-ben e színpad számára két 
felvonásos kis színművet irt Az elnök 
névnapja czimmel. Egészségei ritkán volt 
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és azon évben gyomorhagymázba esett; 
e betegsége után öcscse Cs. János hívá-
sára Esztergomba ment, hol 1863-ban 
együtt fáradoztak egy legényegylet ala-
pításán, melynek ő lett a dékánjává; 
júniusban Bécsbe ment dolgozni; ekkor 
irta a Magyar fiúk Bécsben cz. darabját, 
mely 1865-ben az esztergomi legény-
egyletben adatott először, midőn katona-
sorozásra hazakerült; még ugyanazon 
év jún. Bécsbe visszament és 1866-ban 
Münchenbe utazott. Meggyengült egész-
sége miatt 1867. elején haza kellett tér-
nie Szalkára a szülei házhoz. 1868. 
őszén jött ismét Pestre, hol öcscsével 
Jánossal önálló üzletet nyitott, mely 
csakhamar virágzásnak indult és mely-
ben 1872-ig működött. Ekkor rongált 
egészsége miatt abbahagyta az asztalos-
mesterséget és erejét egészen az iro-
dalomnak szentelte. 1875-ben üdülés 
végett orvos sógorához ment Erdélybe. 
A népszínház megnyíltakor Rákosi Jenő 
a színház titkárává tette (1876—78.). 
Rákosihoz nemcsak rokonsági kötelék 
tűzte (nővérét Idát 1872. febr. 10. vette 
nőül), hanem a legnagyobb bizalom is. 
1878 nyara óta már keveset dolgozott; 
betegsége miatt Olaszország enyhe ég-
alja alá kellett menekülnie ; 1879 nyarán 
visszajött, látszólag megjavulva, de az 
ősz elől Görbersdorfba vonult, hol 1880. 
febr. 6. meghalt. A kerepesi temetőben 
szép sírkő, Gerster Kálmán terve szerint, 
díszítve a költőnek Huszár Adolftól min-
tázott dombormű arczképével, jelöli pi-
henő helyét. — Legelső irodalmi kisér-
letei versekből állottak, melyek a napi 
s hetilapokban jelentek meg, igy a P. 
Hírnökben (1861.), Vasárnapi Újság 
(1867.), Magyarország és a Nagyvilág 
(1870-1875. 1880.), Fővárosi Lapok 
(1871—79. versek), Athenaeum (1873.) 
sat. Irt egy regényt is Az utolsó esztendő 
cz., melyet a Reform hozott. Első drámai 
műve : Magyar fiúk Bécsben, átdolgozva 
1871-ben adatott a n. színházban. Ezt 

követte két egy felvonásos vígjátéka A 
kitűnő vendég és Az utolsó német Pes-
ten, melyek szintén tetszést arattak; 
majd a' Vízözön (először a népszínházban 
1876. márcz. 21.), mely egy akadémiai 
pályázaton dicséretet nyert és a buda-
pesti népszínháznak kedvelt darabja volt. 
Szintén dicséretet nyert az akadémiai 
pályázaton Saul király cz. szomorú-
játéka. Ezt követték a népszínházban 
először adva: Utazás a föld körül (1875. 
decz. 27.), Utazás a holdba (1876. jún. 
7.), Kél menyegző (1876. decz. 2.), Stro-
goff Mihály (1877. márcz. 16.), Szép 
Meluzina (1877. júl. 5.), A sárga csikó 
(1877. decz. 14.), Lumpáczius (1878. 
jan. 8.), Kolumbus Kristóf (1878. máj. 
3.), A piros bugyelláris (1878. nov. 22.), 
Egy katona története (1878. decz. 20.), 
Niniss (1878. decz. 20.), Az élhetetlenek 
(1879. jún. 27. utolsó színműve), Perozes 
(1881. máj. 15.), A szép asszony kocsisa 
(először a népszínházban 1881. szept. 
24.); Akbar zultán, trag. 4 felv. (először 
Kolozsvárt 1886. febr. 13.), melyeket 
előadatásuk után az egykorú napilapok 
és Beöthy Zsolt (Színműírók) tüzetesen 
ismertettek. 1878-ban San-Remóból hu-
moros leveleket irogatott a Nemzeti Hír-
lapnak. Még Görbersdorfból is küldött a 
Fővárosi Lapok számára elbeszélő köl-
teményt (Kis sapka) és a Pesti Napló 
számára beszélyt, mely utolsó műve 
volt. — Munkái: 1. Magyar fiúk Bécs-
ben, vigj. 3 felv. Pest, 1871. — 2. A 
vízözön, víg színmű 5 felv. Bpest, 1875. 
(Ism. P. Napló 1876. 69. sz. Figyelő 13. 
sz. 2. oicsó kiadás. U. ott, 1880. Ism. 
M. Polgár 1884. 223.) — 3. Utazás a 
föld körül 80 nap alatt, Verne Gyula re-
génye után. Bpest, 1876. — 4. Csepreghy 
Ferencz színmüvei. U. ott, 1878. I. füzet. 
A sárga csikó. (2. kiadás. U. ott. 1883. 
Népszínház Műsora 6. Németül: Der 
Goldfuchs. Kolozsvár. 1870.)- 2. füzet. A 
piros bugyelláris. (Népszínház Műsora 
5. Ism. Hon 1877. 329. sz. Bud. Hírlap 
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348. sat. 100. előadása, ism. u. ott 
1886. 46. sz. Németül: Die rothe Brief-
tasche. Kolozsvár, 1880.) — 5. Csepreghy 
Ferencz összes müvei. Kiadta Rákosi 
Jenő. U. ott, 1881. Öt kötet.) Az iró jel-
lemzése s műveinek ismertetése Rákosi 
Jenőtől, életrajza Csepreghy Jánostól.) 
— 6. A kitűnő vendég, vigj. Esztergom, 
1881. (Mulattató Zsebkönyvtár 8. sz.) 

Moenich és Vuikoeich, M. í r ó k N é v t á r a 
438. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Magyarország 
és a Nagyvilág 1877. 51. SZ. a rczk . 1880. 7. 8. 
sz. a rczk . — P. Hirlap 1880. 10. sz. a r c z k . 
— Ország-Világ 1880. a rczk . (Rákosi Gyözö.) 
— Figyelő VIII. 238. (Életr. és nekr.) — 
1880. Hon 33. SZ. 91. Népvilág 7. - Z. (Visi 
Imre. ) Koszorú (Ábrányi Emil . ) Bihar 32. sz. 
Vasárnapi Újság 7. SZ. a r c z k . Szinpad 4. SZ. 
— P. Napló 34. SZ. 1881. 51. SZ. — 1881. Füg-
getlenség 51. Bud. Hirlap 90. (Rákosi J enö . ) 
1885. 287. 1887. 03. SZ. — Szinészeti Közlöny 
1881. 3. sz. (Körfcssy László.) 1884. 43. sz. 
(Kovács Gyula.) — Zelliger, Esztergom várin. 
i r ó k 25. — Beöthy Zsolt, Sz inmüi rók 52. 58. 
64. és M. Nemzet i í r od . Tö r t . I I . — Buda-
pesti Hirlap 1887. 63. sz. (Cs. F . m in t mes te r -
legény.) — Kiszlingstein, M. Könyvésze t . 

Csepreghy Ferenczné, Rákosi Ida, 
előbbinek özvegye, szül. 1850-ben Eötvös 
pusztán Zalamegyében. — A Bud. Hír-
lapban az angol regényeket fordította, 
igy a Téli rege czíműt is, mely legújab-
ban (1891.) jelent meg e lapban, ezek 
közül önállóan megjelent: 0. Regény. 
Rider Hagard után ford. Bpest, 1888. Két 
kötet. (Egyetemes Regénytár IV. 3. 4.) 

M. Könyvészet 1888. 

Csepreghy Jakab, esztergomi kano-
nok. — Kézirati munkája : Szent beszé-
dek latinúl 1583. 4-rét. 287 levél. A 
szöveg közé és fölé irt beszédrészekkel. 
(A pozsonyi káptalan levéltárában Ism. 
Knauz Nándor M. Sión 1869. 52. 1.) 

Csepreghy János, kereskedelmi taná-
csos, inűasztalos. Cs. Ferencz testvér-
öcscse, szül. 1844. decz. 12. Szálkán 
Hontmegyében; iskolába járt Ferencz 
bátyjával együtt szülőhelyén és később 
mint asztalos tanuló az esztergomi va-
sárnapi iskolába ; ugyanott tanulta ő is 

az asztalos mesterséget Szeifert József-
nél. 1861-ben fölszabadulván, együtt kelt 

; vándorútra Cs. Ferenczczel előbb Pestre, 
majd Bécsbe s Münchenbe, honnan 1867. 
tavaszán hazajöttek. Aug. havában a 
pesti polgárok körében alakult bizottság 
a közkiállítás tanulmányozása czéljából 
kiküldötte Párisba. Onnan visszatérvén, 
Pollák József jóhirű pesti asztalosnak 
üzletvezetője lett s azon évben a pesti 
kath. legényegylet dékánjává választa-
tott ; 1868 őszén pedig Ferencz bátyjá-
val önálló asztalos-üzletet alapított, mely 
ma is fönnáll. 1873-ban a pesti asztalos-
ipartársulat megválasztatott elnökévé s 
a kereskedelmi s iparkamara beltagjává, 
mely tisztségeket hét, illetve 12 éven át 
viselte. 1881-ben képviselőjelöltje volt a 
Budapest-Józsefvárosnak és tagja lett a 
fővárosi törvényhatósági bizottságnak. 
Az 1885. országos kiállítás alkalmával 
a bútor- és faipar-osztály juryjének 
elnöke volt s ő felsége a koronás 
arany érdemkereszttel tüntette ki. Je-
lenleg kereskedelmi tanácsos és az osz-
trák-magyar bank czenzor collegiumá-
nak tagja. — Első irodalmi kísérlete, 
travestia Petőfi Örültjéről, az Üstökösben 
(1862.) jelent meg, még néhány verse 
ugyanott (1863. 7. sz. Csucsorkó Jankó 
névvel), Esztergomi Újságban (1863.), 
a Bolond Miskában (1864. 22. szám. 
G. D. jegygyei. 1867. Csupor Jónathán 
névvel) és a Borsszem Jankóban (1871. 
Pest emelkedése Cs. jegygyei); ipar-
történeti, társadalmi s egyéb' czikkeket 
irt a következő lapokba: Munkások 
Újsága 1868. Önsegély-e vagy állam-
segély; Pesti Napló 1869. Miből erednek 
némely hiányaink ? Iparosügyek, Néhány 
szó leendő új ipartörvényünkhöz; 1875. 
170. sz. Iparospárt, 181. sz. Külön vám-
terület, 219. sz. A vámügyi tárgyalások ; 
1877. 340. sz. Ipolyi Arnold úrnak, 
1880. Az asztalosok sírikeja, A strike 
eredménye, 1881. A II. iparügyi enquete 
alkalmából; Reform 1872. Magyar ipar 
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és iparosok, Világkiállítás, 259. sz. A 
munkáskérdés megoldása, 1873. A bécsi 
közkiállításról, A fővárosi választások 
előtt, 49. sz. Majoros contra Trefort, 
89. 90. sz. A virágzó magyar ipar (föl-
olvasás), Az iparbizottságokról, 1875. 
13. 38. 82. sz. sat. Alföldi Iparlap 1876. 
Az önálló vámterület, 1877. Mi lesz hát 
azokból a honi bakkancsokból, 1878. 
Iparügy és vámkérdés, 1879. Iparosaink 
és a kormány, 1889. Iparunk és a had-
sereg fölszerelése; Anyagi Érdekeink 
1878. Az iparostársulás kötelező volta ; 
Magyarország 1880. Az iparosok kény-
szertársulása ; Pesti Hirlap 1880. 57 
58. sz. Az én néhai jó Ferencz bátyám-
ról ; Egyetértés 1880. 168. sz. Az aszta-
losok strikeja ; a Budapesti Hírlapnak 
keletkezése óta rendes munkatársa, itt 
megjelent czikkei közül: 1881. 16. sz. 
Sáskajárás, 122. sz. A népszínház első 
hat éve, 1882. 47. sz. Iparműhely a 
tanító-képezdében, A bécsi butorkiállítás, 
164. sz. A magyar ipar érdekében, 1883. 
Műipari mintalapok, Az iparvédelem és 
a főváros, Iparosháború, 1884. Az én 
mesterségemről, felolvasás. Az ipartör-
vény módosítása, Lassan a sztrájkokkal, 
Hol is láttam először Munkácsyt ? 1885. 
Az országos iparegyesületi hitelszövet-
kezet, 1886. Vámszövetség Ausztriával, 
248. sz. Pest asztalosai (Budavár meg-
vételétől mostanáig), 1887. Ipartörvény, 
Külön vámterület, Kamarai választások, 
1888. Kemény Zsigmond-utcza, Magyar-
ország éá a párisi kiállítás, 1889. Ipar-
palota, Iparhatósági megbízottak, 1890. 
Viharos testületi közgyűlések, Sztrájkok 
derűre borúra, A péklegények panasza, A 
munkások betegsegélyezése, 1891. Adtál 
uram esőt, Az uj Duna-hidak, Nemzeti 
vagy nemzetközi kiállítás. — Önállóan 
megjelent: Csepregi János, a VIII. kerület 
képviselőjelöltjének Programmbesséde 
1881. jún. 19. a nemzeti tornacsarnokban 
Budapesten. (Ugyanez németül is.) 

Önéletrajzi adatok. 

Csepregi (Tsepregi Turkovits) Fe-
rencs, ifj. Cs. Mihály fia, ev. ref. tanár 
volt Kolozsvárt, hol 1728-tól az egyház-
történetet, görög nyelvet és régészetet 
adta elő és ugyanott 1758. febr. 17. 
meghalt. Kolozsvári származású volt és 
1721. szept. 25-től Franekerában tanult. 
— Munkái: 1. Bissertatio philologico-
theologica de authentia selectiorum Cet-
hibim. Pars prior et posterior, ubi non-
nulla Cethibim secundum idiotismos 
arabum explicantur. Franequerae, 1725. 
— 2. Halotti oratio, melyet. . . Korda 
Borbára asszonynak, Farnasi Keczeli 
István uram . . . házastársának temetési 
tisztességi napján mondott . . . Ba-
boczon . . . 1728. eszt. Kolozsvár. — 3. 
Laudatio funebris, in exequiis ill. dni 
Pauli com. Teleki de Szék . . . habita a. 
d. XIII. kai. Decemb. ' Hely n. (1731.) 
— 4. Halotti oratio a koronáról, melyet 
Torotzkai Ágnes a s szony . . . losonczi 
Bánffy György házastársának . . . teste 
fölött elmondott 1733. máj. 31. Kolozsvár. 
— 5. Halotti oratio gr. Teleki Ádámné, 
Wesselényi Zsuzsánna grófnő felett 1739. 
decz. 13. a kendi-lónai udvarháznál. U. ott. 
— 6. Daniel nobilis: Illustr. atque 
spect. dn. Daniel Wass de Tzege . . . a. 
d. VI. nonas Julias, dictione funebri 
collaudatus . . . Hely és év n. (1741.) — 
Latin elegiát irt barátja Rima-Szombati 
Sámuel tiszteletére 1724-ben Franekerá-
ban Dissertatio de lege cz. munkájához. 

^Veszprémi, Succincta Med. Biograpliia IV. 
376. — Tört. Tár 1887. 200. — Századok 1890. 
Kiránd. füzet 115. — Petrik Bibliogr. III. 689. 

Csepregi Lajos, a nemzeti színház 
nyug. titkára, szül. Lápafőn (Tolnám.) ev. 
ref. szülőktől; gazdasági pályára készült, 
hajlamai azonban a színészetre terelték 
és vidéki színész lett; de nem lett belőle 
szereplő színész, hanem a szinügy mun-
kása. 1839-ben jött a nemzeti színház-
hoz, hol mint kardalnok, színész, énekes" 
ügyelő, gazda, utoljára titkár működött. 
Közben 1843-ban elhagyta a nemzeti 
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szinházat és a gróf Károlyiaknál gazda-
sági irnok lett; azonban 1846-ban oda 
ismét visszatért és régi szenvedélyének 
élt. Igen kiművelte magát és sok idegen 
nyelvet jól megtanult s a nemzeti szin-
báz három első évtizedében ő fordított 
le legtöbb színdarabot (francziát, angolt, 
olaszt, németet) a játókrend számára. 
Prózáját a színészek közvéleménye sze-
rint igen jól lehetett beszélni a szín-
padon. Egyszersmind valódi élő króni-
kája volt a nemzeti színház első félszá-
zadának. Mikor Zichy Antal 1871-ben 
intendansi állásáról leköszönt, a félesz-
tendei interregnum alatt ő reá bízták a 
szinház administrativ igazgatását. Pon-
tos, szorgalmas, érdes modorú ember 
volt. 1889. jan. 1. nyugdíjaztatott, ekkor 
koronás arany érdemkeresztet kapott és 
Gödöllőre költözött, hol 1890. febr. 14. 
agyonlőtte magát 70 éves korában. A 
Radnótfáy-alapból, melyet ő kezelt, 
13,000 frt hiányzott és midőn e miatt a 
kir. ügyész elé idézték, maga vetett vé-
get életének, mire Podmaniczky Frigyes 
báró, a n. szinház volt mtendansa, a 
hiányt rögtön kifizette. Cs. utolsó leve-
lében, melyet 1890. febr. 12. nejéhez 
irt, ártatlannak vallja magát és szeren-
csétlenségének okát a pénztárkezelésben 
való teljes járatlanságának tulajdonítja. 
A levél megjelent a Színészek Lapjában 

1890. 8. sz.) — Perthes Karolina élet-
rajzát irta a Család Könyvébe (III. 
1857*.) — Fordított 65 színművet és hét 
operát, ezek betűrendben a következők : 
Apát keres, Seribe és Vanderbuch után ; 
Antverpi árvák, Bouchardy (Egressy 
Bénivel); Attila, opera, zenéje Verditől; 
Benoiton család, Sardou ; Bohó Misi de 
Hájas, Goldschmidt (Aszalaival); Csa-
ládi dráma, Carré és Barbier (Egressi-
vel)*; Diogenes, Pyat Bódog ; Edda, Wei-
len ; Egy napi dicsőség, Deligni; Egy 
színésznő élete, Bourgeois; Elizondói 
leány, operette, zenéje Offenbachtól ; 
Evangelium és családélet, Souvestre 

(Egressyvel); Fehér és piros rózsa, Sha-
kespere (Tóth Józseffel); Férjem kószál, 
Carmon ; Fiammina, Uchard Mario; For-
tunio dala, operette, Cremieux és Halevy, 
zenéje Offenbachtól; A Gyámok, Souvestre 
Emil ; Hála Istennek terítve van, Gozlan; 
Három mellény, Desnoier; Házasság 
pénzért, Seribe ; Hermán gróf, Dumas 
(Egressyvel); Johanna és Jeanette, Seribe 
(Nemz. Szinház Zsebkönyve 1848.); 
Jól őrzött leány, Labiche ; Kákán csomó, 
Bornier; Kápolna, Gozlan; Kedves, 
Girardin; Két anya gyermeke, Soulié; 
Két Philibert, Picard; Királyi csók. 
Bayard ; Koldus nő, Bourgeois; Kőmű-
ves, Bayard ; Lakat, Aldridge ; Lavater. 
Dumanoir; Lecouvreur Adrienne, Seribe 
(Egressyvel); Londoni arszlánok, Bour-
cicault; Marianna,Bourgeois (Egressyvel); 
Marquisné vacsorája, Michel; Marsan 
herczegnő, D'Ennery; Márvány hölgyek, 
Borrier; Megyek Amerikába, Bayard; 
Narancsárusnő. Masson; Nem mind 
arany a mi fénylik, Thomas; Nép és 
aristokratia, Dumersan és Delaborde 
(Egressyvel); Női harcz, Seribe; Pénz, 
dicsőség és nők, Cogniard és Delaborde ; 
Saint-Georges lovag, Mellesville és Roger 
de Beauvoir ; Sheridan, Langlé Aylié ; 
Szamártej, Gabriel és Dupenty: Szerel-
mes pap, Laurener ; Szökőév, Bukstone ; 
Titkos ügyvivő, Hackländer; Tudtán 
kivül kém, Mellesville és Duveyrier; 
Tücsök leánya . . . ; Válság, Feuillet.; és 
Veronai két nemes, Shakesperé (Tóth 
Józseffel). — Nyomtatásban még a kö-
vetkezők jelentek meg: 1. A vindsori 
vig nők, vig opera 3 felv. Shakespeare 
után irta Mosenthal, zenéje Nicolai 
Ottótól. Pest, 1859. — 2. Dinordh, vagy 
a ploermeli búcsú, vig opera 3 felv. 
Carré Mih. és Barbier után, zenéje 
Meyerbeertől. U. ott, 1860. — 3. Lalla 
Boukh, vig opera 2 felv. Carré és Battu 
után. U. ott, 1863. — 4. A párbaj, dr. 
5 felv. Ferrari Pál után, olaszból ford. 
U. ott, 1872. (Nemz. Szinh. Könyvt. 33.) 



283 Csepregi i—Csepy 284 

— 5. II. Károly Anglia királya, tört. 
vigj. 5 felv. Giacometti Pál után. Bpest, 
1873. (N. Szinház Könyvt. 46.) — 6. 
A mentor, vigj. 3 felv". Fredro J. S. 
után. U. ott, 1875. (N. Sz. K. 56. és 
Arad, 1877.) 

Akadémiai Értesítő 1841. 47. 83. 1. — Benkö 
Kálmán, M. Sz ínvi lág . — Figyelő• XVII . 150. 
— Petrik Könyvésze te és B ib l iograph iá ja . 
— 1890 : Fővárosi l.apok 45. SZ. Egyetértés 
45. SZ. P. Hírlap 45. SZ. 

Csepregi Turkovitz Mihály idősb. Ma-
gyarországból jött Erdélybe (Kolozsvárt 
lakott), hol mint Apafi Mihálynak kedves 
embere az ország sok terhes bajaiban 
hasznos szolgálatot tett. — Munkái: 1. 
Ama Szent írás Feitegetesben hatal-
mas és igen tudós Doctornak G. Perkin-
susnak A Lelki-ismeretnek akadekirol 
irott drága szép Tanításnak Első könyvé-
ben, az akarmi okbol meg-félemlet és 
rettegő Lelki-esmeretnek meg-vigasztalá-
sara és gyogitásara (igy), le-tött Istenes 
Orvoslási. Amsterdam, 1648. (Mások által 
fordíttatta s kiadta.) —2. Tanácsi Tükör, 
az az, N. Gyulai Palnak eszes, okos, 
tanacsos. Oktató Levele. . . Szeben, 1663. 
(Az előszót Cs. Szebenben 1663. aug. 3. 
irta. Gyulai Pálnak ezt az eredetileg 
latinul irt levelét oly nevezetesnek tar-
tották, hogy az erdélyi fejedelmek azt a 
váradi kapitányok előtt hivatalukba 
igtatásuk alkalmával egész 1660-ig, Várad 
elestéig, föl szokták olvastatni.) — Levele 
Debretei Márton héczei paphoz 1648-ból. 
(Hasznos Mulatságok 1837. II. 321. 1. és 
Toldy F. Corpus Gram.-ban.) 

Bod, M. At l ienas . — Figyelő XII. 296.— 
Szabó Károly, Titégi M. K ö n y v t á r I . 343. 419. 

Csepregi Turkovitz Mihály ifj.. előbbi-
nek fia, ev. ref. tanár és lelkész; 1686-tól 
a franekerai egyetemen tanult; ev. ref. 
tanár volt a kolozsvári kollégiumban, 
hol 1691. szept. 10-től nyelveket, bölcse-
letet és később theologiát tanított és 1695. 
júl. 17. ugyanazon "gyülekezetnek papja 
lett. Meghált 1698-ban. — Munkái: 1. 
Dissertatio theol. De Sacramentis Foe-

deris Operum Paradiso et Arbore Vitae. 
Franequerae, 1687. — 2. Theses de 
Cautio Mosis. U. ott, 1688. — 3. Pál 
Apostolnak A világi Gazdag Embereket 
idvezülni Tanitó Szent Tanátsa . . . Mellyet 
Ványai Gáspár Uram teste felett. . meg-
magyarázott. Kolozsvár, 1702. — 4. Ha-
lotti beszédek Tótfalusi Kis Miklós felett. . 
U. ott, 1702. (Szatmári-Németi Mihály 
és Enyedi Mihály oratióival együtt. 
Czimlaptalan példányai léteznek.) 

Bod, M. Athenas 310. — Weszprémi, Suc-
cinta Med. Biogr. IV. 376. — Katona, História 
Critica XXXII. 917. — Erdélyi Muzeum IX. 
1882. (Szabó K.) — Tört. Tár 1886. 797. — 
Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I . 650. 653. 
— Prot. Szemle 1890. 191. 1. 

Csepregi (Tsepregi) Mihály. — Mun-
kája : Naziraeus perpetuus, magnae spei 
adolescens in collegio reform. Claudio-
politano publice defletus, epicediisque 
honestatus. Claudiopoli. 1750. 

Petrik Bibl iogr. I I I . 689. 

Csepy Pál. ügyvéd, szül. 1829. jan. 20. 
Füssön Komárommegyében ; 1848—49-
ben mint honvéd harczolt a szabadság-
harczban; azután besorozták és Olasz-
országba vitték, hol a 60-as évekig maradt, 
midőn főhadnagyi rangjáról leköszönt és 
később Győrött lett ügyvéd. — Irodalmi 
működését mint besorozott honvéd kezdte, 
midőn a Délibábnak (1853—54.) leveleket 
irt Olaszországból Garamvölgyi Kálmán 
álnévvel ; ugyanitt közölt rövid beszélye-
ket is. 1857-ben lefordította Fortis Leo 
Gabriela (Sziv és művészet) cz. 6.felv. 
olasz drámáját, mely azon év ápr. 1. 
adatott elő a nemzeti színházban. (Ism. 
Greguss Ágost, Tanulmányok II. 165.) 
A 60-as években a Győri Közlönynek 
és a Győri Lapoknak irt társadalmi irány-
czikkeket és tárczákat; de különösen a 
budapesti Közrendészeti Lapoknak lett 
rendes munkatársa s a mai rendőrségi 
szervezésnek kitartó előharczosa volt. — 
Az 1880-ban keletkezett győri Hazánk 
cz. politikai lapnak két izben volt szer-
kesztője (1880. jan. 3,—febr. 28. és 1882. 



235 Cser—Cserey 

ápr. 18.—decz. 30.) s a lap vezérczikkeit 
rendesen ő irta. Ujabb időben szembaja 
miatt a hírlapirodalomtól egészen vissza-
vonult. 

Színházi Zsebkönyv 1858. XXV. 1. és Ön-
életrajzi ada tok . 

Cser József, tanító a veszprémi kath. 
elemi iskolában. — Munkája : Veszprém 
város és Veszprémmegye rövid leírása, 
a veszprémmegyei néptanodák számára. 
Pest, 1869. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Schematismus WeSZ-
primiensis 1883. 159. 

Cserey Adolf (Lukács), bölcselettudor 
és gymnasiumi tanár, szül. 1851. okt. 28. 
Beszterczebányán Zólyommegyében pol-
gári szülőktől; iskoláit szülővárosában 
kezdte s Egerben folytatta ; itten 1869-
ben belépett a cistercita-rendbe s a Lukács 
keresztnevet vette föl; mint növendékpaD 
saját szorgalmából 1875-ben a budapesti 
egyetemen tanári vizsgálatot tett és 1881. 
decz. 12. ugyanott a természetrajzból s 
földrajzból tudorrá avatták. Tanári vizs-
gálatot még tett a vegytanból s a Gabels-
berger-Markovics-féle gyorsirászatból is 
1883-ban. Mint tanár működött 1874-től 
Pécsett, í 879-ben Baján (1879—80) és 
1880-ban Székesfehérvárott. 1884. decz. 1. 
a rendből kilépve egy ideig Budapesten 
élt és corrector volt; ezután Enyedi 
Lukácshoz ment a Szegedi Napló szer-
kesztőségébe. 1885 óta a selme.czbányai 
ág. ev. főgvmnasium tanára s a termé-
szetrajzi szertár őre, hol jelenleg is mű 
ködik. Tagja a bécsi zoologiai s botanikai 
társaságnak. — Czikkei: Tortrix Pille-
riana (a Baranyai Gazdasági Lapokban 
1878.), Az emberi test mesterséges eltor-
zításai különböző népeknél (Székesfehér-
vár cz. lapban 1879.), A virágzatokról 
(felolvasta a selmeczbányai természet-
tud. társulatban), Ásatag harasztok osz-
tályozása (felolv. a selymeczbányai föld-
tani társulatban), A mohok szerepe a 
csapadék eloszlatásában (Selmeczbánya 
cz. lapban 1891.), Szitnya flórája (fel-

olvasta a természettud. társulatnál 1891.) 
Irt azonkívül fővárosi s vidéki napi s 
társ. lapokba. — Munkái: 1. Az Aplit 
kőzet elemzése. Székesfehérvár, 1881. 
(A gymnasium Értesítőjéből.) — 2. Arcz-
és tájkép fotografia. U. oft, 1882. (Külön-
nyomat a székesfehérvári gymn. Érte-
sítőjéből.) — 3. Növényhatározó, vagyis 
vezér a virágzó növények neveinek könnyű 
és biztos kikereséséhez, kezdők számára. 
Selmeczbánya, 1885. — 4. Földrajz a 
gymnasiumok használatára. U. ott, 1888. 
Két füzet. (Némethy Károlylyal együtt. 
3. jav. kiad. U. ott, 1890.) — Rovarhatá-
rozó cz. terjedelmes munkája sajtó alatt. 

Cisterci-rend székesfehérvár i gyinn. Ér t e -
sítője 1885. 68. 1. — 31. Könyvészet 1887—88. 
— Corvina 1890. 19 sz. és önéletrajzi adatok. 
Cserey Druzsiánna (nagy-ajtai), Ber-

zenczey Ferenczné, B. László orsz. kép-
viselő édesanyja. — Gondolatok czímű 
aphorismái a Divatcsarnokban (1861.). 
— Munkái: 1. Leánykák tancsarnoka. 
Tudományos értekezések szerint eredeti-
leg dolgozva részint fordítva és rendezve. 
Pest. 1856 — 2. Hálaima. Marosvásár-
hely, 1861. — 3. Viszhangok az életből. 
Kiadták Berzenczey Miklós és Lukácsfy 
Aurél. Kolozsvár, 1867. 

Petrik Könyvészete és Bibl iographiá ja . — 
Koncz József, Marosvásárhelyi nyomdatör té -
nete 66. 
Cserey Elek (nagy ajtai), kir. táblai 

ülnök, Cs. János és László Erzse fia, 
szül. 1714. júl. 14. Rákoson ; előbb az 
erdélyi sóbányák felügyelője, azután a 
guberniumnál titkár; innét az erdélyi 
kir. táblához neveztetett ki ; jeles jogtudós 
volt. Meghalt 1769. ápr. — Munkája: 
Praxis procuratoria ex Decreto Tri-
partito, approbatis compilatisque Trans-
sylvaniae constitutionibus: Usu item et 
praxi patriae, aliisque juris consultorum 
observationibus excerpta et concinnata. 
Claudiopoli (1746. és 1760.). 

Benkö, T r a n s s i l v a n i a I I . 440. — Siebenb. 
Quart. V. 1796. 221. — Horányi, Nova Memoria. 
— Katona, His tór ia Critica XXXIX. 945. — 
Catalogus Bibl. Fr . Com. Széchenyi . Suppl.. 
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I. 124. — Nagy Iván, Magyarország Családai 
III . 137. — Szilágyi Sándor, Erdély Irodalom-
története. (Bud. Szemle VI. 1859. 47.) 

Cserey Elek (nagy-ajtai), szül. 1767. 
szept. 19.; meghalt 1795. febr. 21. Ko-
lozsvárt. — Szerkesztette Nagy-Szeben-
ben 1790-ben Fábián Dániellel az Erdélyi 
Magyar Hirvivő cz. vegyes tartalmú heti-
lapot, mely azonban még azon évben 
megszűnt. — Levelét kedveséhez 1791. 
jan. 21. Borbély Sámuel közölte a Szilágy 
cz. lapban (1877. 1. sz.). 

Gyászjelentés. 

Cserey Farkas (nagy-ajtai, idősb), 
bölcselettudor, udvari tanácsos és előadó, 
Cs. Elek táblai ülnök testvéröcscse, szül. 
1719-ben Csikszékben Nagy-Ajtán, ősei 
régi házánál. Kolozsvárt tanult a tudós 
jezsuita Kaprinai felügyelete alatt és 
1742-ben végezte be iskolai tanulmányait 
és bölcselettudor lett. Korának egyik leg-
műveltebb férfia; a hivatali pályán az 
erdélyi kanczelláriánál 1761-ben udvari 
tanácsossá és referendáriussá emelkedett 
Bécsben és ott élte le napjait. 1777-ben 
Mária Terézia királynétól, ki az erdélyi 
ügyekben mindig kikérte tanácsát, a krasz-
nai, tasnádi és zilahi uradalmakat kapta. 
Meghalt 1782. decz. 9. Bécsben. — Mun-
kái: 1. Isten anyjának... szűz Máriá-
nak lorétomi litániában lévő nevezetek 
rendén folyó dicsérete. Bécs, 1772. Ké-
pekkel és Nagy-Szeben, 1830. — 2. A 
magyar és székely asszonyok törvénye. 
Kolozsvár, 1800. (Fia ifjabb Cs. Farkas 
adta ki.) — Kéziratban maradtak : Köl-
teményei a mohácsi vészről, Buda buká-
sáról, a török foglalásokról és egyéb 
történeti tárgyakról; továbbá Valerius 
Maximusnak a nevezetes beszédekről és 
tettekről irt latin munkája magyarázva 
a m. n. múzeumban; egy jogi szótárt is 
hagyott hátra. — Levele Barcsay Ábrahám-
hoz, Bécs. decz. 10. (Edélyi Muzeum 1815. 
IV. 170.) — Arczképét Nagy Sámuel met-
szette rézbe; megjelent az Erdélyi Muzeum 
IV. füzete mellett 1815-ben. 

Palma, Herald. R. Hung. Specimen 75. — 
Horányi, Memoria és Nova Memoria I. 724. 
— Benkö, T r a n s s i l v a n i a I I . 445. — Sieben//. 
Quart. i y . 1798. 225. — Katona, H i s t ó r i a Cr i -
tica LX. 722. — Catalogus Bibi. Fr. Com. 
Széchenyi I. 237. Suppl. I . 125. — Erdélyi 
Muzeum IV. 1815. a r c z k . — Nagy Iván, M a g y a r -
ország Családai III. 137. 139.— Szilágyi Sándor, 
Erdély Irodalomtört. (Bud. Szemle VI. 1859. 
35.47.) — I f j . Szinnyei J., Irodalmunk Tört. 

Cserey Farkas (nagy-ajtai ifjabb), 
előbbinek fia, cs. kir. kamarás, később 
őrnagy, szül. 1773. okt. 28. Bécsben. 
Mint szenvedélyes botanikus krasznai 
kertjében több száz fát és plántát nevelt; 
a kolozsvári füvészkertnek fölállítását is 
ő tervezte. Meghalt 1842. decz. 25. 
Bécsben. Igen művelt férfiú volt; Döb-
renteinek irodalmi érdemei méltatásáúl 
emlékpénzt veretett. Tagja volt a kir. 
természettudományi s a jenai mineralogiai 
társulatnak. — Munkái: 1. A fekete 
ember, egy tréfa 2 felv. ford. Kolozsvár, 
1800. (Götter után Cs. Farkas. Pesten 
adatott 1811. okt. 20.) — 2. Falusi 
nevelésnek módjáról. Nagyvárad, 1806. 
— Kéziratban: Türedelem és felebaráti 
szeretet, Eckartshausen után ford. (Kelt 
Krasznán 1804. decz. 4. ajánlva gróf 
Széchenyi Ferencznek) és levelei Nagy 
Gáborhoz (1805. júl. 5., 1806. szept. 20.) 
a n. múzeumban ; levele Aranka György-
höz (1808-ban egy Sebesváralján talált 
római feliratos kő felől) az erdélyi mú-
zeumban a Mike Sándor-féle gyűjte-
ményben. — Levelei, összesen 17 darab, 
melyeket Wesselényi Miklós báróhoz irt 
(1806—38.), a család görcsöni levéltárá-
ban vannak. Kazinczyval levelezésben 
állott, annak hozzá intézett 1805—10. 
leveleiből a Figyelőben (II—IV. 1877—78.) 
Horváth Döme húszat, a Reformban(1873. 
140. 142. 146. 1874. 9. sz.) Molnár Antal 
22-öt, a Szépirod. Figyelőben is (1831. 46. 
47. sz.) Gyulai Pál kettőt közöl; van még a 
Vasárn. Újságban (1870. 24. 25.) kettő s 
a Kecskeméti Lapokban (1872. 2. sz.) egy; 
Kazinczynak hozzá irt eredeti levelei 
a kolozsvári muzeumegylet birtokában 

8—9. iv sajtó alá adatott 1891. nov. 2(1. 
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vannak. Csereynek pedig Kazinczyhoz 
irt leveleit (3 kötet) a m. tud. akadémia 
könytára őrzi. — Kiadta atyjának id. 
Cs. Farkasnak A magyar és székely asz-
szonyok törvénye (Kolozsvár, 1800.) cz. 
munkáját. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1807. I I . 85. 1. 
(Kazinczy Ferencz . ) — Köváry László, E rdé ly 
Neveze tesebb Családai 62. — Figyelő I. V. 
VI. IX. X. XVI. — Kazinczy F., M. Pan theon 
375. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . — Egyet. Philol. 
Közlöny 1889. 574. 

Cserei (Berei) Farkas András. Lásd 
Farkas András. 

Cserei György (nagy-ajtai), táblai 
ülnök, Cs. Mihály történetíró és Kun 
Ilona fia. Meghalt 1774-ben. — Munkája: 
Biarium Vitae Aerumnosae Georgii 
Cserei senioris de Nagy-Ajta 1756. con-
signari ceptum. Szövege részben magyar. 
A kolozsvári Történeti Lapokban (I. 1874.) 
az erdélyi múzeumban levő példányból 
közölve, jelent meg.' — Kézirati munkája: 
Synopsis universarum poenalium in Dec-
reto Tripartito, Approbata et Compilata 
Constitutionibus existentium cum additis 
notis observationibus in gratiam tyronum. 
1754. ivrét 292 lap. (Szerző a kézirat 
első tiszta lapján megjegyzi, hogy 1765-
ben beköttette és sajtó alá akarta adni, 
de mégis jobbnak látta azt kéziratban 
hagyni; megvan a m. n. múzeum kéz-
irattárában.) 

Köváry László, E r d é l y o r s z á g Neveze tesebb 
Családai 62. 

Cserey Ignácz (nagy-ajtai), 1848—49. 
alezredes és főparancsnok, Cs. Samu 
bardóczi királybíró és Ákosi' Julia fia, 
kadarcsi, erdélyi származású ; cs. és kir. 
százados volt a 33. gyalogezredben, mi-
dőn 1848-ban őrnagyi ranggal átlépett 
a honvédekhez ; a szabadságharcz alatt 
Erdélyben működött. 1849. nov. 24. 
Aradon a haditörvényszék hét évi vár-
fogságra ítélte; (ekkor 46 éves volt). 
Miután fogsága ideje letelt, visszavonultan 
élt Komáromban, utóbb Erdélyben; jelen-
leg a budapesti honvéd-menház parancs-

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

noka. — Proclamatiói: 1. Felszóllitás. 
Veszély fenyegeti a hont. . . (Kolozsvár, 
1848. okt. 25. a honvéd-zászlóaljakat 
intéző központi bizottmány gyűléséből, 
ifj. Pataky Józseffel.) 4-rét féliv. — 2. 
Polgárok, hazámfiai! Fel a ha rcz ra . . . 
(1848 végén) ivrét féliven. — 1848— 
49-ki naplójegyzetei kéziratban vannak. 

Magyar Hirlap 1849. 19. SZ. — Köváry I.ászló, 

Erdély Nevezetesebb Családai 64. 
Cserey János (nagy-ajtai ifjabb), 

itélő mester, Cs. Elek és Boér Krisztina 
fia; 1784-ben fisc. director, 1790-ben 
itélőmester lett. Meghalt? — Munkája:* 
Positiones circa materiam tributi ex 
principiis juris naturae methodo mathe-
matica deductae et cum jure Transyl-
vaniae combinatae. Claudiopoli, 1793. 

Catalogus Bibi . F r . Com. Széchenyi I . 237. 
— Nagy Iván, Magya ro r szág Családai I I I . 
1 3 7 . 1 3 9 . 

Cserey József (Imre), (nagy-ajtai), r. 
kath. pap és tanár, Cs. Elek és Boér 
Krisztina fia ; a humaniórákat Kolozsvárt 
végezte s 1770-ben Trencsénben a jezsuita 
rendbe lépett és Győrött folytatta tanu-
lását ; a rend föloszlatása után (1773.) 
világi pap lett és a nagy-szebeni gymna-
siumban tanított; később Maros-Vásár- -
helyt plébános lett. 1794—1815-ig gyula-
fehérvári kanonok volt, midőn meghalt. — 
Munkái : 1. Gemma laus domus Paz-
maniae auditoribus dum annuos honores 
divis sui tutelaribus Petro et Paulo anno 
a restauratione sui sexto salutis vero 
1772 persolveret. Vindobonae. — 2. S. 
Aurel. Augustinus religionis vindex dic-
tione panegyrica celebratus. Budae, 1779. 
— 3. Prima elementa Graecae gram-
matices, in usum gvmnasiorum. Editio 
aucta et recognita. Cibinii, 1790. — 4. 
A folyó és versbéli magyar beszédnek 
válogatott példáji, melyeket a tanuló 
ifjúságnak hasznára öszveszedegetett. U. 
ott, 1790—91. — 5. Beutsche Chresto-
matie zum Gebrauche der lateinischen 
Schulen für die Gymnasial-Classen. U. 
ott. 1790. (Három utóbbi munkájáért a 

10 
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királytól 1791. febr. 24. kelt irattal 50 
arany jutalmat nyert.) — 6. Istennek 
szeretete talpköve és bizonyítása az 
oltári szentség mélységes titkának. Ko-
lozsvár, 1794. — 7. Halotti beszéd, 
mellyel . . . gróf Haller Sigmond úrnak . . . 
szomorú végpompáját tisztelte. 1803. U. 
ott, 1804. , 

Hadi és más Nevezetes Történetek IV . 1791. 
278. 279. 1. — Horányi, N o v a Memoria 721. 
— Catalogus Bibi. F r . Com. Széchenyi I. 
237. Suppl . I I . 101. — Katona, His tór ia 
Cr i t ica XLI . 645. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
C s a l á d a i I I I . 137. 139. — Nagyszebeni fögymn. 

* Értesítője 1878. 9. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Cserei (Gservik) József, bölcselettu-
dor, kegyesrendi áldozó-pap és főgym-
nasiumi tanár, szül. 1850. márcz. 19. 
Léván Barsmegyében, hol a gymnasium 
négy alsó osztályában tanult; azután a 
piaristák rendébe lépett ós az ujoncz-
nevelőben Váczon egy évet töltött; a 
gymnasium négy felső osztályát Kecske-
méten végezte. 1870—71-ben Nyitrán 
működött mint próbaéves tanár ; 1871— 
73-ban a budapesti egyetem hittan-hall-
gatója volt. Erre négy évig ugyanott 
tanított; 1875. szept. 8. misés pappá 
szentelték föl, mire két évig Kecskemé-
ten, háromig Kolozsvárt volt tanár a 
főgymnasiumban; egyúttal az ottani 
egyetemen a classica philologiában ki-
képezvén magát, ezen tantárgyból ok-
levelet is nyert; innét Nagy-Kanizsára 
ment tanárnak ; 1887—88-ban Tren-
csénben, 1888—91. Léván volt tanár, 
1891-től Temesvárt tanít. — Költemé-
nyei, irodalmi s művelődéstörténeti czik-
kei a következő lapokban és Értesítők-
ben jelentek meg : Ifjúság Lapja (1870.), 
M. Gyorsíró (1872. A gyorsirászat tanítá-
sáról középtanodáinkban), Figyelő (1875.), 
Magyar Polgár (1876. 299. sz.), Tájékozó 
(1876.), Petőfi Társaság Lapja (1877. A 
zsidó költészetről. Kálnay Gyula névvel), 
Zalai Közlöny (1887.), Kecskeméti ke-
gyes r. gymn. Értesítője (1879. Szemlé-
lődések a rómaiak nagysága s hanyat-

lásának okai felett), Nagykanizsai fö-
gymn. Értesítője (1887. A homéroszi 
költeményekben előforduló melikus fa-
jokról), Lévai kegyes r. főgymn. Értesí-
tője (1889. Sophokles Oedipus királyáról.) 
— Munkái: 1. Tavaszvirdgok. Bpest, 
1876. (2. kiadás. N.-Kanizsa, 1885. Köl-
teményfüzet.) — 2. A classica philologia 
művelése hazánkban a XVII. századig. 
Nagy-Kanizsa, 1884. — 3. Gondolatok 
az idealismus és realismus köréből. U. 
ott, 1885. — 4. Néhány vonás az ó 
görögök szellemi életének fejlődéséből. 
U. ott, 1886. — 5. A nyelv eredete. 
Trencsén, 1888. 

Könyv-Szemle 1876. 195. — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1885—87. — 31. Könyvészet 1886. 
és önéletrajzi adatok. 
Cserey Lörincz (nagy-ajtai), kanczel-

láriai hivatalnok, Cs. Farkas udvari 
tanácsos és Boros Kata fia, szül. 1754-
ben Erdélyben; a bölcseletet és mathe-
matikát a váczi Therézianumban, a jogot 
Bécsben hallgatta ; azután a németor-
szági s hollandi egyetemekre ment; innét 
visszatérve, az • erdélyi udvari kanczel-
láriánál fogalmazó lett Bécsben. Meghalt 
1783. szept. 27. Kölnben. — Munkája : 
Háláló beszéd a tudományoknak felsé-
ges Mária Theresia királyi kegyes gond-
viselése által Budán felállított lakó 
helyökbe való beiktatások örvendetes 
napjára. Bécs, 1777. (Jegyzéseivel meg-
bővítette Varga János. Komárom, 1794.) 

Horányi, Nova Memoria . — Katona, His-
tória Critica XL. 722. — Catalogus Bibi. Fr . 
Com. Széchenyi I. 238. 
Cserei Mihály (csíki). — Kézirati 

munkája: Bethlen Gábor ideje (1620— 
1626 közt ?), a M. Nyelvmivelő Társaság 
Munkálatai (I. 196. 1.) említi. 

Cserei Mihály (marosvárszéki nagy-
ajtai), emiékiró, Cs. János és csíki Cse-
rei Judit fia, szül. 1668. okt. 21. Rákoson 
(Fel-Csík) előkelő csíkszéki nemes csa-
ládból ; atyja, mint Béldi Pálért kezes, 
nyolczadfél évig ült Fogarasban börtön-
ben, hol a fiú 1674. okt. 21. megkezdte 

« 



293 Cserei 294 

tanulását, melyet 1678 — 1685. márcz. 
10-ig Udvarhelyen folytatott. Ekkor Teleki 
Mihály udvarába ment. 1686-ban a ne-
mesi insurrectióhoz csatlakozott, melynél 
őszig szolgált, mikor a kifárasztott sereg 
tisztei s a nemesség adott reversalis 
mellett elbocsáttattak. Innen Teleki Mi-
hály szolgálatába lépett. 1688-ban a 
Castelli-ezrednél mint tartományi biztost 
alkalmazták ; kevéssel azután a Gavriani 
ezredhez ment á t ; 1689—9Ü-ben a bozzai 
táborozásnál jelen volt és a zernyesti 
diadal után, hol élete veszedelemben 
forgott, Tököli hivei közé állott és részt 
vett ennek keresztényszigeti (Groszau) 
hadjáratában; jelen volt a fejedelmi 
beiktatáson, valamint a gyors vissza-
vonuláson. Maga irja, hogy okt. 21. az 
Oláhországba menekültek közt volt, 
honnan csak jan. 12. tért vissza. Ezután 
Leopold hűségére tért és tartományi 
biztos volt Gavriani mellett, de csak 
rövid ideig, mert 1692. máj. 6. nagy-
bátyja Apor István mellett commissarius 
secretariusi hivatalnok volt. 1696-ban, 
midőn ugyan e nagybátyja kir, kincs-
tárnokká lett, mellette titkári hivatalt 
viselt. 1697-ben nagybátyja megpiron-
gatván őt, mert kelleténél tovább időzött 
meghalt testvére György temetésén, e 
miatti bosszújában megházasodott és 
okt. 22. megesküdölt a 13-ad féléves 
Kun Ilonával. Fiatal nejét Cs. Nagy-
Ajtára vitte, honnét később viszont 
Aporhoz ment, ki őt nélkülözni nem 
tudta. 1699-ben vele volt a segesvári 
országgyűlésen, honnan Kolozsvárra s 
innen Apor rendeletéből Deésre ment, 
üdvözlendő az új kamarai bizottmánynak 
oda érkezett igazgatóját. Az 1703-ban 
kiütött kurucz-világgal kezdődött Cs. 
szerencsétlenségének hosszú lánczolata. 
Ugy hitte, hogy Görgényben biztos 
helyen lesz, s bezáratta magát oda, hol 
azonban annyira kirabolták, hogy csa-
ládostól éhen hal meg. ha Bánffy László 
s más főurak nem segítik. Ezenkívül a 

kuruczok kirabolták jószágait, elhajtották 
marháit, elorozták ékszereit, ezüstneműit. 
Görgényben egy év és 3 hónapig volt, 
mialatt több mint hatvanszor apró csa-
tázó csapatokat vezetett. Görgény bevé-
tele után, családjával együtt Brassóba 
ment, hol hét évig volt. Emlékiratai ké-
szítéséhez itt fogott (1709. decz. 16.), de 
csak szakgatottan folytathatta, mert 
Wellenstein tábornok rendelete nyomán 
a dobolyi, uzoni, csíki hadjáratokban 
részt vett. A kuruczok, midőn egy éjjel 
búzát és zabot requiráltak. elfogták, 
kirabolták és kínozták ; végre csodálatos 
módon megmenekült. Tüstént Brassóba 
sietett, hol nejét és gyermekeit börtön-
ben találta. Weilenstein tábornok záratta 
el őket, azon hiedelemben, hogy Cserei 
magát önkényt fogatta el a kuruczokkal. 
A tábornok a foglyokat tüstént szabadon 
bocsátotta. 1707-ben csíki főkirálybiróvá 
neveztetett ki. Három éven át, fizetés 
nélkül folytatta hivatalát. A zavarok 
lecsendesülése után lelépett hivataláról, 
s utóda, ki hivatalát legfőként neki kö-
szönheté, ezt azzal jutalmazá, hogy őt 
Alsó-Köher falutól, mely ezelőtt birto-
kában volt, megfosztá. Csíkból Brassóba 
s innét Bátosra (Kolozsmegye) ment, 
hol nyolcz hónapig (1711. máj. 11-ig) 
ismét tartománybiztos volt. 1712-ben 
Nagy-Ajtára ment, hol 1713 elején 72 
éves atyját elveszté. A kir. kormányszék 
1713-ban ujolag rendeztetvén, Cs. brassó-
széki albiztossá neveztetett k i ; miután 
három hónapig éjjel nappal dolgozott, 
utalványoztak neki 500 frtot, melyből 
azonban soha sem látott egy fillért sem. 
1719. szept. 19. neje, szülés következté-
ben alig 36 éves korában meghalt. 
1721-ben Széki Zsuzsánnával kelt össze. 
Ezen évben ismét felszólították, hogy 
államhivatalt vállaljon, de neje beteg-
sége miatt ő maga késvén, a hivatalt 
más nyerte el. Ennyi csalódás, veszteség 
(Benkő szerint 18,000 frtnyi kár) s ily 
érzékeny csapások után visszavonult 
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nagy-ajtai magányába, hol még 34 évet 
éli családjának és a tudománynak. Meg-
halt 1756. ápr. 22. Nagy-Ajtán. Az er-
délyi tudósokkal, nevezetesen Bod Péter-
rel levelezésben állott. — Munkái: 1. 
Nagyajtai Cserei Mihály Históriája. 
A szerző' eredeti kéziratából Kazinczy 
Gábor által. Pest, 1852. (Ujabb Nemzeti 
Könyvtár I. Minden gyengéje mellett is 
nagybecsű s a memoire-stilnek utói nem 
ért példánya irodalmunkban; az eredeti 
kéziratot id. Szász Károly ajándékozta 
a m. t. akadémiának 1850-ben. A munka 
az 1661—1711. évek történeteit foglalja 
magában.) — 2. Pótlék-megjegyzései 
Altorjai b. Apor Metamorphosis-ához. 
Közli Kazinczy Gábor. U. ott, 1863. 
(Monum. Hung. Hist. II. oszt. 11. köt. a 
nevezett munka végén.) — Kézirati mun-
kái : Napló, melyet 1698. jan. 2. Nagy-
Ajtán kezdett irni, s mely Kemény József 
hagyományaival, Benkő József másola-
tában az erdélyi múzeum-egylet birto-
kában van. — Latin önéletrajza, mely 
tulajdonképen folyamodvány (midőn 
ugyanis a csíki főkirálybiró egyik jószá-
gától Alsó-Köhertől megfosztá, folyamod-
ványban leírta szolgálatait; korjellemzés 
tekintetében becses mű, mert a kurucz-
világ okozta szenvedései s veszteségei elbe-
szélését tartalmazza. Kemény József gróf 
magáról az eredetiről vett másolatot, 
mely megvan az ő Collectio scriptorum 
XXII. kötetében az erdélyi múzeumban.) 
— Projectum de reformatione abusuum 
Transilvanorum, mely még életében el 
volt terjedve. — Jegyzőkönyve 1716— 
1728. 8-rét 398. oldal. (Eredetije a m. 
tud. akadémia levéltárában.) Ism. Abafi 
Lajos a Tört. Tárban (1880.) — Családi 
naplója 1733—48-ig (4 rét 235. lap) a 
Mikó Imre gróf hagyatékából az erdélyi 
múzeumba került ; ebből a Fővárosi 
Lapokban 1876. 257. sz. közölte Felméri 
a gyermekei tanulságára irt Regulákat 
(Parainesisét.) — Okmánygyűjteménye 
Monostorszegen Berzenczey Miklósnál 

jett. — Névaláírása a Hebe (1826.) 
llékletén. 
Horányi, Memoria 1. 445. — Benkö, Trans-

s i l v a n i a I I . 294. 466. — Siebenb. Quart. V I . 
1796. 223. — Katona, História Critica 
X X X V I I I . 895. — Tudom. Gyűjt. 1824. I X . 82. 
(Rumy.) — Magazin für Geschichte u. Lite-
ratur Siebenb. I. 1844—45. 15. 39. 1. — M. 
Akad. Értesítő 1850. 1. Sz. 1852. 1. Sz. 1853. 
112. 1. — M. Hirlap 1852. 731—732. sz. (Cs. mint 
emiékiró.) — Uj M. Muzeum 1853. I. 46. 232. 
1855. I. (Szilágyi Istyán.) — Szilágyi Sándor, 
Erdély í rod. Tört. (Bud. Szemle V. 1859. 
46.) és Vértanúk. Pest, 1867. 431. — Történeti 
Lapok I . 1875. 19. sz . — I f j . Szinnyei József, 
Irodalmunk Tört. 7. 77. 89. — Tört. Tár 
1881. (Végrendelete) 1890. 400. — Függetlenség 
1886. 323. sz. (Cs. gyermekkora.) — Beöthy 
Zsolt, M. N. írod. Történet Ism. I. és Ber-
zenczey Miklós szives közlése. 

Cserei Miklós (nagy-ajtai), erdélyi 
kormányszéki tanácsos, Cs. Mihály itélő-
mester és Berzenczei Ágnes fia; 1815-
ben lett táblai ülnök, 1819-ben gub. 
tanácsos és már 1826-ban nyugalmaz-
ták ; az erdélyi országgyűléseken az 
ellenzékkel tartott és mint irodalombarát 
nagy tiszteletben részesült. Meghalt 1844-
ben. — A magyarok eredetéről irt mun-
kája Berzenczey Miklósnál Monostorszegen 
elégett. — Munkája: Cajus Cornelius 
Tacitus históriájának öt könyvei. Ford. 
Kolozsvár, 1841. — Kazinczy F. levelei 
hozzá, Széphalom, 1812.' jún. 14. (Ha-
zánk és a Külföld 1870. 17. sz.), 1821 — 
28-ból (Ellenőr 1879. 474. 476. sz.). Kazin-
czynak hozzá irt leveleinek száma a százat 
meghaladja, melyek a m. tud. akadémia 
kézirattárában és Cs. M. hátrahagyott kéz-
iratai közt az erdélyi múzeumban vannak. 

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1842. 492.) — 
Múlt és Jelen. 1845 7. SZ. — Kőváry László, 
Erdély Nevezetesebb Családai 64. 1. és Ber-
zenczey István szives közlése. 

Cserei (Schönwald) Zsigmond, orvos-
tudor, gyakorló-orvos Szegeden. — Orvosi 
czikkeket irt a Gyógyászatba (1863) és 
Orvosi Hetilapba (1888.) — Munkája: 
A cholera gyógykezelése dr. Koch elmé-
lete alapján. Szeged, 1885. 

M. Könyvészet 1885. 
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Cseremiszky Miklós, bölcselettudor, 
1818-ban joghallgató volt a pesti egye-
temen. — Gazdasági s természetrajzi 
czikkei a Tudományos Gyűjteményben 
jelentek meg. (1820. A réczés sáfránnak 
leirása; 1824. A kutyákról.) — Mun-
kái : 1. Oda, a melyet tudós ungvár-
némethi Tóth László urnák, midőn jún. 
27. 1818. nevének ünnepét ülné, barát-
ság bélyegéül felajánlá egy barátja Cs. 
M. Pest. (Névtelenül.) — 2. Óda, a mely 
br. négyesi Szepessy Ignácz urnák, az 
egri főkáptalan tagjának, midőn szent 
Jakab hava utolsó napján nevének ün-
nepét ülné . . . benyújtatik. U. ott, 1818. 
— 3. Onomasticon in honorem magn. 
dni Franc. Stipsics, dum secunda április 
divi sui patroni festum recoleret, in 
tesseram grati animi reverenter oblatum. 
U. ott, 1818. — 4. Symbolum amicitiae 
in onomasi sp. d. Antonii Gindly de 
Tengelitz. U. ott, 1819. — 5. A virtus, 
vagy mélt. és főtiszt. Klobusitzki Klo-
busiczky Péter úrnak, a szatmári megye 
főpapjának . . . benyújtott névnapi aján-
dék. U. ott, 1819. — 6. A legjobb mód 
csak nagy és jól kifejlődött lovakat ne-
velni. Ammon G. G. után németből 
ford. Bécs, 1830. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. 

Csereney Jóssef Benedek, nagy-ko-
vácsii plébános, szül. 1781. márcz. 21. 
Adonyban Fehérmegyében nemes szü-
lőktől ; középiskoláit Budán végezte; 
1795-ben a pozsonyi papnevelőbe vették 
föl és ott végezte a bölcseletet és három 
évi theologiát, a negyediket magán úton. 
1804. márcz. 17. misés pappá szentel-
tetett és hét évig volt a székesfehérvári 
püspök jegyzője s egyúttal a négy utóbbi 
évben a székesfehérvári plébániánál és 
a katonaság körül káplánkodott. 1808. 
decz. 8. Nagy-Kovácsiban (Fehérm.) 
plébános, 1817-ben egyházkerületi jegyző, 
1820-ban esperes, később cz. kanonok 
lett. Meghalt 1847-ben. Mellékesen po-
mologus is volt. — Irt az Ofner-Pester 

Zeitung melléklapjába, a Gemeinnützige 
Blätter-be, többnyire névtelenül. — Mun-
kája : Der fromme Bauersmann. Ein 
Lehr- und Gebeth-Buch für das liebe 
Land-Volk. Pesth, 1822. (Névtelenül.) 
— Néhány szent éneket is adott ki a 
nép számára. 

Catalogus és Schematismus Alba - Begal. 
1808—1848. — Petrik Bibliogr. I. 197. 1. — 
Csereney, Jos. Benedicti, Paroehi in Nagy-
Kovácsi vita. (Kézirat a m. n. múzeumban.) 

Cserényi Imre. L. Zilahy Imre. 

Cserényi Mihály. L. Chiereny Mihály. 

Cserép József, bölcselettudor, közép-
iskolai tanár, szül. 1858. decz. 23. Kis-
Kun-Félegyházán; az algymnasiumot 
szülőhelyén, a felsőbb osztályokat Sze-
geden, az egyetemi tanulmányokat 1878-
tól Budapesten végezte, hol 1882-ben a 
classica-philologiából tanári oklevelet 
nyert, mire a sátoralja-ujhelyi gymna-
siumhoz helyettes, majd rendes tanárrá 
neveztetett ki. hol jelenleg is működik. 
1884-ben bölcselettudor lett. 1889-ben 
tanári oklevelét a magyar nyelv és iro-
dalommal egészítette ki a kolozsvári 
egyetemen. — Értekezései: Vergil al-
világa (S.-a.-újhelyi gymn. Értesítője 
1887.), Cicero egy vitás helyéhez (U. 
ott, 1891.), Zrinyiászunk Tasso és Vergil 
világításában (Figyelő XXVI. XXVII. 
1889.), Egy momentum C. Sallustius 
Crispus életéből (Erdélyi Múzeum-Egylet 
Kiadványai 1891.) — Munkái: 1. Érte-
kesés Sallustius történetírásáról. S.-A.-
Ujhely, 1883. (Tudori értekezés.) — 2. 
Római régiségek. A gymnasiumi ó-klasz-
szikus irók olvasásához segédkönyvül, 
rajzokkal. Bpest, 1888. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny.) 2. kiadás. U. o., 1891. 

Horváth Ignácz Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 

Cserép Sándor, kegyesrendi áldozó-
pap és főgymnasiumi tanár, előbbinek 
bátyja, szül. 1849. nov. 12. Félegyházán 
Pestmegyében, hol a gvmnasium négy 
alsó osztályát elvégezvén, tanulmányainak 
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folytatására Szegedre ment és a 8. osz-
tály elvégzése után 1869. szept. 8. a 
piarista rendbe lépett. Az ujonczévet 
Váczon, a theologiát magántanulással 
végezvén Nyitrán, itt tett abból vizsgá-
latot. 1874. szept. 1. misés pappá szen-
telték föl. 1877-ben. mint a s.-a.-ujhelvi 
gymnasium tanára a Gabelsberger-Mar-
kovics-féle gyorsírást tanította s jún. 9. 
abból tanítóképesító' oklevelet szerzett, j 
1870-től tanárkodik; tanított: Léván, 
Nyitrán. Yáczon. Nagy - Becskereken. 
S.-A.-Ujhelyben s 1877 óta a szegedi fő-
gymnasiumnál a magyar nyelv és iro-
dalom tanára s az ifjúsági önképzőkör 
vezetője. — Értekezései: «Szép» a ter-
mészetben és az emberi szellemben (Fél-
egyháza cz. lapban 1874. álnév alatt), 
A bécsi codex nyelvének alaktani saját-
ságai (Szegedi kegvr. gymn. Értesítője 
1880.), Petőfi és a magyar Alföld (Fél-
egyháza és Vidéke 1887. 31. sz.) 

Kegyes-Tanitóread Névtára 1891. — Szegedi 
fögymn. Értesítője 1891. és F i r t i n g e r J a k a b 
szives közlése. 
Cserépy István, magyar iparos Ame-

rikában, ki az éjszakamerikai ipari s 
társas-életi viszonyokat ismertette a Va-
sárnapi Újságban (1858—61.) 

Cseresnyés András, kath. pap, nemes 
családból származott; bölcseleti tanul-
mányainak végeztével az egyházi rendbe 
lépett és a Milano közelében levő páviai 
papnevelőbe (coll. imper. germanico 
hungaricum) küldték, honnan két levelet 
irt, 1790. jún. 17. és 1791. jún. 13., 
melyeket a Hadi és Más Nevezetes Tör-
ténetek (II. 695. IV. 769.) közölt. 

Horányi Nova Memoria 725. 

Cseresnyés István (felső-őri és szent-
györgyvölgyi), szül. 1799-ben; Csanád-
megyének, 1865-ben történt halálaig, 35 
évig főügyésze volt. — Munkája : Mélt. 
Széki Teleki József ur Csanád vármegye 
főispánvjához, midőn fő-ispányi hivata-
lát felvenné Makón május 5.1828. Szeged. 

Petrik Bibliographiája és fiának Cseresnyés 
Jánosnak szives közlése. 

Cseresnyés István, joghallgató volt 
a pesti egyetemen, előbbinek és kará-
csonfalvi Pákh Máriának fia, 1837-ben 
született. A Vasárnapi Újságnak több 
éven át belmunkatársa. s különösen a 
sakkrovat vezetője s a Tárház rovat 
kezelője; a legkitűnőbb sakkjátékosok 
egyike volt. Pesten már alig mérkőzhe-
tett vele valaki. Megoldott minden fel-
adványt. s többször játszott háttal for-
dulva egyszerre négy táblán négy ellen-
féllel. Akadtak külföldiek, kik csupán 
azért jöttek Pestre, hogy Cs.-el sakkoz-
hassanak. Ügyessége és éles felfogása 
bámulandó volt minden egyéb játékban is, 
mint például dominó- és kártyajátékban, 
a tekeasztalon sat. Meghalt 1866. okt. 
10. Makón. 

Népújsága 1860. 4. SZ. — Vasárnapi Újság 
1866. 50. sz. arczk. (Ágai Adolf) 51. sz. — 
Hon 186C. 237. SZ. 

Cseresnyés Sámuel (felső-őri) ev. ref. 
gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1785-
ben Encsencsen Szabolcsmegyében, hol 
atyja Cs. Sámuel lelkész volt; a gram-
matikai osztályban atyja tanította, majd 
Kállóba, később Sárospatakra vitte, hol 
a bölcseleti, jogi s theologiai tudomá-
nyokat hallgatta, egyszersmind több úri 
családnál nevelősködött. Mint primarius 
1811-ben M.-Keresztesre ment tanítónak. 
1813. szept. a sárospataki főiskolába 
hivták meg, hol két évig a humaniórá-
kat, azután a jogot tanította, 1817. aug. 
22. a szatmári ref. gymnasium igazga-
tója lett, egyúttal mint tanár 38 évig 
működött. Meghalt 1855. aug. 11. Szat-
mári kolerában. Egyházmegyei tanács-
biró is volt. — Mathematikai czikkei a 
Tudom. Gyűjteményben jelentek meg; 
irt egy dalt a Regélőbe (1834. 21. sz.) 
— Munkái: 1. Halotti prédikáczio b. 
Wesselényi József felett 1826 . . . (Töb-
bekkel együtt.) — 2. Halotti emléky 

melyet . . . kisdobronyi Isaák Sámuel . . . 
sirja felett tiszteletből emelt. Nagy-Ká-
roly, 1836. — Munkái legnagyobbrészt 
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kéziratban maradtak, igy péld. a költé-
szeti és szónoklati osztály számára a 
tiszántúli ref. egyházkerület megbízásából 
kidolgozott kézikönyvei. 

Szombathi, História Scholae Sarospatak. 
230—239. 1. — Kiss Kálmán, Szatmári rei'. 
Egyházmegye története. Kecskemét, 1878. 
353. 808. — Petrik B i b l i o g r . — Sárospataki 
l.apok 1890. 50. sz. (László János.) 
Cseresnyés Sándor (felső őri), orvos-

tudor. 1817—18-ban a pesti egyetemen 
4. éves orvoshallgató volt; ekkor a pesti 
vakok intézetének segédorvosa lett, ké-
sőbb Veszprémmegye első tiszti főorvosa, 
a pesti kir. orvoskar rendes, a budapesti 
orvos-egylet levelező tagja. Meghalt ? 
— Orvosi czikkeket irt a Társalkodóba 
(1839—40. 1842. 1846—47.) és egy köl-
teménye van a Szépliter. Ajándékban 
(1825.) — Munkái : 1. Radelinak orvos-
tudományt hallgatott nemes ifjú barát-
jának hamvai felett jún. havában 1816. 
Pest. (Költemény.) — 2. Elegidiopaean 
t. Tóthpápay János úrhoz mint kedves 
és jó principálisához. U. ott, 1816. — 
3. A párisi sashoz Pesten, nemzeti 
könyvtárunkba lett beiktatásakor 1816. 
eszt. Pesten. (Költemény.) — 4. Elégia 
kedves emlékezetű Hermine es. kir. ber-
ezeg asszonyunk hamvai felett. U. ott, 
1818. (Magyar és német szöveggel; az 
utóbbit J. v. U. fordította.) — 5. A pesti 
és budai melUjs. asszony-egyesület 
vakokat tárgyazó ispotályában tett két 
esztendei (1817—18.) nevezetesebb szem-
orvoslásokról, a szemalkatnak leírásával 
együtt. Bécs, 18r9. — 6. A nagy Feste-
tics árnyékához. Bécsben máj. 10. 1819. 
Hely és év n. — 7. A hallás elömü-
szereiről, hallásról, ezeknek bajairól s 
orvoslásáról. Veszprém. 1832. — 8. 
Rövid oktatás Lalich József veszettsé-
get és mérges kigyók harapását gyógyító 
módjáról. Pápa, 1840. — 9. Az ugodi 
sós. vasas, gyantáros. Abolyos, hideg 
forrásokról. U. ott, 1841. — 10. A 
Nagy-Somló hegyről, váráról, Somló-
Vásárhelyről, helyzeti, történeti, termé- i 

szeti, gazdasági s költészeti tekintetben. 
Egy képpel. U. ott, 1848. 

Szinnyei K ö n y v é s z e l e . — M. Orvosok Mun-
kálatai VIII. 1847. 161. — Petrik Bibliogr. 

Cseresnyés Sándor (felső-őri), orvos-
tudor, encsencsi szabolcsmegyei szárma-
zású. — Munkája: Orvosi értekezés a 
köszvényről. Buda, 1826. (Latin czím-
mel is.) 

Itupp, Beszéd 154. — Szinnyei Könyvészete. 

Csereti Mihály, ág. ev. lelkész, rév* 
falui győrmegyei származású; iskoláit 
Győrben, Pozsonyban végezvén, Zittauba 
és 1692-ben Vittenbergába ment. honnan 
visszatérve farádi lelkész lett és 1700. 
febr. 1. szenteltetett föl papnak. — 
Munkája : Materiam philosophiae ratio-
nalis, de Syllogismo Formali et Arte 
Disputandi, Per Directionem Dei Triunius. 
Vitembergae, 1693. 

Bareholomaeides, Memoriae Ungarorum 193. 
— Szabó Károly, Régi M. Könyvtár III . 
(Kéziratban.) 
Cserfoki Aladár. L. Lakits Vendel. 
Csergeő Flóris, kath. pap, szül. 1823. 

febr. 18., misés pappá szenteltetett 1847. 
júl. 20.; segédlelkész volt Ürményben 
és Nagy-Lévárdon; azután Tornóczon 
volt plébános, később esperes Ürmény-
ben, hol 1879. márcz. 21. meghalt. — 
Nyelvtani czikkeket, bírálatokat és köl-
teményeket irt a lapokba s folyóiratokba. 
— Munkái : 1. Örömvirág, melyet Pa-
lugyay Imre úrnak, nyitrai püspöknek, 
arany miséje alkalmával. . . kötött. Po-
zsony, 1854. — 2. Verskoszorú, melyet 
nagy-kéri Scitovszky Ker. János úrnak ' 
1859. nov. 6. tartott aranymiséje alkal-
m á v a l . . . fűzött. Pest, 1855.— Alkalmi 
költeményt adott még ki Vörösmarty 
Mihály emlékére. 

Majer István Bibliograpliiája. Esztergom, 
1873. — Necrol. Strigon. 169. 

Csergheő Ferencz (nemes-tacskándi), 
cs. kir. tanácsos, a dunántúli kir. tábla 
ülnöke, Cs. Mihály kir. testőr, később 
helytartó-tanácsos és illovai Lászlóffy 
Klára fia ; szül. 1775. nov. 25. Pozsony-
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ban; jogi tanulmányait a pozsonyi aka-1 
démián végezte el 1795. aug. '20., azután 
patvarizált és 1796-ban a kir. tábla jegy-
zője lett Pesten; később Károly Ambrus 
bibornokhoz ment titkárnak ; ennek ha-
lálával 1810. ápr. 27 mint jegyzőt a 
kőszegi kerületi táblához nevezték ki ; 
később ugyanott ülnök és 1833. máj. 2. 
kir. tanácsos lett ; több ízben kormány-
biztosi minőségben is működött. Meghalt 
1855. júl. 26., miután 55 évig szolgálta 
az államot, Kőszegen. BeszélL magyarul, 
németül, latinul, olaszul, francziáúl, spa-
nyolul, görögül és öt nyelven irt. Több 
külföldi tudós társaság tagja volt. — 
Számos nevelési, helyrajzi s egyéb tárgyú 
értekezése a következő lapokban jelen-
tek meg : a pozsonyi Unterhaltungsblatt 
(1812—16. 1818. 1820. 1825—26. 1834.) 
és Aehrenlese (1827—33), Wanderer 
(1816-18. 1820-21. 1823.), Tudom. 
Gyűjtemény (1825—26. VI. 1827. VI. 
1839. X. 1841. VII. VIII.), Sas (VIII. 
1831.), Spiegel (1831.), Pannónia (1839. 
1843.), Századunk (1841. 87. sz.), Press-
burger Zeitung (1843.), Hirnök (1844. 2. 
sz.), Társalkodó (1845.), Zuschauer (1845.), 
Jugendblätter (1845.) — Munkái: 1. Von 
den Ursachen pflichtwidriger Handlun-
gen und den Mitteln dagegen. Pest. 1806. 
(Egy szakasza Őrhegyi által fordítvamegje-
lent a Tud. Gyüjt.-ben 1839. X. és több 
mutatvány belőle a Tásalkodóban 1845. 26 
—29. sz. Säelestey László által fordítva.) 
— 2. História tabulae judiciariae distric-

, tualis Trans-Danubianae ab instaurationis 
tempore seu anno 1724. usque ann. 
1824. Sopronii. 1824. — 3. Aufsätze 
philosophischen, historischen und poli-
tischen Inhalts, zur Beförderung des 
öffentlichen und Privatwohles, Güns, 
1846. (Szerző összegyűjtött munkáinak 
programmja, összes megjelent és kéz-
iratban maradt czikkeinek repertóriu-
mával.) — Kéziratban: Collectio gene-
alogica, Tabulae genealogicae nobilium 
regni Hungáriáé familiarum, A nyelvről 

és szüksége határairól (Kőszeg, 1830.), 
1793-tól magyar, latin, német, franczia 
s olasz nyelven irt verseivel és czikkei-
vel együtt a m. n. múzeumban. — Az 
1807. országgyűlés irományaihoz s napló-
jához a betűrendes Indexet is ő készí-
tette. Könyvtárát fia a kőszegi gymna-
siumnak ajándékozta. 

Tudom. Gyüjtemcny 1841. V I I . 76. — Irodalmi 
Ör 1846. 14. sz. — Petrik Bibliogr. és uno-
kája Csergheő Gézának szives közlése. 

Csergheő Grésa (nemes - tacskándi), 
nyug. cs. és kir. őrnagy, Cs. Ferencz 
unokája, Cs. Lőrincz min. oszt.-tanácsos 
és dünkircheni Ebeling Vilma fia, szül. 
1841. júl. 26. Heiligenstadtban Alsó-
Ausztriában ; a gymnasium alsó osztá-
lyait a bécsi Therezianumban, a felsőb-
beket az akad. gymnasiumban végezte. 
Az 1859—60. téli félévben az innsbrucki 
egyetemen az osztrák történetet hall-
gatta. Ekkor hadapród, majd hadnagy 
lett az osztrák hadseregben és részt vett 
az 1859. olasz hadjáratban. 1866-ban 
főhadnagygyá léptették elő s a második 
olasz hadjáratban harczolt. 1869-ben a 
magyar testőrség fölállításakor oda he-
lyezték át, hol atyja, öregatyja s nagv-
atyja is szolgáltak. 1871-ben törzstiszti 
tanfolyamot is végzett és 1872-ben, saját 
kérelmére, visszahelyezték a Dom Miguel 
ezredhez. 1874-ben százados lett a ma-
gyar honvédségnél. 1875-ben a tiroli 
vadászokhoz helyezték át. hol érem-, 
czímer- és régészeti osztályt rendezett 
be a brixeni seminariumi múzeumban 
és alapította a sphragistikai cabinetet a 
vorarlbergi tartományi múzeumban. 1882-
ben szolgálatonkivüli cs. kir. őrnagygyá 
neveztetett ki és Ungvárra költözött; 
onnét pedig 1888-ban Budapestre tette 
át lakását. 1871-ben öt társával alapí-
totta a bécsi «Adler» herald.-geneal.-
társaságot, melynek vál. tagja; úgyszin-
tén a bécsi műemlékek társulatának is 
levelező, a vorarlbergi tartományi mú-
zeumnak tiszt, és a magyar herald, és 
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geneal. társaságnak vál. tagja. — Leg-
inkább a pecsét- és czímertannal foglal-
kozik és e tekintetben számos értekezést 
irt. Családtörténeti s czímertani érteke-
zései s kisebb czikkei a következő szak-
folyóiratokban és lapokban jelentek 
meg : a bécsi Herald.-Geneal.-Zeitschrift 
(1871 óta), a berlini Hof- und Adels-
zeitung (1876.). Vorarlberger Landes-
zeitung, Bote für Tirol u. Vorarlberg 
(1879.), Ung (1884.), Turul (1884 óta), 
Ungar. Revue (1885 óta), Századok (1889. 
Listhy László a költő és a gyilkos két 
külön személy, Wissgrill és a magyar 
genealógia, Felelet a Költő-e, vagy go-
nosztevő czikkre); Avchaeologiai Értesítő 
(1886. 1890. Szapolay Imre sírköve, 
Csorna Józseffel együtt.) — Munkái: 
1. J. Siebmachers grosses allgemeines 
Wappenbuch. Ungarischer Adel. Nach 
Original - Quellen bearbeitet. Nürnberg, 
1885—91. (Eddig 25 füzet.) A munkának 
ezen magyar részét, mely hétezernél 
több czímert fog tartalmazni (egy füzet-
ben 216 czímer van), előbb Nagy Ivánnal 
együtt, 1887-tól fogva a 8. füzettel maga 
irja. — 2. Die erloschenen freiherrl. 
Linien des Hauses Jurisic. Bpest, 1887. 

— 3. Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. 
Bpest, 1889. (Csorna Józseffel együtt. 
Ism. Arch. Ért.) — Családtani gyűjte-
ményét a m. n. múzeumnak ajándékozta. 

Grenser, Adressenbuch. Wien. és önéletrajzi 
adatok. 

Csergics (Tsergits) Sünön, kath. pap, 
előbb (1793.) dolmczi, azután (1799.) 
felső-lendvai, végre (1805.) tömördi plé-
bános. Meghalt 1808 előtt. — Néhány 
verse jelent meg a mult század végén 
a folyóiratokban és zsebkönyvekben, igy 
péld. a Helikoni Virágokban (1791-ben 
a Benczéhez czíműt Kazinczy F. adta ki.) 
— Munkái: 1. Nagymélt. felsö-szopori 
Szily János halálát kesergő versek. 
Szombathely, 1799. —2. Gyászoló versek, 
melyekkel gróf Eszterházi Pál László 
pécsi püspöknek Mohácson 7. nov. történt 

halálát siratja 1799. eszt. (Bécs), 1800. 
(Toldalék a M. Hirmondó 1800. ápr. 25. 
számához.) — Battyányi József cardina-
lis emlékére irt verse, Stitzai János, Me-
moria cz. latin versével együtt. 

Catalogus Cleri Dioecesis Sabariensis 1793. 
1802. 1805. 1808. — Molnár János, M a g y a r 
Könyv-Ház XIV. 1801. 45. 1. (Hol gyászoló 
versének töredékei is közölvék.) — Catalogus 
Bibi. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I. 125. — 
Petrik Bibliogr. — Kazinczy F., Levelezése I. II. 

Csergő (Kocsi) Bálint, ev. ref. tanár, 
Cs. István és Vágh Katalin fia, szül. 
1647. aug. Kocson Komárommegyében; 
innét vette előnevét, sőt sokszor csak 
Kocsi Bálintnak irják; 1664. máj. a deb-
reczeni iskolába küldték szülei; itten 
elvégezvén tanulmányait, 1670-ben Mun-
kácsra ment tanítónak, de már három 
hónap múlva a jezsuiták és Báthori 
Zsófia üldözései elől visszament Debre-
czenbe s itt tanult, közben utazott is 
Erdélyben. 1671. máj. hazájába visszatért; 
ekkor Pápára hivták meg iskolaigazgató-
nak. 1674. márcz. 5-re a pozsonyi vér-
bíróság elé idéztetett, de a kívánt térítvényt 
ő is vonakodott aláirni; ezért elvtársaival 
együtt bilincsekbe verve Lipótvárra vitték, 
onnét pedig Triestbe s Nápolyba gálya-
rabságra. 1676. febr. 11. Ruyter Adorján 
hollandi admirál által a többiekkel együtt 
kiváltatván, Svájczba menekült, míg végre 
a protestáns államok közvetítése mellett 
1678-ban visszatérhetett hazájába s ismét 
folytatta tanári hivatalát Pápán; ugyan-
azon évben székfoglaló beszédet is tar-
tott. Ezután bizonytalan élete pályája; 
legvalószínűbb, hogy Pápán halt el. Thaly 
Kálmán szerint azonban 1705 őszszel, 
mikor Bottyán János kurucz generális 
Pápát ostrommal bevette, szolgálatába-
állott mint titkár, Börölley Mihály társá-

; val együtt; Cs. a gyakran emlegetett 
Bálint deák és a tábornok hadi paran-
csainak, proklamáczióinak, hivatalos ren-
deleteinek és protectionalis leveleinek 
egyik fogalmazója. Híven szolgálta a 
tábornokot haláláig, sőt annak özvegye 
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gr. Forgách Julianna szolgálatában is 
megmaradt és a szatmári békekötést is 
túlélte. — Az egész üldöztetési pernek, 
fogságuknak, gályarabságuknak történetét 
részletesen, megható közvetlenséggel irta 
le latinul: Narratio brevis de oppressione 
libertatis eccl. Hung. czímmel (kézirata 
a nemzeti múzeumban). Ezen munka 
kilencz könyvét Lampe, Históriáé Eccle-
siae Reformatae in Hungaria et Tran-
silvania cz. munkájában (1728. 746— 
919. 1.) kiadta; Bod Péter pedig ezt 
1738-ban magyarra fordította, részben 
átdolgozta, de a munka az akkori sajtó-
viszonyok miatt ki nem nyomathat-
ván. csak is korunkban jelenhetett meg: 
Kősziklán épült ház ostroma. Kocsi 
Csergő Bálint latin munkája után fordí- i 
totta felső-csernátoni Bod Péter. Lipcse. 
1866. (Kiadta Szilágyi Sándor beveze-
téssel s jegyzetekkel, a három utolsó 
könyvvel, X—XII. fejezet, melyeket Bod 
nem ismert, a n. múzeumban levő kéz-
iratból megtoldva. Bod eredeti kézirata 
elveszett, négy másolatával s az eredeti 
latin szöveggel van a munka egybevetve.] 
— Levele 1675. okt. 5. (Másolat után a 
Sárospataki Füzetekben 1863. 756. 1.) 

Sárospataki Füzetek 1863. ( Ö n é l e t r a j z a . ) — 
Rácz Károly, A Pozsonyi Vértörvényszék 
Áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 1874. 101. — 
Századok 1885. 65. (Thaly Kálmán.) — Petrik 
Könyvészete. 
Csergő (Kocsi) János, hittudor, ev. 

ref. püspök, szül. Iíocson Komáromme-
gyében ; tanult Debreczenben, hol a tógás 
deákok közé 1669-ben vétetett föl és 
miután a kollégiumban a poétáknak és 
rhétoroknak tanítója lett. a seniorságot 
is viselte, akadémiákra ment ; hazájába 
Visszaérkezvén. 1678-ban a szatmári iskola 
tanárának választották meg, mely hiva-
talát 1684-ben a vári lelkészséggel cse-
rélte föl. 1694-ben a debreczení kollégium 
rectora s theologiai tanára lett. 1700. 
jún. 27. a debreczeni zsinaton püspöki 
hivatalra emeltetett. Ezt tiz évig viselte 
s hét zsinatot tartott. Meghalt 1711-ben 

64. évében. — Az egyháztörténetnek nagy 
kedvelője volt, megszerezte a kéziratban 
levő egyháztörténeti munkákat, különösen 
a reformatio kezdetéről és előmeneteléről 
a XVII. század elejéig Írtakat, mit Ember 
Pál (Lampe) Egyháztörténete ajánló-
levelében fölemlít. — Munkája: Disser-
tatio de Cognitione Dei Naturali. Deb-
reczini, 1703. (Neve a czímlapon Joannes 
Kocsi.) — A Szilágyi Tönkő Márton ha-
lálára irt versei a Honor posthumusban 
(Debreczen, 1700.) jöttek ki; üdvözlő 
levele 1708-ból Ember Pálhoz, Lampenál. 
— A Malleus 15. Dilemmatum cz. mun-
kát is neki tulajdonítják. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
Alt. P . P r . 86. I V . 368. — Tóth Ferencz, H e l v . 
vallástételt tartó tul a dunai ref. püspökök 
élete. Györ, 1808. 153. — Sárospataki Füzetek 
1860. 319. — Bartók Gábor, S z a t l l l á r - I í é i n e t i 
város története 173. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár II. 583. 

Cserhalmi István, győri ág. ev. tanító, 
szül. 1843. okt. 5. Győrött, hol az alsóbb 
iskolákat elvégezvén, 1860-ban a soproni 
ev. tanítóképző-intézet növendéke lett. 
A felsőbb három tanfolyam után 1863-ban 
felsőbb népiskolára képesítő tanítói ok-
levelet nyert. 1864-ben a nevezett inté-
zetben mint segédtanító nyért alkalma-
zást és azon évben a Purgly-családnál 
Sövényházán nevelő lett, honnét 1865-
ben a győri ág. evang. egyház tanítóvá 
választotta s azóta ott működik. — A 
győrvidéki tanító-egyletnek keletkezése óta 
munkás tagja s 1881 óta jegyzője. Az 
egylet által kitűzött pályakérdésekre: Mit 
tegyen a tanító, hogy a családi nevelés 
a tanító működésének segítségére legyen 
és Hogyan vétethetik eleje a vallásbeli 
türelmetlenségnek, ha az iskolai növen-
dékek között észlelhető volna, sikerült 
megfejtéseért pályadíjat nyert és ezen 
értekezései az egylet Értesítőjében jelen-
tek meg. — Munkája: A győri ev. egy-
ház története. Győr, 1885. (A Győri Köz-
lönyben 1885'. 95—97. sz. is megjelent.) 

Dachát Dániel, A magyarhoni ág. h i tv , ev . 
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E g y h á z Egyetemes Névtára Bpest, 1891. 
93. 1. és önéletrajzi adatok. 

Cserhalmy József, kegyesrendi közép-
iskolai tanár, szül. 1846. jún. 29. Boldog-
asszonyban Mosonmegyében ; 1870. okt. 
20. belépett a piarista rendbe; 1870. 
aug. 28. misés-pappá szentelték és előbb 
a tatai, sátoralja-ujhelyi, lévai s budapesti 
gymnasiumban tanított. 1888-tól a kecs-
keméti rendi növendékek tartományi fel-
ügyelője és a történelemnek r. tanára 
volt a 7. és 8. osztályban. Jelenleg deb-
reczeni házfőnök, tanulmányi ügykezelő, 
a gymnasium igazgatója, hitelemző, a 
hittannak és földrajznak tanára. — Tör-
ténelmi s irodalomtörténeti czikkei: Vissza-
pillantás Tata múltjára és a tatai kegyes-
rendház s gymnasium története (Tatai 
gymn. Értesítője 1874—76.), Európa és 
Ázsia összehasonlító hegy és vízrajza 
(S.-A.-Újhelyi gymn. Értesítője 1879.), 
Zrínyi Miklós a költő (Lévai gymnasium 
Értesítője 1881.) 

Vary Gellért, H u s z o n ö t év 2 3. — Kegyes-
Tanitórend Névtára 1889—91. 

Cserháti Sándor, a m.-óvári gazdasági 
akadémia tanára, szül. 1852. szept. 14. 
Győrött; az alreáliskolát ugyanott, a 
felső osztályokat Pozsonyban végezte. 
1869—71-ben gazdasági gyakornok, 1871 
—73-ban a m.-óvári gazd. akadémiának, 
1873—74-ben a hallei, 1874—75-ben a 
lipcsei egyetemnek hallgatója volt. 1875 
őszén neveztetett ki a m.-óvári m. kir. 
gazdasági akadémia segéd-, 1878-ban 
pedig rendes tanárává. — Mezőgazdasági 
czikkei a .Mezőgazdában, Gazd. Lapok-
ban, Földmivelési Érdekeinkben, P. Napló-
ban (melynek 1880—82-ben földmivelési 
rovatát szerkesztette), Dohány Újságban 
és a Mezőgazdasági Szemlében jelentek 
meg. 1890. szept. 30-tól a Köztelek cz. 
budapesti gazdasági lapnak egyik állandó 
rovatvezetője. — Munkái: 1. A szarvas-
marha táplálkozása. Kühn J. után 
németből ford. M.-Óvár, 1877. — 2. A 
phylloxera vastatrix. A földm.-, ipar-

és kereskedelemügyi minisztérium meg-
bízásából. Bpest. 1880. — 3. A trágyázás 
alapelvei. U. ott. 1886. (Dr. Kossutány 
Tamással együtt.) — 4. Mily módon 
lehetne a kisbirtokosok között az okszerű 
gazdálkodást legsikeresebben terjesz-
teni? M.-Óvár, 1888. (Különny. a Mezőg. 
Szemléből.) — 5. Talajjavító növények. 
Bpest, 1889. (Különny. a Természettud. 
Közlönyből.) — 6. A gabona-félék ter-
mesztése. U. ott, 1889. 42 rajzzal. — 7. 
Jelentés a m.-óvári gazdasági akádémia 
kísérleti telepén az 1886—88. években 
végrehajtott növénytermelési kísérletek-
ről. M.-Óvár, 1889. (Szilassy Zoltánnal 
együtt.) — 8. A csalamádé termelése, 
bevermelése és etetése. U. ott, 1891. — 
Szerkeszti a Mezőgazdasági Szemlét 1883 
óta Kossutány Tamással Magyar-Óvárott. 

M. Könyvészet 1887. — Daday, M. Á l l a t t a n i 
Irodalom 1870-80. és 1881—90. — Kayser, 
Biicher-Lexikon XXV. 265. — Corvina 1891. 
11. sz. és önéletrajzi adatok. 

Cseri János. — Kézirati munkája: 
História rebellionis Rákoczianae scripta 
1705—1709. a sárospataki ref. kollégium 
könyvtárában. 

Cséri János. L. Apáczai [Cséri) János. 
Cserjés Imre és László. Lásd Bucl-

nyánszky Gyula. 
Cserkuthi József (előbb Czeh József), 

kegyesrendi tanár, szül. 1816. nov. 2. 
Váczon; a gymnasiumot szülővárosában, 
a theologiát Nyitrán és Szent-Györgyben 
végezte; tanított több helyen, végre 
1853-tól Szegeden, hol 1864. nov. 30. 
meghalt. Nevét 1861-ben magyarosította 
Cserkúthyra. — Munkái: 1. Imádságok 
és énekek a tanuló ifjúság számára. 
Kolozsvár, 1843. (Czeh névvel.) — 2. 
Erdély történeteinek rövid rajza a honi 
ifjúság számára. U. ott, 1845. (Czeh név-
vel.) — 3. Latin hangmértan az Alváry-
féle latin versezet nyomán a tanuló 
ifjúság számára. Pest, 1857. Irta Cs. J. 
(2. jav. és bőv. kiadás. Szeged, 1860. 
Czech József és Cserkuthi. 4. kiad. U. ott, 
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1874. Cserkuthi József névvel.) — 4. Latin 
nyelvtani szabályok a nevek nemeiről, 
az igék mult idejéről és hanyatszaváról. 
Szeged, 1863. (2. jav. kiadás.) és U. ott, 
1866. — 5. Névjegyzék a Schubert-Virányi-
féle természetrajza növény-ábrákhoz. U. 
ott, 1866. (2. jav. kiadás.) 

Ferenczy és Danielik, M. í r ó k I . 88. — M. 
Sión 1864. 974. — Petrik K ö n y v é s z e t e és B i b -
l iographiája. — Csaplár Benedek szives 
közlése és gyászjelentés. 

Csermák (Tserniák) János Antal. — 
Munkája : Oratio Gedeon. Laudoni caes. 
aug. supremo belliduci, quum Albam 
Graecam Ottomanis eriperet 1789. Budae. 

Petrik Bibliographiája III . 689. 

Csermák László, orvostudor, pápai 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de respiratione volucrorum. 
Groningae, 1773. 

Szinnyei Könyvészete. 
Csermák Nep. János. L. Czermák. 
Csermelyi (De Bivo) Sándor, bank-

hivatalnok, szül. 1834. júl. 10. Érden 
Fehérmegyében, hol atyja De Rivo József 
főtiszt volt hg. Batthány Fülöp akkori 
tulajdonosnál; iskoláit Szombathelyen 
és Sopronban végezte, azután (1853.) ő 
is a herczegi uradalomba ment gyakor-
nokúl, 1857-ben a herczeg személye mellé 
Bécsbe, hol tagja lett egy irói s művészi 
társaságnak, mely Frankenburg, Balogh 
Zoltán, Ágai A., Kertbeny, Izsó Miklós, 
Zajzoni, Kecskemety Aurel sat.-bői állott. 
1871-ben, miután Batthyány herczeg 
elhalt, Horváth Boldizsár meghívta a 
Magyar ált. földhitel-részvénytársulathoz 
gazd. tanácsosúl; ezen intézet megszűnte 
óta a Széli Kálmán által alapított Magyar 
jelzálog-hitelbanknál van hasonló állás-
ban. — 1855-től 1873-ig irt verseket 
a következő lapokba és albumokba: 
Hölgyfutár (1855—64.), Kalauz (1857.), 
M. Néplap (1857-58.), Bulyovszky Ne-
felejtse, Családi Kör, Vahot Imre Nap-
keletje (1858—62.), Császár Ferencz 
Divatcsarnoka (1861.), Csokonai Album 
(1861.). Császárfürdői Album (1863.), 

Lisznyay Album (1863.), Vasárnapi Újság 
(1863.) és Müller Gyula Nagy Naptára 
(1856.); utóbb csak az Arany Szépiro-
dalmi Figyelőjébe, Koszorújába, Tóth 
Kálmán Fővárosi Lapok-jába (1864— 
73.) s a Magyarország és Nagyvilágba 
(1873.) irt. — Munkái: 1. Hegyháti 
dalok. Pest, 1857. — 2. Ijyrai költe-
mények. Bécs, 1858. (Balogh Zoltán adta 
ki.) — 3. Csermelyi Sándor ujabb ver-
sei. Pest, 1863. — Arczképe Vizkelety 
Béla által kőre rajzolva, Röhn és Grund 
által nyomtatva megjelent a Napkelet 
mellett 1862-ben Pesten. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Kertbeny, 
Könyvészete I. Magyar költök. (Bpest, 1880. 
Kefelevonat) és önéletrajzi adatok. 

Cserna Géza (udvardi), udvardi Cs. 
Vincze kir. főügyész testvéröcscse, szül. 
1842. márcz. 24. Székesfehérvárott; a 
gymnasium alsóbb osztályait szülőhelyén, 
a felsőbbeket a nagy-kőrösi ev. ref. fő-
iskolában, a jogot Debreczenben végezte ; 
azután Pesten és Székesfehérvárt, hol 
az ügyvédi kamara hivatalnoka volt, 
az irodalomnak élt. Meghalt 1876. 
máj. 15. Adonyban. — Első költemé-
nyei a Hortobágyban jelentek meg ; 1864-
ben a Fővárosi Lapokban megjelent 
Freiligráth Virágok boszúja cz. költemé-
nyének fordításával keltett figyelmet és 
azután a szépirodalmi lapokban és év-
könyvekben sűrűn jelentek meg költe-
ményei. 1866-ban a székesfejérvári Vö-
rösmarty- szobor leleplezése alkalmáhól 
(máj. 6.) Vörösmarty emlékezete cz. 
ódájával, az ottani nők által kitűzött 
30 arany díjat elnyerte. Ezután ritkán 
bár, de irt a Fővárosi Lapokba, Ne-
felejtsbe és a Székesfejérvár cz. lapba. 
A 70-es évek elején Pesten tartózkodása 
alatt dolgozott a Nők Lapjába, Szana 
Figyelőjébe, hol kritikái is jelentek meg 
és Aristides név alatt a Lapszemléi. — 
Munkái: 1. Költemények. Pest, 1867. — 
2. Őszi lombok. Székesfehérvár, 1875. 
(Költemények.) — Szerkesztette a Szé-
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kesfejérvár cz. lapot 1872. decz. 1-től 
1873. jún. 22-ig. (Az irodalomban Udvardy 
Géza nevet használt.) 

Moenich és Vutkovich, M. írók Névtára 
106. — Gáspár Imre, Uj Nemzedék. Nagy-
várad, 1877. — Petrik Könyvészete és gyász-
jelentés. 

Cserna István (udvardi), ev. ref. lel-
kész, udvardi Cs. István ref. lelkész és 
udvardi Cs. Zsuzsánna fia ; szül. 1825. 
ápr. 23. Nágocson Somogymegyében ; 
iskoláit Pápán kezdte, Gyönkön folytatta 
és Pápán bevégezte. 1848-ban édesanyja 
testvére Cserna Károly mellett, ki Fejér-
megye követe volt, jurátuskodott Po-
zsonyban ; a küldöttséggel ő is felment 
Bécsbe. Mikor 1848-ban fegyvert fogott. 
Eszterházy Pál gróf tatai nemzetőrei 
közé állott be s Komáromban ezek és 
Besze János esztergomi nemzetőrei aka-
dályozták meg Mercz várparancsnok 
osztrák katonáinak becsempészését. Az-
után átlépett az ott alakult 18. honvéd-
zászlóaljba, onnét a 37-be; végig szol-
gálta a szabadságharczot, harmadrendű 
érdemjellel tüntették ki s mint főhad-
nagy és zászlóalji segédtiszt kapitulált. 
1852-ben Felső-Nyéken hely. pap volt. 
1853-ban Nágocsra, 1857-re Bálványosra 
ment, hol azóta mint rendes lelkész mű-
ködik. — Az Üstökösnek 1860 óta munka-
társa volt. Czikkei: Újkori Sámson (Prot. 
Árvaházi Naptár 1878.), Az 1848. évi 
mozgalmak idejéből (Világkrónika 1880.), 
Nyilt levele, Mikor mi minisztériumot 
hoztunk Bécsből és Mária Terézia fél-
keztyűi (Somogy 1881—82.), Bécsi viselt 
dolgait Hogyan foglalták el a magyarok 
Komáromot és a 37. honvéd-zászlóalj 
történetét leirta a Vasárnapi Újságban 
(1881.) és Miért lett Petőfi katonává cz. 
czikke u. ott jelent meg (1884.); Petőfi 
gallérköpönyege (Hon 1882. 38. sz.) — 
Újévi egyházi beszéde a Kálmán Dezső 
által szerkesztett Protestáns Pap-ban 
(1886.) jelent meg ; Biblia magyarázatai-
ból (összesen 56 beszéd) megjelent eddig 

u. ott (1890.) tizenkettő. — Munkái: 1. 
Az ádándi Talián vágtat nyalka pari-
pán. Kaposvár, 1865. (Követválasztási 
pasquil.) — 2. Jubileumi egyházi beszéd, 
a melyet irt és elmondott Cs. J. 1875-ben. 
Pápa, 1887. 

Szinnyei, Komárom 1848—49-ben 489. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Cserna (Cherna) János (udvardi.) — 
Munkái: 1. Regulamentum a felkelő 
nemesség számára. Pest, 1809. (Öt da-
rab, műszótárral.) — 2. A szolgálat s 
gyakorlás regulamentuma az erdélyi 
felkelő nemesség lovasságának számára. 
Kolozsvár, 1810. 

Szinnyei Könyvészete. 

Cserna János, (udvardi.) L. Udvardy 
Cserna János. 

Cserna Vincze (udvardi), kir. főügyész, 
udvardi Cs. Károly Fejérmegye alispánja 
s követe az 1847—48. országgyűlésen 
és baracskai Szűts Jozéfa ev. ref. szülők 
fia, szül. 1840. nov. 14. ; a gymnasiumi 
tanfolyamot a sz.-fejérvári cisterciták 
főgymnasiumában végezte, a jogot a 
budapesti egyetemen; ezután ügyvédi 
oklevelet nyert. Közszolgálatát 1867-ben 
kezdte mint fejérmegyei aljegyző, 1868-
ban tiszti alügyész lett, 1872-ben kir. 
alügvész Székesfejérvárott. 1873—75-ben 
ugyanaz Pápán. 1875. szept. lett kir. 
ügyészszé s Karczagon, Nagyváradon, 
Veszprémben és a pestvidéki ügyészség-
nél működött. 1887. nov. 14. kir. főügyészi 
helyettes Budapesten és a királyi táblák 
szétosztása alkalmával 1891. máj. kir. 
főügyész lett Debreczenben. — Szépiro-
dalmi téren 1856-ban kezdett működni, 
verseket és elbeszéléseket irt a követ-
kező lapokba: Hölgyfutár (1856—61.), 
Kalauz (1857—58.), Győri Közlöny 
(1858—59.), Vasárnapi Újság (1858.), 
Szépirodalmi Közlöny (1858), Uj Nem-
zedék (1862. belmunkatárs), Napkelet. 
Nefelejts, Arany Koszorúja (1863—65.), 
Főv. Lapok (1864—65. 1883.) és Családi 
Kör (1864-66.), Pesti Hölgy divatlap, 
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Budapesti Hirlap (1883.); Politikai s bün-
tetőjogi czikkeket irt a Pesti Naplóba, 
(1882. Csemegi, Bűnvádi eljárási javas-
latáról irt kritika), Nemzetbe, Jogtudo-
mányi Közlönybe (1889. Mentelmi jog-
ról) s a Büntető Jog Tárába. — Munkái: 
1. Dicsőség és szerelem. Pest, 1865. Két 
kötet. (Elbeszélések.) — 2. A magyar 
büntető törvénykönyv a bűntettekről 
(1878. évi V. t.-cz.) Kézikönyvül birák, 
ügyészek, ügyvédek számára. Székes-
fehérvár, 1880. — 3. A magyar büntető 
törvénykönyv a kihágásokról. (1879. 
évi XL. t.-cz.) Kézikönyvül. Veszprém, 
1880. (2. kiadás. U. ott, 1881.) — 4. As 
1881. évi XXXVII-ik törvénycsikk a 
magyar büntető törvénykönyvnek (1878. 
V. t.-cz. és 1879. XL. t.-cz.) életbelép-
tetéséről. U. ott. 1880.. (2. jav. kiadás. 
U. ott, 1881.) Az irodalomban Udvardy 
Vincze nevet használt. 

Putrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1881. 
— Ügyvédek Lapja 1891. 35. SZ. és önéletrajzi 
adatok. 

Csernák József, pozsonyi kanonok, 
szül. 1796. márcz. 30.; misés pappá szen-
teltetett 1818. aug. 18.; azután érsekújvári 
plébános volt; 1860-ban a pozsonyi káp-
talanban kanonok és 1868-ban aranymisés 
pap, midőn koronás arany érdemkeresz-
tet kapott. Meghalt 1871. máj. 17. Po-
zsonyban. — Munkái: 1. Bede für das 
Fest des heil. Stephans Ungarns ersten 
Königes verfasset. Pest, 1823. (Szent-
István ünnepén Budán tartott egyházi 
beszéd.) — 2. Egyházi szózat, melyet 
szabadalmas Érsekújvár városának né-
péhez. a nemzet saját kormánynyal 
megajándékoztatása városi örömünnepén 
márcz. 30. 1848. emelt. Nyitra. 

Schematismus S t r igoniensis 1857—70. — 
Kémethy Lajos, Szen t - I s tván napi Dicsbeszé-
d e k 33. — Petrik B i b l i o g r . — Necrologium 
Strigoniense 161. és gyászje lentés . 

Csernák László. L. Chernák László. 

Csernanszky (Chernanski) Sámuel. 
L. Csernyánszky Sámuel. 

Csernátoni Gajdó Dániel. L. Gajdó 
Dániel (csernátoni.) 

Csernátoni Gyula (alsó-csernátoni), 
bölcselettudor és a kolozsvári ev. ref. 
kollégium tanára, Csernátoni Vajda 
Sámuel kir. aljárásbiró fia, szül. 1858. 
nov. 3. Árpástón, Szolnok-Doboka-me-
gyében; a gymnasiumot és egyetemet 
Kolozsvárt végezte. A kolozsvári ref. 
kollégiumnak 1882 óta tanára. 1884-ben 
nagyobb utazást tett Németországban, 
főleg műtörténelmi s aesthetikai tanul-
mányok miatt. — Irodalomtörténeti, 
aesthetikai s paedagogiai czikkei a kö-
vetkező lapokban, folyóiratokban és év-
könyvekben jelentek meg: Hölgyfutár 
(Kolozsvár, 1878. Egy elfeledett magyar 
regényről), Figyelő (V. 1878. Faludi a 
nőemanczipáczióról, XIV. 1883. Didak-
tikánk a mult század végén); Erdélyi 
Figyelő (1879. A Toldi-mondáról); Csa-
lád és iskola (1882. A magyar nyelv 
szelleméről és sajátságairól, A könyvek 
mint a lélek gyógyszerei, 1883. Az idő-
töltésekről a családban), Kolozsvári 
Közlöny (1882. 217. sz. A «Felhők» 
német nyelven, 1883. 218. sz. Walter 
Scott és Ivanhoe cz. regénye); Fővárosi 
Lapok (1883. A hírlapirodalom Német-
országon, 1885. A profétizmus Petőfi 
költészetében, 1887. Hofman Amadeus 
Theodor romantikus iróról); Élet és 
Irodalom (1885. A hangulat, psychologiai 
tanulmány), Erdélyi Múzeum Egylet Ki-
adványai (1885. A refrain és alkalma-
zása a magyar költészetben, 1891. Tót-
falusi Kis Miklós helyesírási újításai); 
Erdélyi Híradó (1888. 13. sz. Ál-natura-
lizmus, 33. sz. Vidéki olvasókörök, 53. 
sz. Egy lap a magyar nyelv történeté-
ből, Nyulas Ferencz munkája, 1888. 79. 
sz. A magyar nyelv történelméhez, He-
gedűs Sámuel, 135. sz. Nagy elmék té-
velygései, 1890. 80. sz. Valami a gyer-
mekirodalomról, 1891. 27. sz. Bánkbán 
és a magyar történelmi drámák), Ifjú 
Erdély (1888. Intelligentia az iparos 
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osztályban), Keleti Virágok (1890. írók 
és az olvasó-közönség), Budapesti Hirlap 
(1890. karácsoni szám, Erdély Féniksze. 
Tótfalusi Kis Miklósról), Ellenzék (1890. 
93. sz. A neveléstudomány kézikönyve, 
Felméri L. könyvéről), Kolozsvári ref. 
kollégium Értesítője (1887. Tapasztalatok 
a nyelv- és irodalom tárgyalása köré-
ből.) Ezeken kivül irt szini birálatokat a 
Kolozsvári Közlönybe (1882—86.), uti 
tárczákat a Magyar Polgárba (1884. 179. 
sat. sz.), Kolozsvári Közlönybe, Élet és 
irodalomba és Főv. Lapokba (1884 
júl.—okt.) — Munkái: 1. A magyar 
óda-költés története a legrégibb időktől 
Vörösmartyig. Bpest, 1882. (Különnyo-
mat a Figyelőből.) — 2. Petőfi hatásá-
nak pár titka. Kolozsvár, 1884. (Erdélyi 
Múzeum-Egylet bölcs. sz. Kiadványai I. 
k. 2. füz.) — Korbuly Józseffel és Fe-
renczi Zoltánnal együtt alapították és 
szerkesztik a Petőfi-Múzeum cz. folyó-
iratot 1888-tól Kolozsvárt, a melybe 
mintegy 50 Petőfire vonatkozó kisebb 
czikket és értekezést irt; szerkesztette 
továbbá mint az 1888-ban Kolozsvárt 
megalakult Erdélyi irodalmi társaság 
titkára a Keleti Virágok cz. társasági 
folyóiratot és a társaság Évkönyveit. 

Önéletrajzi adatok. 

Csernátoni (Vajda) János, ev. ref. 
lelkész és nagy-enyedi ev. ref. tanár. 
1749—52-ben a leidai egyetemen tanult. 
— Munkái: 1. Szüntelen világoskodó 
lámpás. Nagy-Enyed, 1770. (Halotti be-
széd Pál Ilona asszony, Borosnyai N. 
Zsigmond házastársa felett 1769. nov. 
26.) — 2. Sepsi Zoltáni Gsirjék Dienes 
úrnak alsó fejér vármegyei főispánysá-
gába való beiktatásakor mondott rövid 
öröm, dall szept. 22. U. ott, 1828. — 
Nevét Tsernátoni W. Jánosnak irta. 

Nánasi (Stepli.), Pkarus IIungarico-Batav. 
Lugd. Batav. 1778. 28. — Petrik Bibliogr. 
III. 689. 

Csernátony Lajos (alsó-csernátoni 
Cseh), országgyűlési képviselő, szül. 1823. 

aug. 21. Kolozsvárt székely nemes csa-
ládból ; tanulmányait szülővárosában a 
ref. kollégiumban végezte. Csakhamar 
a nyilvános pályára lépett. A szabadság-
harcz idején Kossulh titkára s a Márczius 
Tizenötödike egyik szerkesztője volt. 
1848. nov. 11. a honvédelmi bizottmány 
titkára lett. 1849-ben képviselővé válasz-
tatott, de nem igazolták. Április végén 
hivatalos iratok átadása végett Teleki 
László grófhoz Párisba küldetett. A világosi 
katasztrófa után külföldre menekült; 
itthon az osztrák hadi törvényszék 1851. 
szept. 22. in contumaciam halálra itélte 
s nevét a bitófára akasztották. Bonaparte 
Lajos államcsinjéig Parisban élt és czik-
keket irt Magyarországról a franczia 
lapokba. Czikkei s a hazájába küldött 
levelei í-endkivül vörös szinűek voltak ; 
e levelei miatt összetűzött Teleki László 
gróffal, ki azt hitte, hogy ezek kárára 
vannak a magyar ügynek, később azon-
ban kibékült vele. Az államcsíny kor-
mánya csupa gyanúból, hogy mint leve-
lező nem az ő érdekében ir s veszedel-
messé válhatik rá nézve, ráparancsolt, 
hogy 24 óra alatt hagyja el Franczia-
országot. Londonba költözött tehát, majd 
mint tanító a sommérseti grófság egyik 
városkájában Bridgewaterben telepedett 
le ; itt közel két évig lakott Simonyi 
Ernővel 1853 végén Kossuth nővérei 
me0nivására Amerikába ment s mint 
az európai ügyek rovatának vezetője a 
new-yorki Times-nél nyert alkalmazást 
hetenkénti száz frank fizetéssel. Itt hét 
hónapig tartózkodott, midőn a lap őt 
mint levelezőjét Londonba küldte; e 
lapon kivül a new-yorki Independence-be 
is dolgozott. Ekkor szembetegség érte, 
közel volt a megvakuláshoz, de meg-
gyógyult és tanító lett St.-Andrewsben 
és Edinburgban. 1860 nyarán Nápolyba 
ment Garibaldihoz s hadbiró lett a magyar 
légióban, melytől azonban nem sokára 
megvált és 1861-ben Turinba ment ; 
onnan T űrrel kis utazást tett Párisba s 
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Londonba. 1864. áprilisig Turinban lakott. 
1867-ben, a koronázás előtt, kegyelem-
kérés nélkül jött haza; még itthon is 
special correspondent minőségben műkö-
dött a londoni Morning Star részére, 
melynek olaszországi leveleit negyedfél 
évig irta. 1867 ben Budapest-Józsefváros-
ban választatott képviselővé; 1869-ben 
ugyanott, 1872-ben Fülöpszálláson és 1875-
ben a budapesti Ferenczvárosban vá-
lasztották meg ; 1878 óta Fiumét képviseli 
az országgyűlésen. — Az irodalomban 
mint jogász 1842-ben Hivatás cz. versével 
lépett föl a kolozsvári Öröm-dalok cz. 
emlék-füzetben, melyet gr. Teleki József 
erdélyi kormányzó tiszteletére adott ki 
az ottani tanuló - ifjúság. Párisban a 
National, Presse és Evenement szabad-
elvű lapok munkatársa volt és halálos 
Ítélete kimondásáig a Szilágyi Ferencz 
által szerkesztett Budapesti Hírlapnak 
volt párisi levelezője; Párisból Nagy 
Ignácz Hölgyfutárjának is sok levelet irt 
Antony és Tony névvel. A Bolond Miská- ; 
nak Skócziából irt Ludas Matyi név ] 
alatt czikkeket és a Hazánk és Külföldbe 
(1865.) saját neve alatt. 1864-ben lett a 
Morning Star angol levelezője, melynek 
itthon is tudósítója volt; tőle származ-
tak a magyar koronázási ünnepélyről irt 
levelek. 1850 és 1867 közt irt a nevezett 
magyar lapokon kívül a Hon, Fővárosi 
Lapok (1864—65. 1875.), Szépirodalmi 
Közlöny s Egressy Gábor lapjába (Szín-
házi Lapok) leveleket. 1867-től nagy tevé-
kenységet fejtett ki a publicistika terén; 
kezdetben mint a Hon főmunkatársa, 
később az Ellenőr szerkesztője, ujabban 
pedig mint a Nemzet főmunkatársa és 
a Rovás cz. rovat írója. A magyar pub-
licistikának egyik legkiválóbb alakja; 
kezdetben a balközépi, majd a szabad-
elvű programm híve. Szépirodalommal 
is foglalkozott s különösen angolból kiváló 
műfordításokkal gazdagította az irodal-
mat ; a Kossuth Albumba (1868.) irta 
Kmety tábornok menekülését, a Magyar-

ország és Nagyvilágba (1868.) A skót 
tavak vidéke télen cz. czikksorozatot sat. 
— Munkái: 1. Képek az alsóház tör-
ténetéből. Palgrave Reginald után angol-
ból. Pest, 1870. (Uj czím-kiadás. Bpest, 
1888.) — 2. Egy világpolgár levelei. 
Goldsmith Oliver után angolból. Pest, 
1872. — Szerkesztette a Márczius Tizen-
ötödikét 1848—49-ben Pesten és Debre-
czenben PálffyArberttel együtt; az Ellenőr 
politikai napilapot alapította és szerkesz-
tette 1869. márcz. 1-től 1877. febr. 5-ig. 

Magyar Hírlap 1851. 5G8. SZ. — Danielik, 
Magyar í r ó k I I . — Hazánk s a Külföld 1867. 
23. Sz. a r e z k . — Magyarország és a Nagyvilág 
1867. 40. SZ. a r czk . — Igazmondó 1870. 9. SZ. 
a r c z k . — Kisfaludy - Társaság Évlapjai, U j 
fo lyam. VII. 255. 1. ( Jókai Mór.) — M. Könyvé-
szet 1878. 1888. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — 
Kákay Aranyos Nr. 2., Ujabb Országgyű lés i 
Fény- és Árnyképek. Pest. 1877. — Bakk 
Endre, Bak és J a n c s ó család tör téne te 192. 
— Halász, Országgyűlés i Almanach . K é p -
v ise lőház 31. — Sturm, Uj Országgyű lés i 
Almanach 189. 
Csernátoni Lóra (Beke Laura.) — Első 

műve: Irene levelei a Hölgyfutárban (1855. 
.32. sz.) jelent meg; ezután következtek 
Izidora és Margit cz. beszélyei. — Mun-
kája : Szivek harcza. Pest, 1858. (Elbe-
szélés. Ism. Divatcsarnok 33. sz.) 

Petrik B ib l iog raph iá j a . 

Csernátoni (Tsernátoni) Pál, enyedí 
ev. ref. tanár, székely származású; 1656-
ban a kolozsvári ref. kollégiumban az 
ékesszólás lectora, azután a fiatal Bethlen 
Miklós útitársa volt Német-, Franczia-, 
Angolországban és Belgiumban. 1661-ben 
megfordult a heidelbergi egyetemen és 
1667-ben Leidában. Külföldi útjából 
visszatérve. 1668-ban Enyedre választot-
ták meg a számtan és philosophia taná-
rává, midőn a hittani kérdésekben Dési 
Mártonnal tartott, míg a philosophiában 
Descartes rendszerét első ültette át Er-
délybe. Meghalt 1679-ben. — Kéziratban 
fönmaradt Logikáját a kolozsvári ref. 
kollégium könyvtára őrzi. 

Bod, Smirnai szent Polykárpus 101. — 
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 133. 

10. ív sajtó alá adatott 1891. decz. 2. 
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244. 375. 468. — Benkö, T r a n s s i l v a n i a TI. 387. 
— Parnassusi Időtöltés V I I I I . — Philosophiai 
Pályamunkák I . 4G. — Budapesti Szemle I V . 
1858. 211. (Szilágyi S., Erdé ly Irodalomtör-
ténete.) — Molnár Aladár, K ö z o k t a t á s Tör-
ténete I. 586. 

Csernátoni (Tserndtoni Vajda) Sá-
muel, marosvásárhelyi ev. ref. tanár ; 
a nagy enyedi Bethlen-kollégiumban ta-
nult; 1767-ben külföldre ment ésahollandi 
egyetemeken fejezte be tanulmányait. 
1780-ban a székely-udvarhelyi kollégium-
hoz választatott meg conrectornak a böl-
cselet, természettan és mennyiségtan 
tanítására. 1783. jún. 3-tól 1803. nov. 12-ig 
a marosvásárhelyi kollégiumban a böl-
cselet tanára volt, midőn 53 éves korában 
meghalt. — Munkái : 1. l'hilosophicum 
tentamen in quo demonslratur ex natura 
Dei, ejusque atributis lumine rationis 
cognitis, divinam rerum futurarum praes-
cientiam falli non posse; nec lamen 
libertatem actionum humanarum affligere. 
Viennae, 1791. — 2. As emberi értelem-
nek természeti históriája, vagy olyan 
filosophia vizsgálás, a mely az emberi 
elmék tulajdonságainak és azoknak a 
tapasztaláson fundált okait adja elő. 
Jegyzetekkel és magyarázatokkal bővítve. 
Flögel német eredetije után magyarítva. 
Kolozsvár, 1795. 

Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 66, 68. 1. 
— Danielik, M. í r ó k I I . 46. — Figyelő XIII . 
163. — Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i e v . 
ref. Iskola Ismerte tése 231. — Petrik Biblio-
graph iá ja III . 689. 
Csernátoni Vajda Sámuel, nyűg 

kir. aljárásbiró, szül. 1821. febr. 19. 
Deésen, Szolnok - Dobokamegyében, a 
nagy enyedi s kolozsvári ref kollégium-
ból kikerülve, jogot végzett és a kir 
táblánál három évi irnokoskodás után 
ügyvéd lett és Belső-Szolnokmegye ülnö-
kei közé vétetett föl. 1848-ban mint 
nemzetőr, később mint honvédtiszt Bem 
seregében harczolt és a szabadsáfjharcz 
után besoroztatva Olaszországba került, 
honnan öt év múlva haza bocsátották. 
Ekkor Deésre, majd árpástói kis birto-

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Írók II. 

kára vonult. Midőn a bethleni járásbíró-
ság szerveztetett, Deésen nyert alkalma-
zást és később albiró lett. Meghalt 1889. 
ápr. 22. Kolozsvárt. — A Regélőbe a 
vidéki társas- életről több czikket ir t ; 
Magyar ifjakhoz és szépnemhez cz. czik-
két a Regélő-Pesti-Divatlap, Olasz-
országi történetek a forradalom után és 
Mihclás debreczeni kudarcza 1848-ban 
cz. történeti visszaemlékezéseit a Ko-
lozsvár (1888. decz 24. és 1889. 32. sz.) 
hozta. — Olaszországban tartózkodása 
alatt jól megtanult olaszúl és lefordította 
az egész Boccacciot, de ez, valamint az 
olaszországi viszonyokra vonatkozó s 
műtörténelmi, ugy az 1848—49. jegyzetei 
kéziratban maradtak. 

Szolnok-Dohoka 1889. 17. sz. és fiának Cser-
nátoni Gyulának szives közlése. 

Csernay Bániéi, kath. segédlelkész 
Egyházasbáston G<>mörmegyében. — Leg-
újabban Költeményeire előfizetési föl-
hívást bocsátott ki. 

31. Állam 1891. 262. SZ. 

Csernay János, szári, fehérmegyei 
származású. — Munkája: Beszéd, me-
lyet a budai universitásnak ínstallatió-
jakor mondott 1781. eszt. Hely n. 

Csernay (Csernota) József. Rózsa-
hegyen. — Kézirati munkája a jelen 
század első feléből : Allocutio brevis 
sapphica ad com. Stephanum Illésházy; 
végén : Pro exhilaratione modica narra-
tio (tót versekben), a m. n. múzeum 
kézirattárában. 

Cserneczky Gyula, ügyvéd Budapes-
ten, hol 1888. ápr. 16. meghalt 44. évé-
ben. — Fiatalabb éveiben az irodalommal 
is foglalkozott; versei, balladái. Anacreon 
és Lord Byron ulán s spanyolból furd. 
költeményei a Várad cz. albumban (18b4.) 
és másutt jelentek még. — Szerkesz-
tette a Heckenast-féle Regélőt is. 

Vasárnapi Újság 1>*88. 17. s z . — Figyelő 
XXV. 188*. 78. 1. és gyászje lentés . 

Cserneczky József, neve a hires Con-
versations-Lexicon-pörben lett ismere-

11 
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tessé. Midőn Wigand 1830. febr. 6. 
kiadta a Közhasznú Esmeretek Tára 
programmját. egyik mutatványczikk alatt 
Cs. neve is előfordult; Bajza a Figyel-
meztetés vcz. röpiratában megtámadta 
Wigand vállalatát és Cs. czikkét kegyet-
lenül tönkre tette; erre Cs. febr. 23. 
mint szerkesztő kiadta Feleletét, azután 
még többen is hozzá szóltak a pörhöz. 
Cs. ez alatt úgy látszik ott hagyta a 
Ivözh. Esm. Tárát és a Sas cz. folyó-
iratot szerkesztette 1831-ben Pesten 
Thaisz Andrással, de a III. kötettel máj. 
2. ezt a vállalatot is elhagyta s Kassára 
ment, hol a Szemlélő cz. szépirodalmi 
s művészeti lapot szerkesztette Kova-
csóczyval együtt 1833. júl. 1-től decz. 
27-ig, midőn a lap megszűnt. Több 
czikket irt abba Cs. alájegyzéssel. Cs. 
életpályájáról többet nem sikerült meg-
tudnom. 

Cserni Béla, bölcseletdoktor, főgymna-
siumi tanár. szül. 1842. aug. 12. Nagy-
szebenben ; előbb főelemi tanító volt, 
1871 óta a gyulafehérvári katb. nagy-
gymnasium tanára, hol a természetrajzot, 
természettant és mennyiségtant adja 
e lő ; egyszersmind az alsófehérmegyei 
tört., rég. és természettudományi társu-
lat vál. tagja s könyvtárának, múzeumá-
nak őre s ásatásainak vezetője; a m. 
kir. állami rovartani állomás állandó 
tudósítója. — Értekezései : A külön 
nemű összetett kőzetek meghatározása 
(Gyulafehérvári gymnasium Értesítője 
1877.), Gyulafehérvár környékének nö-
vényzete (u. ott, 1879.). A mikroskop 
az iskolában és a háztartásban (u. ott, 
1882), Kíméljük a hasznos állatokat (u. 
ott, 1885.), Gyulafehérvár környékének 
faunája (Alsófehérm. tört. társ. I. Ev-
könyve 1888—89.), Apuleumi maradvá-
nyok (u. ott, IV. 1890.) — Munkái: 1. 
Német irdlytan vezérfonala középtano-
dák számára. Első rész. A prózai irály-
tan. Pest, 1873. — 2. Eszmék a föld 
felületének változásairól. Gyulafehérvár, 

1881. (Bölcselettudori értekezés.) — 3. 
A parthenogenesis és metagenesis a 
növényországban. Bpest, 1887. — Szer-
keszti a Közművelődés cz. kath. irodalmi 
társulat közlönyét 1878. okt. 5-től Gyula-
fehérvárott többekkel együtt, mely lap-
ban számos czikke. humoreszkje sat. 
jelent meg neve és Cs. B. jegyek alatt. 

Gyulafehérvári kath. gymn. Értesítője 1872— 
91. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein, 
M. Könyvésze t I I . 57. — Századok 1888. 196. 
— Wutz Névkönyve. 

Csernigei Ignácz. jezsuita tanár, szül. 
1721. júl. 7. Klagenfurtban; élete na-
gyobb részét Bécsben, Gráczban és Kla-
genfurtban töltötte. Nagyszombatban 
1748-ban az ékesszólás tanára volt, mi-
dőn a következő latin költeménye jelent 
meg: Vindiciae prisci seculi. Tyrna-
viae. 1748. — Klagenfurtban egy német 
halotti beszédet is adott ki. 

Catalogus Bibi. F r . Com. Széchenyi I I . 
578. — Stoeger, Scr ip tores . 

Csernik Ferencz. esztergomi plébá-
nos, szentszéki ülnök, házasság- és szer-
zetesi fogadalom-védő, esztergommegyei 
táblabíró. Meghalt 1831. ápr. 11. Esz-

| tergomban. — Munkája: Bede am Na-
| tional-Festtage des heil. Stephans apóst. 
! ersten Königs von Ungarn, in der Fes-
1 tung Ofen vorgetragen. Gran, 1824. 

Mémethy, D i c s b e s z é d e k 33. — Necrologium 
Strigoniense 110. 

Cserno Ede. sebészmester, szemész 
és szülész, szül. 1830-ban; 1853 után 
gyakorló orvos volt Kocson, majd járás-
orvos Komárommegyében. — Orvosi czik-
keket irt az Orvosi Hetilapba (1857-58.) 
és a Hasonszenvi Lapokba (1866—68.) 

Oláh Gyula, Közegészs . S ta t i s t iká ja 176. 

Csernoch János, theol. doktor, herczeg-
primási titkár és apát-kanonok, szül. 
1852. jún. 18. Szakolczán; gymnasiumi 
tanulmányainak elvégzése után Bécsbe 
küldetett a hittudományok hallgatására, 
hol theol. doktor lett. 1874. nov. 18. fölszen-
teltetett és Radossóczon, később Budán, 
majd Budapesten a Terézvárosban volt 
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segédlelkész. Innen 1880-ban theol. tanár-
nakhivatott meg az esztergomi papnevelő-
intézetbe. Rövid ideig tartott tanárko-
dása után szentszéki jegyző, majd her-
czegprimási titkár lett Esztergomban. 
1887-ben udvari káplánnak nevezte ki 
•ö felsége, később tiszt, pápai kamarás és 
1888-ban kanonok lett. —Számos czikket, 
•értekezést, könyvbirálatot, szent-beszédet 
sat. irt különböző lapokba s folyóira-
tokba, igy a Religióba (1878. A nyelv-
adományról 12 czikk), Uj M. Sionba 
(1880. Aquinói szt Tamás bölcsészetének 
visszaállítása, különös tekintettel ha-
zánkra, 1887. Adalék az esztergomi fő-
székesegyházi kincstár történetéhez.) Még 
sok czikket irt a Religióba. M. Koro-
nába. Tájékozóba s a M. Sionba 1889.) 
— Munkái: 1. A halottégetésről. Eszter-
gom, 1887. — 2. A sárdai élet cséljáról. 
Esztergom, 1891. (Szent beszéd.) — Leg-
újabban sajtó alá rendezte Simor János 
herczegprimás kiválóbb egyházi szónok-
latait. 

.ff. Könyvészet 1887. — Perger, E s z t e r g o m 
Koszorúja 123. — Zelliger, Esztergom-Vár-
megyei í rók 26. — Schematismus Strigoniensis 
1889. — Sí. Sión 1890. 260. — Nemzet 1891. 247. 
SZ. — FÖD. Lapok 1891. 326. sss. — M. Állam 
1891. 297. SZ. 

Csernovics Demeter (mácsai), illvr 
nemes származású, Cs. János cs. és kir. 
alezredes fia; a pozsonyi ág. ev. gym-
nasiumot végezte, midőn a következő 
munkáját adta ki : Panegyricus illustris 
populi Illyriorum Slavonici. Hely n.. 
1759. Még ezen évben hirtelen meghalt 
Bécsben. 

Horányi, Memoria I. 446. — Catalogus Bibi. 
Krane. Com. Széchenyi I. 238. 

Csernovics Ferencz. bölcseletdoktor, 
jezsuita tanár, szül. 1680-ban Magyar-
országon és 1700-ban Nagyszombatban 
lépett a rendbe; később bölcseletet ta-
nított Kolozsvárt (1722) és Nagyszom-
batban ; azután Udvarhelyt volt a rend-
ház főnöke s 1732-ben Kolozsvárt a 
főiskola rectora és kancellárja; innét 

Kassára tették át, hol 1736. febr. 4. 
meghalt. — Munkái: 1. Magni manes 
Transylvaniae principum. Claudiopoli, 
1722 (Bölcseletdoktori értekezés.) — 2. 
Columen orbis christiani Joannes Hun-
niades victoriis de ottomanica potentia 
clarissimus, epico carmine celebratus. 
Tyrnaviae, 1724. — 3. Propugnaculum 
reipublicae christianae religione condi-
tum. Hungarorum fortitudine V saeculis 
defensum, nunc ethice adumbratum. U. 
ott, 1724. — 4. Propugnaculum rei-
publicae christianae in Hungaria iniquis 
casibus p rod i ta . . . U. ott. 1725. (A két 
utóbbi munkát többen, igy Katona is 
Mindszenti Antalnak tulajdonítják.) — 
5. Epistolae heroum et heroidum Un-
gariae. Cassoviae, 1725. (Névtelenül.) 
— 6. Ortus et progressus almae archi-
episcopalis societatis Jesu universitatis 
Tyrnaviensis a primis illius initiis ad 
annum usque 1660. Tyrnaviae, 1725. 
és 1728. Két rész. (Némelyek Tolvaj 
Imrének tulajdonítják, ki a munkát foly-
tatta.) — 7. Annus salutis 1730 a u r e u s . . . 
ab illustrissima poesi Viennensi inscrip-
tus, mense mai, die 4. Viennae. (Fran-
ciscus Maister névvel.) — Annus saecu-
laris universitatis Tyrnaviensis. . . 1735. 
cz. munkát, melyet neki tulajdonítanak, 
Milkovics Mihály irta. 

Horányi, Nova Memoria 725. — Catalogus 
Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 238. 319. — 
Katona, História Critica XXXVIII. 876. 895. 
— Fejér, História Academiae 63. — Stoeger, 
Scriptores 50. - Sommervogel, Dictionnaire 
des ouvrages anonymes et Pseudonymes. 
Paris, 1884. 674. 1115. 1293. — Petrik Bibliogr. 
Csernovich János, bródi szlavon-

országi származású. — Kézirati mun-
kája : De hello Pannonico libri VI. 1619. 
(II. Rudolf császár története heroicus 
versekben, melyet Bel Mátyás a Scrip-
tores Rer. Hung. VI. kötetébe szánt; 
mutatvány jelent meg belőle Bel. Notitia 
Hungáriáé III. 67. 1.. hol neve Czerno-
viczi alakban fordúl elő.) 

Bod. M. Athenas 312. (Tsirnovitzi Jáno» 
névvel.) — Horányi, Memoria I. 447. 

11* 
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Csernovics Péter (mácsai és kis-oroszi), 
temesi gróf és főispán, Cs. Pál kir. ta-
nácsos fia, szül. 1813. márcz. 13.; Pan-
csován kezdte iskoláit rokona Mihajlovich 
tábornok felügyelete alatt ; folytatta 
Debreczenben, később a pozsonyi aka-
démián és bevégezte otthon Mácsán. 
1843-ban a politikai pályára lépett mint 
Aradmegye országgyűlési követe. 1845-
ben keleten és a szent földön utazott 
Batthyány Lajos gr., Almásy György gr. 
és Wenkheim Béla báró társaságában. 
1848-ban temesi gróf, főispán és Kikindán 
kir. biztos lett. A szabadságharcz után 
visszavonult birtokára Mácsára. Az 50-es 
évek elején a magyar színészetnek Ara-
don való meghonosítása körül kiváló 
érdemei voltak. 1865. 1869. és 1872-ben 
országgyűlési képviselő is volt. Később 
mácsai birtokát eladta és Főnben Toron-
tálmegyében vonta meg magát vejénél 
Mocsonyinál. Arczképe kőnyomatban 
Wagner József műkereskedésében jelent 
meg 1848-ban Pesten és 1857-ben kőre 
rajzolta Barabás és névaláírásával meg-
jelent a Sárosy Albumában. — Munkája : 
A nemzetiségi kérdés a jelen és jövő 
szempontjából. Ina Cs. Pest, 1861. 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 
148. — Sárosy Gyula, Az É l i A l b u m o m . — 

ÍI. Évlapok I . 1857. 37. 1. — Petrilc K ö n y v é -

szete. — Válí B., Aradi Színészet Tört. f;3. 
Csernus Gerö, főgymnasiumi r. tanár, 

szül. 1853. febr. 24. Nemes-Militicsen 
Bács-Bodrogmegyében; tanult Baján, 
Kalocsán, hol két évi theologiát is vég-
zett, a budapesti egyetemen és az eper-
jesi jogakadémián. 1878-ban a görög- és 
latin nyelvből tanári képesítést nyert. 
1879-ben Fehértemplomon rendes tanár 
lett, hol jelenleg is működik. Jogi tanul-
mányait magán úton végezte és az eper-
jesi s kecskeméti jogakadémiákon jog- és 
államtudományi vizsgákkal fejezte be 
1884-ben. — Irodalmi működését 1882 ben 
kezdte; eredeti s görögből fordított köl-
teményeket, tárczaczikket közölt a kö-
vetkező lapokban : Délibáb, Temesvári 

Hirlap, Délmagyarországi Lapok, Krassó-
Szörényi Lapok, Zombor és Vidéke, 
Sárosmegyei Közlöny, Bolond Istók és 
Egyetértés. — Költeményeit most ren-
dezi sajtó alá. 

Önéletrajzi adatok. 

Csernus Elek, nemes-militicsi szár-
mazású (Bács-Bodrogm.), jelenleg sza-
badkai róm. kath. kántor. — Munkája : 
Mennyei vigasság. Imák és énekek. 
Szabadka, 1885. (3. kiadás.) 

ilí. Könyvészet 18h5. 

Cserny Károly, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1837. jan. 17. Beszterczebányán; 
a gymnasiumot szülővárosában, Selme-
czen, Pozsonyban és Nagy-Szebenben 
végezte 1855. szept. 15. Ezután a bécsi 
egyetemen másfél évig jogtudománynyal, 
negyedfél évig classica philologiával fog-
lalkozott ; utóbbiból tanári vizsgát tett 
1861. márcz. 14. Bécsben és kiegészítő-
lég Pesten 1866. okt. 13. Helyettes tanár-
nak 1860. okt. 6. neveztetett ki a besz-
terczebányaikir.főgymnasiumhoz; ugyan-
ott 1862. máj. 17. rendes tanár le t t ; 
1867. júl. 17. a pozsonyi főgymnasium-
hoz helyezték át, hol jelenleg is műkö-
dik. — Programmértekezései: De Horatii 
carm. II. 20. brevis disputatio (Beszter-
czebányai gymn. Értesítője 1861.); De 
Cicerone causarum patrono epistola ad 
affinem és De M. Tullii Ciceronis ora-
tione pro Murena habita (Pozsonyi kir. 
kath. főgymn. Értesítői 1870. és 1883.) 
Ezeken kívül néhány bírálat, értekezés 
és czikk különféle hírlapokban és folyó-
iratokban. — Munkái: 1. Tirocinium 
poeticum... in usum scholarum Pes-
ti ni, 1872. — 2. Magyar ásó jegyzetek 
és ssótár a Tirocinium poeticumhoz. U. 
ott, 1872. — 3. Szabó Szilveszter Ma-
gyar-latin szótárának birálata. Győr, 
1879. — 4. Latin stílusgyakorlatok a 
gymnasiumok középosztályai szániára. 
I. rész, különösen az V. osztály szá-
mára. Pozsony, 1882. (Dávid Istvánnal 
együtt. Ism. M. Tanügy XI. k. 2. jav. 
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kiadás. U. ott, 1887.) — 5. Latin stílus-
gyakorlatok a gymnasiumok középosz-
tályai számára. II. rész, különösen a VI. 
oszt. számára. U. ott, 1883. (Dávid 
Istvánnal együtt. Ism. Egy. Philol. Köz 
löny 1883—84 2. javított kiadás. U. 
ott, 1888.) — 6. Lacin stílusgyakorla-
tok (III. rész.) a gymnasiumok felsőbb 
osztályai számára, különösen a VII. és 
VIII. osztály számára. Pozsony és Bpest. 
1891. (Dávid Istvánnal együtt. Ism. Egy. 
Philol. Közlöny.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Horváth Ignácz 
Könyvésze te 1883. 1889. — .11. Könyvészet 
18S6. — és önéletrajzi adatok. 
Cserny Pál József, a pesti s budai 

német színházak súgója. — Theater 
Taschenbuch-ot adott ki 1810-ben Pesten 
és 1818-ban kettőt Budán (Ertl I.-vel 
együtt.) — Regen Herzens Erstlinge cz. 
kézirata (színdarabok, versek 4 r é t 251 
lap) a n. múzeumban. 

Petrik Bibl iogr . 
Csernyánszky Ferencz, vácz-egyház-

megyei kath. lelkész, szül. 1797-ben; 
misés pappá 1820-ban szenteltetett föl; 
azután több helyen káplánkodott, így 
Majsán (1830), Nagy-Kátán (1836), végre 
administrator lett Apostagon. hol 1839. 
jún. 14. meghalt. — Történeti czikkeket 
és aphorismákat irt a Regélőbe és Hon-
művészbe (1835), Hasznos Mulatságokba 
(1836—37), verseket az Aurorába s a 
Tudom. Gyűjtemény melléklapjába a 
Koszorúba. — Munkája : Gyásztisstelet 
1835. febr. 19. elhunyt mélt. gróf Kegle-
vich László úrnak . . . Pesten. — Kéz-
1ratban Juris publici Regni Hungáriáé 
Notiones quaedam breves in usum 
Tyronum et vei maximé ecclesiasticorum 
collectae és versei vannak a m. n. mú-
zeumban. 

Szinnyei Repe r tó r iuma T ö r t . I I . 
Csernyánszky István (nagy-csernai), 

kath. plébános, szül. 1814-ben Mocso-
nokon Nyitramegvében; 1837-ben föl-
szenteltetett, azután püspöki lyceumi 
tanár volt Nyitrán, 1849-ben zsérei, 

1868 óta nyitra-zsámbokréti plébános. 
— Munkája : Egyházi beszéd a keresz-
tény hit becséről. Nyitra (1840.) 

Schematismus Vaciensia 1839. 1840. — )I. 
Sión 1890. 294. — Petrik B i b l i o g r . 

Csernyánszky János, ág. ev. lelkész, 
szül. 1709-ben Rajeczen Trencsénmegyé-
ben; tanult Trencsénben, a tübingai 
egyetemen és 1732. decz. 1-től a vitten-
bergain ; innét 1735-ben a lipcsei egye-
temre ment ; hazatérte után 1740-ben 
tanító lett Szulyón, 1742-től lelkész 
Nagy-Palugván, 1752-től Hybján, 1758-tól 
Nyustyán és 1760-tól Alsó-Sztregován. 
Meghalt 1766-ban. — Munkáit csupán hiá-
nyos czímeik után közölhetem: 1. Juratus 
sodalis Jesuitarum .. . (melyet szulyói 
tanító korában irt és újra kiadott Juratus 
Christi sodalis czímmel.) — 2. Poradeh 
spaseni. . . (Az üdvözülés rendje.) — 3. 
Zalostne vypisani pádu ... Lisbonu ? 
(1757. Egy siralmas történet.) 

Hart holomaeid.es, Memor iae Unga ro rum. 
234. — Slovenské Pohlady 1888. 3. SZ. 

Csernyánszky (Chernanszky) Sámuel, 
orvostüdor, rajeczi, trencsénmegyei szár-
mazású ; hazájában végezte tanulmá-
nyait, azután meglátogatta a belgiumi 
és szász egyetemeket (Lipcse, Vitten-
berga, 1737-ben) és 1742-ben Halléban 
nyert tudori oklevelet. — Munkája: 
Lissertatio inaug. medica de medicinae 
apud Ebraeos et Aegyptos conditione. 
Halae, 1742. 

Horányi, N o v a Memoria . — Catalogus Bibi. 
Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I, 125. 
Csernyánszky Sámuel, ág. ev. lelkész, 

szül. 1759. szept. 13. Nyustyán, hol 
atyja Cs. János lelkész volt; atyja korán 
elhalván, bátyja Cs. János, a későbbi 
superintendens viselte gondját, iskoláit 
Selmeczbányán, Osgyánban és Pozsony-
ban já r ta ; 1780-ban a jenai egyetemre 
ment. Hazájába visszatérvén, 1782-ben 
bakabányai lelkész lett, utóbb Turopo-
lyára, majd Bátra költözött, hol 1809. 
febr. 12. meghalt. — Munkái: 1. Nábozné 
pisne, které v némeckém jazika slozil 
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C. F. Gellert. Pozsony.. 1783. (Gellert 
egyházi énekei németből ford. Ism. Novi 
Eccles. Annales. Schemnicii, 1793. I. 
Trim. II. 89. Trim. III. 128.) — 2. 
Pamatné pfibéky grofa Mórica Benov-
skyho. U. ott. 1808. (Gróf Benyovszky 
Móricz emlékezetes kalandjai.) — 3. 
Epistola posthuma Josephi II. rom. 
condam imperat. ad summum rom. ponti-
ficem reliquosque ecclesiae romano-
catholicae episcopos exarata, svadens r. 
catholicorum unionem cum acatholicis. 
Cum notis editoris. (Schemnicii), 1790. 
(Névtelenül.) E levelet a császár állító-
lag élte utolsó napjaiban a római pápá-
hoz és a püspökökhöz intézte, de szer-
zője Cs. S. — 4. Nejlávnejsi pravidla 
slovenské dobropisebnosti. Selmeczbánya, 
1802. (Legfőbb szabályok a tót helyes-
íráshoz). — Hamaljar Agendája számára 
13 kancionálét irt. 

Haan, Cithara Sanctorum 52. — Slovnik 
Maucny I I . 507. — Ballagi Géza, P o l i t i k a i 
I r o d a l m u n k 644. 658. — Slovenské Pohlady 
1887. 8. sz. — Vléek, Dejiny Literatury Slo-
venskej 27. — Petrik Bibliogr. és Czambel 
Samu szives közlése. 

Csernyei Gyula, volt néptanító, szül. 
1834. szept. 25. Varannón Zemplén-
megyében, hol atyja Schermer Jakab 
néptanító volt, ki fiát hasonló feladatra 
neveié. Atyja betegeskedése idején mint 
helyettese, 1848-ban pedig 14 éves korá-
ban önállóan vezette az iskolát. 1849 
után katonának állott, és az altiszti előlép-
tetésen hamar átesvén, a kassai hadkiegé-
szítési parancsnokságnál a 34. gy.-ezred-
nek felszerelési raktárát mint őrmester 
kezelte. De öt évi szolgálat után gyenge 
testalkata miatt a hadseregből elbocsá-
tották. Ekkor nevelősködött és tanított 
több helyen az elemi iskolákban; idő-
közben a képzőintézeti tanfolyamot Kas-
sán végezte; míg végre 1865-ben Vere-
bélven. mint igazgató-tanító, az egész 
életére végzetessé vált gégebaja miatt 
búcsút vett a tanítói pályától és mint 
irnok Aradmegye szolgálatába állott. 

A bíróságok szervezésekor az aradi kir. 
törvényszékhez neveztetett ki s mint 
kezelő tiszt ő is részt vett a Szegeden 
működött gróf Báday-féle ítélőtanács-
nál. J 874-ben letette a pesti kir. táblá-
nál a telekkönyvi vizsgát és tervezetet 
irt a telekkönyvi eljárás egyszerűsítésé-
ről. Betegsége azonban lehetetlenné tette 
hivataloskodását és végkép visszavonult. 
1881. szept. 14. alávetette magát a gége-
metszés műtétének; összesen 27 éve 
betegeskedik és 10 éve, hogy mesterséges-
csövön vesz lélekzetet. A brémai nemzet-
köziállatvédő szövetség 1890. jan. 18. tiszt, 
tagjának választotta. — Még katona ko-
rában és később is saját neve s álnevek 
alatt irt politikai, közgazdasági, szép-
irodalmi, társadalmi s nevelésügyi czik-
keket a lapokba ; 1863—64-ben saját 
nevével közölt néhány költeményt a 
Nefelejtsben; irt még szépirodalmi, ne-
velési s vegyes tartalmú czikkeket a kö-
vetkező lapokba : Házi Kincstár (1864 ), 
Alföld (1866—83. Kapás Endre, Istvánfi 
Nándor álnevekkel és S. E , s. e. je-
gyekkel is.), Arader Zeitung (1866—73.)r 

Hon (1867. 18. sz. Székely inségügy.), 
Pressburger Zeitung (1867. jún. 18.). 
1848. cz. pol. hirlap (1867.), Aradi La-
pok (1868-69.), Fővárosi Lapok (1868— 
88.), Néptanítók Lapja (1868—74.), Ma-

j gyar Jogász (1878. A telekkönyvi keze-
lés egyszerűsítése.), Népnevelők Lapja 
(1878—87.), Temeswarer Zeitung (1879. 
163. 164. sz.) Arader Montagsblatt (1879. 
19. sz.), Neue Arader Zeitung (1882.), 
Nemzeti Újság (1883. 240. sz. a Nép-
nevelés 10. sz. mell.), Állatbarát (1884— 
85.), Keszthely 1884—87. (Csákány név-

! vei is.), Ált. Tanügyi Közlöny (1886.), 
P. Napló (1886. 248. sz.), Paedag. Szemle 
(1886. 6. füz. mell.), Arad és Vidéke 
(lfc87.), Aradi Közlöny (1887—90.), Arader 

j Tagblatt (I. évf. Freimund aláírással), 
Vingai Néplap (1887. 2. sz. Az állat-
védelem), Ország-Világ (1889. A magyar 
varottas); továbbá az Aradvidéki tan. 
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egylet Évkönyve s Közlönyé-be (1871—72. 
1875.) és az István bácsi Naptárába 
(1873.) — Munkái: 1. A középpont. 
Bpest 1885. (A népiskolai kézimunka-
tanításról. Önéletrajzféle.) — 2. Bellamy 
Edward, Visszapillantás 2000—1887. 
Angolból ford. Bpest, 1892. 

Szinnyei Repe r tó r iuma . Tör t . I . — Magyar 
Jogász 1878. 260. — Horváth Ignácz K ö n y v é -
sze te 1885. — Fővárosi Lapok 1891. 285. SZ. 
és önéletrajzi adatok. 

Csernyei József, orvosdoktor, illavai 
származású. — Munkája: Orvosi érte-
kezés a vízről. Pest, 1846. (Latin czim-
mel is.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Cserszilvási Ákos. L. Vajda János. 
Cserszky Antal, orvosdoktor, a Bereg-

megyei munkácsi s szentmiklósi ura-
dalmak főorvosa, több vármegyék tábla-
bírája. Meghalt 1834-ben 55. évében és 
deczember utolsó napján temették el 
Munkácson. — Czikkei: A cholera Bereg-
megyében és útmutatás a patikai vizs-
gálatra. (Orvosi Tár 1832.) A mérges 
állatokról. (U. ott, 1833.) — Munkája: 
A marhadög leirása. Debreczen, 1829. 
(Sztankó Jánossal együtt.) — Kézirat-
ban : Az orvoslás és gyógyítás szóbeli 
értelmekről (1823.) censurai példánya a 
n. múzeumban. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1835. I . 7. Sz. j 
— Csokonai-Album 265. — Szinnyei K ö n y -
vészete. 
Csertő (Csuhák) Antal, kegyesrendi J 

főgymnasiumi tanár, szül. 1856. okt. 27. 
S.-A.-Ujhelyben Zemplénmegyében ; a i 
gymnasium hat osztályát szülővárosában 
elvégezvén, 1874. szept. 8. a. kegyes-
tanító rendbe lépett. A váczi ujoncz-
nevelőben eltöltött próbaév után a gym-
nasium 7. osztályára Kecskemétre, a 
8-ra Kolozsvárra, a theologia tanulására 
Nyitrára küldetett, mire 1880. júl. 4. 
misés pappá szentelték föl. A classica 
philologia tanulmányozásával 1879-81-
ben a budapesti egyetemen foglalkozott 
és tanári alapvizsgálatot tett. 1881-82-

ben mint helyettes tanár a nagy-károlyi 
gymnasiumban nyert alkalmazást és az 
1884—85. tanévre a szegedi főgym-
nasiumba helyeztetett át. Meghalt 1886. 
okt. 25. Szegeden. — Irt egy nagyobb 
értekezést: A görög jog és törvénykezés 
fejlődése, különös tekintettel az attikaiak-
nak a főbenjáró bűnöknél alkalmazott 
perrendtartására. (Nagy-Károlyi r. kath. 
nagygymn. Értesítője 1883. és 1884.) 

Kegyes-Tanítórend Névtára 1885. — Kalmár 
Endre, E l h u n y t K e n d t a g o k Kegyeletes E m -
lékezete. Bpest, 1887. — Önéletrajzi adatok 
és gyászjelentés. 

Cservenák Beniamin, ág. ev. theolo-
giai tanuló, szül. 1816. okt. 9. Pelső-
czön Zólyommegyében, hol atyja a latin 
nyelv tanára volt; tanult szülőhelyén, 
azután Losonczra küldték a magyar 
nyelv megtanulása végett; 1839-ben a 
hallei egyetemen a bölcseletet és theolo-
giát hallgatta s 1840-ben nyelvek tanu-
lása végett Boroszlóba ment; 1841-ben 
elbetegesedett és Bodonyba Nógrád-
megyébe vonult bátyjához Cs. Károly 
tanítóhoz, kinél 1842. jún. 15. meghalt. 
— Munkája: Zrcadlo slovenska. Pest. 
1844. (Tótok tüköré. Magyarország tör-
ténete tót szellemben írva, melyet Húr-
ban M. József hluboki ev. lelkész adott 
ki bevezetéssel és a szerző életrajzával.) 
— Irt még egy tót egyháztörténetet is, 
de ennek megjelenéséről nincs tudo-
másom. 

Slovensk é Pohlady 1888. 4. SZ. — Petrik 
Bibliogr . — Vlcek, De j iny Li te ra tú ry Slo-
venskej . Turócz-Szent-Márton, 1890. 

Cservenicz Antal, praemontrei kano-
nok, gyöngyösi hevesmegyei származású; 
1816-ban a humaniórák II. osztályát ta-
nította a rozsnyói gymnasiumban. 1819. 
Lőcsén, 1820. Rozsnyón. 1825. Kassán 
volt tanár ; 1829-ben a felsőbb kollé-
giumban tanított és a főgymnasium igaz-
gatója volt Nagyváradon. Meghalt 1843. 
márcz. 13. élete 51. évében. — Mun-
kái : 1. Ode festivis honoribus magn. 
ac rev. d. Danielis Udránszky, cath. 
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eccl. Scepus. canonici, dum per liter, 
distr. Cassov. superior. stud. director 
renunciaretur, dicata. Cassoviae, 1826. 
— 2. Ode ill. ac rev. dno Joanni Hám, 

episcopo Szatmáriensi ab A. Cr. can. 
reg. praem. et II, human, professore in 
devotissimi cultus et pietatis testimonium 
oblata. Pestini, 1827. — 3. Honoribus 
illustr. ac rev. dni Aloysii Richter, occa-
sione solemnis in castro Jászó ingressus. 
N.-Varadini, 1830. 

Schematismus Canon. Regül. Ordinis Prae-
monstratensis de Castro .Taszó 1891. 135. 178. 

Cservenyák János, az orvosi tudo-
mány hallgatója a pesti egyetemen. — 
Kézirati munkája : A boncztan műszavai. 
Pest, 1824 (a m. n. múzeumban.) 

Cservényi Alajos, piarista tanár, szül. 
1790. márcz. 28. Brezánfalván Nyitra-
megyében ; 1808. okt. 9. lépett a rendbe 
s 1816. jún. 23. misés pappá szentelték 
föl; tanított 1809—11. Privigyén, 1812— 
13. Podolinban, 1814. Rózsahegyen, mire 
1815 — 16. Váczon philosophiát tanult, 
1817—18, theologiát Nyitrán és Szent-
Györgyön; 1819—21-ben Kalocsán gram-
matikát tanított, 1822-ben Debreczenben 
rhétorikát; 1823-ban Ujhelyen, 1824-ben 
Nagy-Ivárolyban ugyanazt, 1825—31-ig 
beszterczén humaniórákat. 1832-ben Ko-
lozsvárt a jogászok és bölcselettanulók 
convictusában felügyelő; 1833—34. u. 
ott a rhetorika tanára volt; 1835-ben 
Nagy-Károlyban költészetet tanított ; 
1836—38-ig Máramarosszigeten és 1839 
—42. Váczon ugyanazt és 1842—47-ig 
a rendi növendékeknél philologiát és 
aesthetikát, 1847—48-banNagy-Becskere-
ken poézist, 1849—50-ben Váczon ugyan-
azt és a latin nyelvet az új tanrendszer-
ben. Meghalt 1853. nov. 22. Korponán, 
mint a rendház helyettes főnöke. — 
Munkái: 1. Bucolicon in auspicatissi-
mum adventum Daphnidis . . . Joannis 
Bapt. Grosser, praepositi per Hungáriám 
et Transsilvaniam clericorum regularium 
scholarum piarum provinciális, a rhe- i 

toribus gymnasii Claudiopolitani pro-
ductum et oblatum anno 1834. Clau-
diopoli. — 2. Ode honoribus patris Joan-
nis Bapt. Grosser . . . dum canonicae 
visitationis causa in collegium Claudio-
politanum veniret, in observantiae tes-
timonium oblata 1834. U. ott. — 3. 
Elégia honoribus adm. rev. patris Bapt. 
Grosser praepositi . . . dum festum no-
minis sui felix recoleret. in grati animi 
testimonium anno 1835. devotissime di-
cata. Nagy-Karolini. — 4. Ode honoribus 
adm. rev. . . . patris Joannis Bapt. Gros-
ser S. Piarum praepositi provinciális, 
dum festum nominis sui felix recoleret 
in tesseram sincere pietatis nomine col-
legii Vaciensis 1839 oblata. — Latin 
beszédeinek, melyeket a gymnasiumi fel-
sőbb két osztály növendékeihez tartott, 
kiadására előfizetést hirdetett, de azok 
kinyomatásában megakadályozta őt ha-
lála. 

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szíves 
közlése. 

Cservinka Ferencz Xaver, orvosdoktor, 
szuhai pozsonymegyei származású, gya-
korló orvos volt Pozsonyban, hol 1865. 
febr. 14. meghalt 55. évében. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica de 
auxiliis in repentinis vitae periculis. 
Vindobonae, 1837. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Csery József (cseri), a budapesti egye-
tem könyvtárának őre és Zólyommegye 
táblabirája, Cs. Ferencz és Gajdos Erzsé-
bet fia, szül. 1807. szept. 11. Korponán 
Zólyommegyében; a gymnasiumot szülő-
helyén és Léván végezte; 1824-ben a 
piarista-rendbe lépett, 1827-ben azonban 
megvált a szerzettől és a bölcseleti tu-
dományok hallgatása végett Szegedre 
ment. Jogi pályáját Pesten végezte; 
1833-ban kir. táblai jegyzővé, 1837-ben 
ügyvéddé esküdött föl. 1836 ban a pesti 
egyetemi könyvtárnál mint irnok nyert 
alkalmazást; egyúttal 1845-ben könyv-
vizsgáló (censor) is volt. 1849-ben az 
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egyetemi könyvtár őrévé neveztetett ki. 
Meghalt 1868. szept. 23. Pesten. — Mái-
tanuló korában 1829-ben kezdett ver-
selni és latin pásztori versekkel lépett 
föl az irodalomban; azután még több 
latin és magyar verset és néhány jelen-
téktelen színművet is irt. Történeti s iro-
dalomtörténeti czikkei: Pótlék Fejér 
György munkáihoz (Uj M. Múzeum 1853. 
1. 364.); Hont vármegye régi tisztviselői-
nek emlékezete (Uj M. Múzeum 1860. 
II.); nagyobb értekezése: Ivorpona vá-
rosának ismertetése (M. Tudom. Érte-
kező 1862. és a Győri Tört. és Rég. 
Füzetek II. IV. 1863—68.); ugyanott kö-
zölte az 1606. országgyűlés naplóját 
(III. 1865) — Munkái: 1. Carmen bu-
colicum honoribus spect. ac gen. dni 
Stephani Vedres, i. cottus Csongradiensis 
tab. jud. assessoris . . allodii Vedres-
háza conditoris occasione encaeniorum 
ibidem die 2. Julii anno 1829. celebra-
torum in tesseram sinceri cultus grati-
que animi devotissime sacratum. Szege-
dini. — 2. Ecloga ill. ac. rev. dno 
Francisco Laicsák episcopo Magno-Vara-
d iens i . . . dum lyceum et gymnasium 
Szegediense 20. julii anno 1829. invise-
ret, a philos. auditoribus humillime 
oblata. U. ott. — 3 Epicedium, quod 
in moeslissimum aug. Francisci I. Austriae 
imperatoris et Hungáriáé etc. regis, die 
2. martii 1835. vita pie functis obitum, 
piissiis ejusdem manibus sacrum esse 
voluit. Pestini. — 4. Syllabus vocabu-
lorum sub capitibus de generibus et 
declinatione nominum, nec non de prae-
teritis ac supinis verborum, in gram-
maticae parte II. comprehensis occur-
rentium, idiomate hungarico et germa-
nico explanatorum. U. ott. 1835. — 
5. Vocábula. in grammaticae parte III. 
occurrentia, idiomate hungarico et ger-
manico explanata. U. ott, 1836. (és 
1840., 1845. U. ott.) — 6. Prosa ver-
suum, de generibus et declinatione no-
minum, nec non de praeteritis ac su-

pinis verborum et grammaticae classe 
II. regni Hungáriáé tradi solitorum; una 
cum subiectis vocabulorum hungarico et 
germanico idiomate significatibus. U. ott, 
1835. — 7. Carmen quo ser. caes. 
Hungáriáé et Bohemiae reg. haer. prin-
cipi, et archi-duci Austriae dno Josepho 
regni Hungáriáé palatino . . . de felici 
e diuturnis comitiis Posoniensibus 1836. 
4. maii Budám reditu cum profundissima 
veneratione gratulatur. U. ott. — 8. Car-
men heroicum. Exc. ac. ill. dno Gabrieli 
e comitibus Keglevich de Buzin, incl. 
praesidis munus anno 1836. die 22. 
augusti solenniter auspicaretur. U. ott. 
— 9, Prosa versuum, de quantitate 
syllabarum. in grammaticae classe IV. 
regni Hungáriáé tradi solitorum; una 
cum subiectis vocabulorum hungarico 
et germanico idiomate significatibus. U. 
ott, 1838. (2. kiadás. 1842. 3. k. 1843. 
4. k. 1845. U. ott.) — 10. Prosa ver-
suum, vagy a nevek nemeiről s hajlí-
tásáról, nem különben az igék mult 
idejéről és hanyatszavairól szólló szabá-
lyok magyarázata ; az előforduló sza-
vaknak magyar és német ajkú kifeje-
zésével együtt. II. latin oskolára. U. ott, 
1841. (2. kiadás. 1844. 3. k. 1845. 4. k. 
1848. U. ott.) — 11. Prosa versuum, 
vagy a hangmértékről szólló szabályok 
magyarázata. Az előforduló szavaknak 
magyar és német ajkú kifejezésével 
együtt. IV. latin oskolára. U. ott, 1846. 
— Fejér Györgynek a Codex Diplo-
maticus szerkesztésében nagy segítségére 
volt. — Kéziratban : História c. r. scien-
tiarum universitatis Pestiensis, (ivrét 4 
kötet, mely azonban csak az 16S0. évig 
terjed, megvan a budapesti egyetemi 
könyvtár kéziratai közt.) 

Pesti Hirlap 1845. 523. SZ. — Ferenczy és 
Danteiik, M a g y a r Í r ó k I . — A'agy Inán, Ma-
gyarország Családai I I I . 153. 157. — Fő-
városi Lapok 1866. 219. SZ. — Budapesti Egye-
lem Kéz i r a t a inak Cz imjegyzéke 189. — Petrik 
Bibliogr. és gyászjelentés. 

Csery Péter, a m. kir. helytartótanács 
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hites jegyzője, szül. 1778. júl. 11.. meg-
halt 1830. júl. 11. Budán. — Munkái: 
1. Elmélkedés azon kérdésről, melyek 
azok a tartós eszközök, melyek az em-
bereket külső erő nélkül a jóra vezetik. 
Buda, 1811. — 2. A köz-szorgalom, 
esedezése a Magyarország nemeseihez. 
Schönfeld után ford. U. ott, 1811. — 3. 
Silvius és Valeria, vagy a Vesta szent 
tüzének eloltása a római templomban. 
Németből szabadon ford. Pest, 1811. — 
4. Antal, vagy egy szegény ilautásnak 
a maga sorsával való megelégedése. 
Szabadon ford. U. ott, 1811. (Czim-ki-
adás. Kolozsvár, 1833.) — 5. Gróf Zrinyi 
Miklós, vagy Sziget várának szeren-
csétlen ostromlása. Hadi nemzeti román. 
Pest, 1817. — 6. Auguszt és Károly, 
vagy a titkos házasságnak szeren-
csétlen gyermekei. A franczia felzen-
dülés idejéből. U. ott, 1818. — 7. 
Verner. vagy a tengeri hajós csendes 
kunyhója. A szép lelkeknek magyar 
rajzolatja. U. ott, 1819. — 8. Albano i 
Zindi, vagy egy czigány herczegasszony 
igen csudálatos és mégis természetes 
történetei. Buda, 1821. — 9. Katinka, 
vagy a marienburgi szép leány. Pest, 
1824. — 10. Engelhard Márton, vágy 
egy ifjúnak tengeri utazása, és egy ma-
gános szigetben történt viszontagságai. 
A XVII. századból. Kolozsvár, 1826. (A 
censurai engedély 1822. okt. 19. kelt.) 
— Béla futása, honi történeti rajzolat 
énekekkel cz. 2 felvonásos operáját, 
melyet Kotzebue után átdolgozott (zenéje 

J»fc^v>~. Ruzitskától) előadták Rozsnyón 1830. 
~ . decz. 4., Budán 1833. aug. 19., Nagy-

váradon 1835. jún. 25. és Debreczenben 
jjfj^cu^0^ 1836. jan. 30., kézirata megvan a nem-

iül zeti szinház könyvtárában. ,| 
Trattner K a l e n d a r i u m a 1832. — Toldy 

Bibliographiája (Tud. Tár 1834. 230.) — 
Figyelő XVII. 150. — Petrik Bibliogr. 465. 467. 

Csesznák Benő, alezredes, a honvé-
delemügyi m. kir. minisztériumban osz-
tályvezető, szül. 1845-ben Zalamegyében; 

tanulmányait az olmüczi tüzérségi inté-
zetben kezdte s a bécsi hadi iskolában 
végezte; katonai szolgálatba 1863-ban 
lépett. 1866-ban mint huszárhadnagy a 
custozzai csatában a Pulz-dandár hires 
lovas támadásaiban részt vett. 1870-ben 
a honvédséghez lépett át. 1873-ban tanár 
lett a Ludovica akadémián, midőn a 
katonai irodalom terén is működött. 
Majd segédtiszt volt a pozsonyi és kassai 
kerületnél, tanár a törzstiszti tanfolyam-
ban, zászlóalj-parancsnok Nagy-Kani-
zsán ; 1887-től kezdve pedig a honvé-
delemügyi minisztérium IV. ügyosztályát 
vezeti. Ügykörébe tartoznak a népfel-
kelés szervezése, nyilvántartása és a 
népfelkelést érintő összes ügyek. A 
Ludovica Akadémia cz. katonai szak-
folyóiratban (II. 1875.) jelent meg érte-
kezése : Észleletek a tábori tüzérség 
leendő harczászatáról, szervezéséről és 
a tábori lövegeknek legujabbkori fejlő-
déséről. — Munkája: Az Ucliatius-ágyúk 
leirása, a külföldi ágyúkkal összehason-
lítva. Bpest, 1877. 

31. Könyv-Szemle 1877. 130. — M. Salon X. 

1889. arczk. 
Csesznok István, ev. ref. lelkész, 

szül. 1761-ben Rimaszombatban ; hittani 
tanulmányait Sárospatakon végezte, mire 
1791-ben Utrechtbe, majd Göttingába s 
az 1792. nyári félévre Jénába ment. 
Haza jővén, 1793—95-ig káplánkodott 
és 1795-ben rendes lelkész lett Hangá-
cson, hol 1828-ban meghalt. — Mun-
kája : Az igaz keresztyéni szeretetnek 
minden más keresztyén virtusok felett 
való méltóságáról irott idvességes elmél-
kedés. Debreczen, 1807. (Szatmári Király 
Pál felett tartott halotti beszéd.) 

Vj Dl. Athenás 495. ~ Mokos, M a g y a r o r s z á g i 

tanulók a jénai egyetemen 80. 
Csesznok Pál, orvostudor, rimaszom-

bati gömörmegyei származású. — Mun-
kája : Dissertatio inauguralis medico-
pharmacologica de opio ejusque prae-
paratis. Pestinii, 1845. 

Kupp, Beszéd 165. — Szinnyei Könyvészet. 
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Csete Antal (györgyfalvi), prépost és ! 
veszprémi őrkanonok. szül. 1804-ben; 
három évig volt káplán ; 1831-től cere-
moniárius, 1836-tól püspöki titkár, 1840-
től szentszéki ülnök; 1841-től attalai 
plébános és alesperes, 1852-től őrkanonok j 
és veszprémi plébános. 1854-ben lett 
pápai főesperes és lyceumi aligazgató ; 
1859-ben az egyházkerületi iskolák fel-
ügyelője ; 1866-ban hantai prépost. Meg-
halt 1872. jún. 2. Pesten 68. évében. 
— Egyháztörténelmi czikkeket irt a M. ! 
Sionba (1863. 1865. 1867.) — Munkája: j 
Gisela királyné sirjáról. Esztergom. 
1862. (Különnyomat a M. Tudom. Érte-
kezőből.) 

.Vagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék 
kötet. — Schematismus Weszprimiensis 1869. 
1872. — Vasárn. Újság 1872. 23. SZ. — Szinnyei 
Repertóriuma. Tört. I. — Petrik Bibliogr. 
és gyászjelentés. 
Csete István (máskép Vizkeleti), je-

zsuita hitszónok, szül. 1648. decz. 25. 
Selyén Nyitramegyében; Nagyszombat-
ban a humaniórák végeztével 19 éves 
korában a Jézus társaságába lépett, 
mire Trencsénben és Bécsben szerzetes 
előkészületeit és tanulmányait befejezte 
és 1675-ben a poézis tanítója lett Kassán; 
innét Erdélybe küldetett, épen ama ve-
szélyes időkben, midőn Apafinak a törö-
kökkel kötött békessége a kath. hitet 
fogyasztá. Csete saját öltönyében nem 
bátorkodván föllépni, azt elváltoztatá s 
Vizkeleti Zsigmond névvel, világi pap-
ruhában, hosszú szakált növesztve, Len-
gyelországon keresztül ment Gyulafehér-
várra, hol megérkezte után azonnal 
szószékre lépett és egymásután négy 
nap prédikált az "országgyűlésre egybe-
sereglett uraknak. Neve csakhamar hires 
lett és az erdélyiek magyar Cicerónak 
nevezték. A kolozsvári főiskolát, melyet 
Báthori fejedelem emelt, Apor István 
gróf segítségével virágzásra hozta. Itt 
élt 19 évig ; visszatérve, Nagyszombatban 
és Győrött magyar hitszónok volt; tiz 
évig mint helyettes tartományi főnök 

működött; utolsó évét Sopronban, mint 
a rendház főnöke élte. Meghalt 1718. 
márcz. 18. Sopronban. — Munkái: 1. 
Duodecim Stephani Heroes Ungariae. 
Tyrnaviae, (1681. Névtelenül.) — 2. 
Litterae invitatoriae P. Sigismundi 
Wiszkeleti archidiaconi, dum academia 
S. J. Claudiopolitana, fundata a rege 
Bathorio, societati post quartum exilium 
in Transylvania tandem confirmata. an. 
1698. restauraretur. Claudiopoli, (1698.) 
— 3. Szent István király testamento-
máról. . . 1698. (Egyházi beszédek.) — 
4. Szent István király napján szent 
Márton klastromban mondott beszéde . . . 
1702. — 5. Dicsőséges szent István 
király napján Győrött 1703-ban mondott 
beszéde. — 6. Per Hungáriám et Tran-
sylvaniam habiti ad populum sermones 
sacri. Claudiopoli, 1750—51. Két kötet. 
(Kiadta Gyalogi István.) — 7. Panegyrici 
sanctorum patronorum r. Hungáriáé. 
Tudniillik , Nagy-Asszonyról, magyar 
szentekről és az országhoz tartozandó 
kiváltképpen való innepekre jeles pre-
dikátiók. Kassa, 1754. (Sándor István 
hibásan helyezi az 1750. évhez.) — Egy-
házi beszédei számszerint 1611, saját 
kezével irva. a szerzet szétoszlásakor a 
nagyszombati könyvtárba kerültek ; Jan-
kovich Miklós szerint magyar beszédeit 
Torma István gyulafehérvári kanonok 
36 kötetbe köttette és a kolozsvári kol-
légiumban helyezte el. Sermones sacri. 
Tomus III. (4-rét 468 lap.) kézirati 
munkája a gyulafehérvári Batthyány-
könyvtárban őriztetik. 

Horányi, Memoria I. 448. 1. Nova Memoria 
I . 726. 1. (Hol kézirati munkái elösorolvák.) 
— Molnár János, Magyar Könyvház VII. 
1795. 84. — Katona, História Oritica XXXVI. 
777. — Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi 
I . 238. — Fejér, História Academiae 36. 
(Halála éve hibásan van 1708-ra téve.) — 
Fasciculi Ecclesiastici 1842. I I . 302.— Stoeger, 
S c r i p t o r e s 51. - - Budapesti Szemle VI . 1859. 
9. 1. — Kiss Aron, A d a l é k o k 36. — Beke, 
Index Manuscriptorum Bibi. Batthyanianae 
16. — Uj V. Sión 1879. 929. 1. (szül. 1645. 
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m á j . 21-re teszi.) — Némethy Lajos, Diesbe-
szédek 46. 48. 58. — Szabó Károly, R é g i M. 
K ö n y v t á r II . 406. — Catalogus Bib i . J o a n n . 
Card. Simor 281. — Petrik Bibliogr. 

Csete József, egri prépost. — Mun-
kája : Evangéliumok, melyeket esztendő 
által olvastat az anyaszentegyház a római 
calendáriom rende szerént való vasár-
napokon, iimepeken és némely kivált-
képpen való ájtatossággal üllendő na-
pokon Magyarországban és Erdélyben . . . 
Nagyszombat, 1731. (Ezt megelőzi: Ca-
lendarium ab Ao. 1731—58.) 

Csete Lajos, okleveles gyógyszerész, 
szül. 1858. febr. 3. Nagy-Szalontán 
Biharmegyében; a gymnasiumot szülő-
városában, majd Kecskeméten végezte; 
azután a gyógyszerészi pályára lépett 
és 1878-ban a budapesti egyetemen 
gyógyszerészi oklevelet nyert. Mint gyógy-
szertártulajdonos három évig önállóan 
működött Hajóson Pestmegyében ; jelen-
leg hirlapiró a fővárosban. — Irodalmi 
működése 1885-ben kezdődik, mely időtől 
fogva a Borsszem Jankónak állandó 
munkatársa s egyik legnépszerűbb alak-
jának, Pokrócz Ádámnak megteremtője ; 
a többi fővárosi élczlapokban is számos 
humoros közleménye jelent meg. A 
Mátyás Diák cz. élc.zlap 1890. pályáza-
tán a Sikkasztó Barnabás cz. állandó 
alakjával pályadijat nyert. — Munkái: 
1. Mehet! Pokrócz Ádám humorisztikus 
naptára az 1887-ik ordináré esztendőre. 
Bpest, 1886. — 2. Fokrócz Ádám 
könyve. U. ott, 1887. — 3. Mehet! 
Pokrócz Ádám humorisztikus naptára 
az 1888-ik kunczstükkös esztendőre. U. 
ott, 1887. — 4. Venus titka, értekezés 
a kendőző szerekről. U. ott, 1887. — 
5. Bumm! Humorisztikus naptár az 
1888-ik mihaszna esztendőre. U. ott, 
1887. — 6. Mehet! Pokrócz Ádám hu-
morisztikus naptára az 1889-ik drágalá-
tos esztendőre. U. ott, 1888. — 7. Tréfa 
és való. Furcsa és tréfás históriák. U. 
ott, 1889. — 8. Kaczagó világ. U. ott, 

1889. (Sacher-Masoch beszélyeinek for-
dítása.) — 10. Az élelmi piacz titkai. 
Népszerű kalauz a hamisított és egész-
ségtelen élelmi czikkek, italok sat. föl-
ismerésére. U. ott, 1889. — 11. Mehet! 
Pokrócz Ádám humor, naptára az 1890-ik 
glanczos esztendőre. U. ott, 1889. — 
12. Karambol naptár. Szerk. Pokrócz 
Ádám 1889-re. U. ott, 1889. — 13. A 
coupé titkai. Paprikás történetek a 
vasúti életből. Uti kalandok. Pokrócz 
Ádám szemfüleskedései nyomán. U. ott, 
1890. (Útközben! X.) — 14. Magyar 
nóták. U. ott, 1891. (Élczlapokban meg-
jelent humorisztikus és népies versei.) 
—15. Athenaeum Zona Naptára 1892-re. 
U. ott. — 16. Vorbercz!! U. ott, év n. (Ado-
mák.) — Szerkesztette a Pokrócz Ádám 
czímű élczlapot 1886. okt. 31-től 1887. 
máj. 29-ig és Pokrócz Ádám Lapját 1891. 
decz. 6-tól Budapesten. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1889. — Cor-
vina 1890. 15. sz. és öné le t ra jz i ada tok . 

Csete László (györgyfalvi), theol dok-
tor és plébános, szül. 1825-ben ; a római 
német-magyar collegiumban tanult 1845— 
52-ig; ekkor ugodi káplán és később 
Veszprémben a püspöki lyceumban theo-
logiai tanár lett. 1865-től kis-komáromi 
plébános volt, hol 1870. nov. 23. meg-
halt. — Munkája: Garibaldi és társu-
lata, vagy a népboldogítók. Pest, 1865. 

Nagy Iván, Magyaro r szág Családai . Pó t lék 
köte t 181. — Schematismus Weszp r imiens i s 
1872. — Catalogus Bibi. J . Card. Simor 281. 

Cséti (Chrismár) Otto, bányatanácsos, 
tanár a selmeczi bányász- és erdész-
akadémián ; 1859-ben a selmeczi aka-
démián a bányászatot tanulta, azülán 
több évig bányászmérnök volt Diós-
Győrött. — Czikkeket irt a Bányászati 
s Kohászati Lapokba (1874. 1877. 
1881—82.) — Munkája: Erdészeti föld-
méréstan. Az országos erdészeti egyesü-
let által 100 arany pályadíjjal jutalma-
zott munka. Bpest, 1888» 

Selmeczi Akadémia Emlékkönyve. 1871. 205. 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. 
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Csetkovics István, győregyházmegyei 
horpácsi plébános, csepreg-kerületi al-
esperes és koronás arany érdemkeresz-
tes. Meghalt 1890. ápr. 26. Ilorpácson 
élete 76., papsága 53. évében. — Az 
ártatlanok és megtért bűnösök öröme 
az utolsó Ítélet napján. (Hitszónoklat a 
Boromaeus 1891. XII. füzetében.) 

Gyászjelentés. 

Csetneki (Jelenik) Elek, veszprém-
megyei származású; a m. n. múzeum 
régészeti osztályában 1875-ben díjnok, 
1878 nyarán őrsegéd lett; az 1878. év vé-
gén megalakult régészeti társulat I. (ős-
régészeti és embertani) osztálya előadó-
nak választotta meg. Meghalt 1889-ben. 
— Régészeti czikkei a Századokban 
(1875.- Egy becses régiség), Archaeol. 
Értesítőben (1876. Tószegi ásatások ; 
1877. A tószegi őstelep, A magyarhoni 
őstelepekről: 1878. Egy magyar emlék-
érem története, A sokorui és polgárdi 
lelet, Régészeti irodalom ; 1879. A cse-
pelszigeti őskori temetők. Izabella sír-
kövéről, Régészeti irodalom, A régiség-
osztály 1878. decz. gyarapodása); irt 
még a Vasárnapi Újságba (1876. Nemzet-
közi őstörténelmi és embertani congres-
sus), az Egyet. Philol. Közlönybe (1880. 
Ismertette Toldy hátrahagyott irataiból 
az Ó- és uj magyar világ cz. részletet; 
Ukkon pohár, Hunfalvy Pál munkáját 
ismertetve; 1881. Az izmaeliták és 
Anonymus az oláhokról, Réthy László 
könyvét ismertetve; A székely kérdés-
ről, Nagy János, Hunfalvy Pál és Szabó 
Károly munkáiknak ismertetése), Budap. 
Szemlébe (1881. A hunok, avarok és 
kunok.) 

Csevapovich Gergely, bölcseletdoktor, 
Kapisztrán-rendi tartományfőnök, szül 
1786. ápr. 23. Berietoviciban Pozsega-
megyében; a pozsegai gymnasiumban 
tanult és 1802-ben a szent Ferencz-rendi 
Kapisztrán szerzetbe lépett; 1806 ban 
bölcseletdoktor lett Pesten ; 1809-ben 
misés pappá szenteltetett; 1821—24. és 

1827—38-ig a rend tartományfőnöke 
volt. Meghalt 1830. ápr. 21. Budán. — 
Munkái: 1. Assertiones ex theologia 
morali nec non universo jure eccle-
siast ico. . . Budae, 1815. — 2. Josip, 
sin Jakoba patriarke u narodnoj igri 
prikazan od ucenikah vukovarskih. U. 
ott, 1820. — 3. Vaga umérlog covika. 
U. ott, 1823. — 4. Synoptico-memorialis 
catalogus observantis minorum provin-
ciáé S. Joannis a Capistrano olim 
Bosniae argentinae; a dimidio seculi 
XIII. usque recentem aetatem, ex archivo 
et chronicis eiusdem recusus. U. ott. 
1823. — 5. Sermo, occasione jubilaeisacer-
dotalis R. P. Antonii Schmidt . . . Budae 
in ecclesia ad S. Stephanum proto-
martyrem in via regia, die 26. április 
1829. U. ott. — 6. Gregorius Cseva-
povich, ord. minorum, observantis pro-
vinciáé S. Joannis a Capistrano.. . 
omnibus et singulis ejusdem provinciáé 
suis reso. titulis dignissimis patribus 
ac fratribus charissimis salutem, et inde-
ficientem coelestium gratiarum affluen-
tiam! Essekinii, 1829. — 7. Recensio 
observantis minorum provinciáé S. Joan. 
a Capistrano, per Ilung. Austr. Inf. et 
Slavon. extensae ; commentariis ethnol. 
philol. statist. geogr bist, illustrata . . . 
Pl-o anno 1830. Budae. (Szerző életraj-
zával.) 

Schaffarik, Geschichte der Südslav. Lite-
ratur II. 95. — Catalogus Bibl. Joann . Card. 
Simor 281. — Petrik Bibliogr. 

Csiba Imre (sik-abonyi). — Kézirati 
munkája: Juresprudentia ex jure hun-
garico conscripta a. 1723. (4-rét 483 1.) 
a m. n. múzeum kézirattárában. 

Csiba István (Mihály), bölcselet és theol. 
doktor, jezsuita tanár, szül. 1673 okt. 
28.; a Jézus társaságába 1692-ben lépett 
és Nagyszombatban végezte 1694 ben a 
theologiát; azután ugyanott tanította a 
bölcseletet és Kassán az erkölcsi hittant 
és szent-Írásmagyarázatot, hol 1719. 
aug. 9. meghalt. — Munkái: 1. Tyma-
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via nascens, sive Bela II. rex Hungáriáé 
cognomento coecus, Tyrnaviae conditor, 
grata camoena celebratus. Tyrnaviae. 
1706. (Névtelenül.) — 2. Tyrnavia 
crescens, sive quincjue Hungáriáé an-
tistitum, de urbe bac academica literis-
que praecipue meritorum, gloriosa me-
moria, panegyrice celebrata. U. ott. 1707. 
(Pázmán Péter, Lippai György, Szelep-
csényi György. Telegdi János és Pálíi 
Ferdinánd. Névtelenül.) — 3. Dissertatio 
historico-physica de admirandis Hun-
gáriáé aquis. U. ott, 1713. — 4. Disser-
tatio historico-physica de montibus Hun-
gáriáé, metallis et lapidibus. U. ott, 1714. 

Katona, História Critica XXXVJJI. 896. — 
Horányi, Memoria I. 448. — Catalogus Bibi. 
Franc. Com. Széchenyi I . 239. — Fejér, His-
tória Academiae 44. — Fasciculi Ecclesias-
tici 1842. II. (Hibásan Criba.) — Stoeger, 
Scriptores 52. — Szinnyei Könyvészete. — 
Szabó Károly. Régi M. Könyvtár II . 615. 623. 

Csiba (Chiba) Márton (tej falvi), ev. 
ref. lelkész volt Beregszászon és buzgó hit-
térítő 1637 körül. — Munkája : Romano-
categoricus, az az, Az Apostoli vallással 
ellenkező, minapi, Római-Catholicusok 
tudományának mutató Laistroma. Melv-
lyet az Nemes Szemely Tey-Falvi Chiba 
Marton egy Papista vállásra tevelyedet 
Attyafianak irt.J (Debreczen) 1637. (Ajánlva 
van Perényi Gábornak, Ugocsa és Abauj 
várm. főispánjának és nejének, Salgai 
Kata asszonynak.) 

Katona, História Critica XXXI. 835. — Gr. 
Kemény József, Történelmi és írod. Kalásza-
tok 376. — Szabó fi"., Bégi M. Könyvtár 
I. 291. 
Csiba Mihály (tejfalvi), jezsuita hit-

szónok és tanár, szül. 1699. szept. 27. 
Csallóközben; 1719-ben lépett a rendbe 
s miután több évig volt hitszónok Sá-
rospatakon, Gyöngyösön, Ungvárt. Nagy-
Váradon és Egerben, 1727- és 28-ban 
tanár volt Kolozsvárt, azután több rend-
ház főnöke. Meghalt 1754. febr. 1. Szat-
mári. — Munkái: 1. Exercitationes 
poeticae. I. de clade Georgi Rákóczi 
junioris. 2. Strena Deo nato. Claudiopoli. 

1727. — 2. Allocutiones oratoriae. U. 
ott, 1728. 

Horányi, Nova Memoria 732 — Katona, 
História Critica XXXVIII. 895. — Fejér, His-
tória Academiae 63. — Stoeger, Scriptores 53. 

Csicsáky Imre. csanád-egyházmegyei 
áldozó-pap és nevelő, szül. 1860. aug. 
21. Bács-Almáson; középiskoláit Kalo-
csán végezte s a papi pályára lépvén, 
a theologiát részben nagybátyja, dr. 
Csicsáky József prépost és bács-almási 
plébános vezetése alatt magán úton, 
részben Kalocsán, két évig pedig mint 
a központi növendékpapság tagja a buda-
pesti egyetemen hallgatta, hol a növen-
dékpapok magyar egyházirodalmi isko-
lájának elnöke volt. 1883. júl. 1. misés 
pappá szenteltetett föl, ezután egy évig 
Futtakon mint segédlelkész működött. 
1884 óta Csekonics Endre gróf gyer-
mekei mellett nevelő s 1889. átlépett a 
Csanádegybázmegye kötelékébe. — Érte-
kezései leginkább a theologiai költészetre 
vonatkoznak és megjelentek a M. Koro-
nában (1881. 150—163. A jelenkor köl-

j tészete Olaszországban, Dél-Walesi vér-
| tanuk, Stuart Mária életrajza), Beligióban 
1(1884. 1887. A szentírás költészetéről, 
Stellae cadent de coelo cz. értekezés, 
Dechamps mechelni érsek életrajza ford. 
Journal de Bruxelles után), a központi 

! növendék-papság Munkálataiban (1884. 
Weber Dreizehnlinden eposzának mélta-
tása) és az Egyet. Philol. Közlönyben (1885 

— 86. A bibliai költészet metrikája), Főv. 
1 Lapokban (1884.1887-88. költemények.), 
M. Államban (1885. 1888. 1890.), M. 
Szemlében (1889.), Kath. Hittud. Folyó-
iratban (1889—90.) — Munkái: 1 Egy 
év Párisban vagy az ész ellenmondásai. 
Elbeszélés francziából ford. Bpest, 1882. 
— 2. A szokás legyőzi a természetet. 
Elbeszélés olaszból ford. U. ott, 1882. — 
3. Emlékesések a Bács-Almáson emelt 
kápolnának felszentelése ünnepére. U. ott, 
1882. (Kalocsai Alánnal együtt.) — 4. 
Jeremiás siralmai, a Vuigata nyomán 
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a héber szöveg egybevetésével. U. ott, 
1885. (Előbb a M. Államban jelent meg.) 
— 5. Emlékversek . . . a csitói kápolná-
nak . . . megáldatása . . . alkalmára. U. 
ott, 1886. — 6. Aestetikai tanulmány 
Alighieri Dante Divina Commediájának 
III. része az II Paradiso felett. Temes-
vár. 1886. (Különnyomat a Bölcs. Folyó-
iratból, Ism. Szépir. Kert. Angyal János.) 
— 7. Alighieri Dante Divina Commedia 
művének harmadik része, a Paradicsom 
(II Paradiso.) U. ott, 1887. (Ism. Angyal 
János a Szépirod. Kertben 1886. Egyet-
értés 263. Kath. Szemle 375. Religio 
1887. I. Bud. Szemle LII. Bölcs. Folyó-
irat 311. ]. írod. Szemle 4. sz.) — 
8. Beatrice mint az egyház jelképe 
Dante Divina Commedia művében, je-
lesül a Purgatorio XXVIII—XXXI. éneké-
ben. Bpest, 1887. (Ism. Szépir. Kert 45. 
46. Religio II. 45. sz.) — 9. Csicsáky 
Imre Költeményei és kisebb műfordítá-
sai spanyol, olasz, franczia, angol, német 
költőkből és a szentírásból. 1882—87. 
Temesvár. 1888. (Ism. Főv. Lapok 335. 
sz. Egyetértés decz, 2. M. Állam 126. 
sz ) — 10. Dante politikája. Bpest, 
1888 (Ism. Bud. Hirlap 298. sz. Beligio 
11. 47. sz.) — 11. Dante bölcsélete. Temes-
vár, 1888. (Különnyomat a Bölcseleti 
Folyóiratból. Ism. Religio II. 50. sz.) — 
12. Dante orthodoxiája Bpest. 1890. 
(Különny. a M. Államból. Ism. Kath. 
Egyházi Közlöny.) — 13. Dante theolo-
giája, dr. Hottinger Ferencz művei nyo-
mán. U. ott, 1891. —- 14. Dante és 
Olaszország városai. I. füzet. Róma. U. 
ott, 1891. — Egy ideig a Voce della Verita 
olasz lap munkatársa volt. hova a magyar 
egyház-politikai ügyekről leveket irt 
(1883.) 

Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1886. — M. 
Könyvészet 1886—87. — Schematismus Colo-
censis 1887. — M. Sión 1888. 297. 1. és ön-
élat ra jz i adatok. 
Csicsery Elek (szőllősi), több uradal-

mak nyug. kormányzója. — Munkája: 
Mesei gazdaság kézikönyve Bürger János 

| után németből ford. Kassa, 1835. Két 
i kötet. 

Szinnyei Könyvészete . 

Csicsmán Pál, szent Ferencz rendi 
j szerzetes, szül. 1697-ben Nagyszombat-
ban ; 1717-ben lépett a szerzetbe s 1721-
ben szentelték föl misés pappá; előbb 
Győr-Szigeten volt administrator. azután 
1736-tól Sopronban, kevéssel azután 
Nagyszombatban lett vicarius, 1744-ben 

; pedig a növendék papok mestere; mint 
a zenében és énekben is jártas, az ifjú-
ságot ezekre is tanította. Meghalt 1753. 
szept. 3. Pozsonyban. — Munkái 1. 
Honori Seraphico processionale et anti-
phonale Romano-Franciscanum de tem-
pore et sanctis concinnatum. Jaurini, 
1747. — 2. Diapsalma harmonicum. 
Posonii, 1753. 

Horányi, Memoria I . 449. — Farkas, Scrip-
rores 56. 

Csicsvai András. L. Vasas András 
(csicsvai.) 

Csida (Tsida) József, kath. plébános 
volt a győri egyházmegyében, 1790— 
1803-ig Szent-Györgyön (Sopronm.), azu-
tán Lajta-Pordányban; 1808-ban már 
nem fordul elő neve a Schematismu-
sokban, valószínűleg ekkor halt meg. — 
Munkája: Szent István magyarok első 
dicsőséges királyának dicsérete, melyet 
Bécsben a nemes magyar nemzet nem-

: zeti inneplése alkalmatosságával élő 
nyelven mondott . . . kís-asszony havának 
26. napján 1792. Bécs, 1792. 

Calendarium Dioeces. Cleri Jaur inens is 
1790—1808. — Némethy Lajos, Szent Is tván 
királyról mondot t Dicsbeszédek Irodalma 4. 

Csida (Tschida) Károly, pozsonyi 
kath. hitszónok, szül. 1811. júl. 21. Po-
zsonyban ; 1834. aug. 7. misés pappá 

• szenteltetett föl, azután káplán volt Po-
zsonyban. később plébános lett Csolnokon 
(Esztergomra.), hol 1876. nov. 20. meg-

| halt. — Munkája: Der Christen Trost 
i beim Hinblicke auf die Zukunft und 
die Unvollkommenheiten des Lebens. 
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Predigt gehalten am Neujahrstage 1842. 
Pressburg, 1842. 

Schematismus S t r i g o n i e n s i s 1850. — Petrik 
Bibliogr . — Necrologium S t r agon iense 167. 

Csider Antal, balogi, gömörmegyei 
ev. ref. lelkész. — Munkája: As erény 
asszonyi ábrázatban, halotti beszédben 
lerajzolva, melyet Losonczy Johanna 
asszonynak. Tornallyay Antal ur élete 
kedves párjának utolsó érdemlett tiszte-
letére készített. Rozsnyó, 1837. 

Petrik Bibl iogr . 
Csider Károly, ügyvéd, szül. 1827. 

jan. 7. Szkároson Gömörmegyében, hol 
atyja Cs. Antal ref. lelkész volt; ősei a 
katholikusok vallásüldözése elől mene-
kültek Csehországból Magyarországba. 
Középiskoláit Sárospatakon végezte s a 
jogot a pesti egyetemen hallgatta. A sza-
badságharcz alatt ő is honvéd lett és 
félévig harczolt, midőn a Márczius Tizen-
ötödike cz. laphoz állott belmunkatárs-
nak ; irt más szabadelvű lapokba is. 
1875. nyarán a rimaszombati kerület 
megválasztotta országos képviselőjéül. 
1884. ápr. lett a gömöri ref. egyházmegye 
főgondnoka. Meghalt 1890. jún. 17. Rima-
szombatban. 

Gömör-Kishont 1890. 26- 27. sz. és gyász -
jelentés. 
Csider Pál, tanító. — Munkája: Magyar 

árithmetika. Tudni illik: oly számvető 
könyvecske, a melyben vágynák appro-
báltatott authoroknak reguláik versekben 
foglalva illendő magyarázatokkal és hasz-
nos példákkal egyben : mely Arithmeti-
kát ez előtt Nagy-Győrben. Csepen, Lo-
sonczon. Somlyón és egyebütt praclizált, 
most pedig magyarúl tudó kisdedeknek 
épületekre kiadott. Buda, 1751. 

Szinnyei Könyvészete . 
Csik János, községi elemi iskola-

igazgató-tanító, szül 18 \ 6. nov. 25. 
Tabon Somogymegyében, tanítói képesí-
tését 1868-ban Pécsett nyerte; tanított 
1868—69-ben Siófokon, 1869—70-ben 
Nagy-Berényben, 1870—73. Ó-Kanizsán. 
1874-ben mint iskolaszóki jegyző és 

helyettes tanító Aradra kapott meghí-
vást, hol jelenleg mint elemi iskolai 
igazgató-tanító működik. — Költeménye: 
A négy évszak a pécsi Kalauzban (VI. 
évf. 38. sz.), paedagogiai, természetrajzi 
s gazdasági czikkei pedig a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg: 
Néptanítók Lapja (1870. 1873. 1885.), 
Tanügyi Lapok (1873.), Aradvidéki Ta-
nítóegylet Közlönye (1875—77.) Alföld 
(1883.), Arad és Vidéke, Méhészeti Lapok 
(1884 óta állandó munkatársa.) Több 
czikket irt Vass Mátyás Népiskolai olvasó-
könyvébe (Szeged, 1884.) — Munkái: 
1. Vezérkönyv a méter-rendszer tanítá-
sához. A népiskolák I—IV. oszt. számára. 
Arad, 1875. — 2. Arad-vármegye fali 
térképe iskolai használatra. Szeged, 1879. 
— 3. A mezőgazdaság elemei, népisko-
lák számára. Arad, 1881. Négy füzet. 
— Álneve: Orion. (Alföld, 1883-84.) 

Szinnyei Könyvésze te . — Szöllössy, Arad-
m°gye Népokt. Intézeteinek Névtára 31. — 
I.akatos, Arad Tör t ene t e I I I . 46. — .)/. Köny-
vészet 1879. 1881. — Daday, M. Á l l a t t a n i I r o -
dalom 1881—90. és önéletrajzi adatok. 

Csikány Ferencz. — Munkája: Ér-
zékeny költeményt szüliódolat, melyet 
alsó-lukaveczi Mixich Miklós óhajtva várt 
névnapján 1839. keble kimondhatlan 
örömére zenge. Zágráb. 

Petrik Bibl iogr . 

Csikász Villebald, szent-Benedek-rendi 
áldozó-pap és gymnasiumi tanár, szül. 
1854. ápr. 6. Veszprémben; 1872. szept. 
8. a rendbe lépett; 1879. júl. 7. áldozó 
pappá szentelték föl. Mint okleveles tanár 
előbb a komáromi gymnasiumban taní-
tott, majd az esztergomiban a természet-
rajz, földrajz és rajzoló-geometria tanára 
lett, hol jelenleg is működik. — A növé-
nyek szárrészlete alak- és élettani tekin-
tetben cz. értekezése megjelent a komá-
romi kath. gymnasium 188:-5. Értesítőjében 
Cs. V. jegy alatt. 

Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend Névtára 
1888. és önéletrajzi adatok. 

Csikay Imre, ev. ref. lelkész és főes-
11. iv sajtó alá adatott 1892. jan. 14. 
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peres, szül. 1820. nov. 8. Kecskeméten, 
hol iskoláit végezte s 1845-ben az első 
grammatikai, 1846-ban pedig mint senior 
a II. és III. osztályok tanításával bíza-
tott meg. Innen 1846 őszén Bécsbe 
ment, hol a prot. theologiai intézetben a 
papi s az egyetemen a bölcseleti tudo-
mányokat hallgatta. 1847-ben Sárközy 
Kázmér gyermekei mellett nevelősködött 
és az ez évi országgyűlést Pozsonyban 
élte át. 1848 tavaszán a kecskeméti 
főiskolánál theologiai segédtanár lett. 
Midőn az ifjúság a haza zászlói alá 
sereglett, Polgár Mihály püspök mellett 
káplán s egyszersmind nemzetőr lett. 
A szabadságharcz után ismét segédtanár 
volt. 1851-ben a nagykőrösi iskolához 
hivatott tanárúi ; 1856-ban pedig duna-
vecsei pap lett. Az 1859. cs. pátens vé-
gett sok kellemetlenségnek volt kitéve 
az akkori császári hivatalnokok által. 
1860. ápr. egyházmegyei aljegyző. 1863-
ban főesperes lett és jelenleg is mint 
pap Duna-Vecsén működik. — A Fördős 
Lajos által az 50-es években szerkesz-
tett. Különféle viszonyokra vonatkozó 
Papi Dolgozatokban és a 70-es években 
a Kecskeméti Lelkészi Tárban több egy-
házi beszéde jelent meg. Egy czikkét 
közölte a Vasárnapi Újság is 1856-ban. 
— Munkája: Vezérfonál a biblia isme-
ret és történethez Palestina földrajzával. 
A prot. algymnasium I. és II. oszt. szá-
mára. Kecskemét, 1855. 

Uj Hí. Athénás. — Tóth Sámuel, A m a g y a r -
országi ev. ref. egyház Egyetemes Névtára 
1886-ra. — Petrik Bibliogr. 

Csikei István ev. ref. pap és tanító 
lehetett, mint korabeli költőink legtöbbje 
az volt. — Az Ilyés prophetáról és 
Ackáb királyról való história. 3 Reg. 
16. cz. bibliai költeményét, melyet 
1542-ben Nyigtótfalvában (?) szerzett, 
tartotta fenn a Hofgref-féle hangjegyes 
énekgyűjtemény, mely a m. tud. aka-
démia könyvtárának egyik legnagyobb 
ritkasága. Megfejtve s átirva kiadta 

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

Mátray Gábor, Történeti, bibliai s gu-
nyoros magyar énekek dallamai a XVI. 
századból. Pest, 1859. cz. gyűjteményé-
ben. Szilády Áron újra kiadta jegyze-
tekkel a Régi M. Költők Tárában (II. 
155.) Neve a versfejekben Ciikeinek 
van irva. 

Toldy F., M. Költészet Története 165 — 
Szilády Áron, liégi M. Költök Tára II. 447. 
484. — Bodnár Zs., Magyar Irodalom Tört. 
I. 390. 
Csikós Vladisláv, a Szerémségből 

származott és a jogot a pesti egyetemen 
hallgatta. 1830-ban patvarista lett. — • 
Munkája: Oda preosz. g. Luk. Musicz-
kom episzk. Karlstadt. Buda, 1828. (Óda 
Musiczky Lukács károlyvárosi püspök 
tiszteletére.) 

Schafarik, Geschichte der siidslav. Litera-
tur III. 354. 390. 
Csikuliny János Ferencz. — Kéz-

j irati munkája : Josephidos Carolinae 
libri XII. 4-rét 404. 1. (Hexameterek.) 
Az ajánlás, mely a császárhoz van 
intézve, 1718. jún. 22. kelt Csáktornyán. 
(A m. n. múzeum kézirattárában.) 

Csikvári ( W ü h r l ) Jákó. m. kir. 
államvasúti felügyelő, ügyosztályvezető, 
szül. 1847. júl. 26. Borosjenőn Pestme-
gyében ; iskoláit Budán és Esztergomban 
végezte, mire néhány évig a tanítói 
pályán működött. 1869-ben hivatalnoka 
lett a később feloszlott országos gőz-
hajózási társaságnak, a hol eleinte mint 
gyakornok, később mint főpénztárnok 
működött. 1871-ben a m. kir. állam-
vasutak szolgálatába lépett és ez időtől 
kezdve minden szabad idejét az iro-
dalomnak szentelte. Wührl családi nevét 
1881. nov. 17. változtatta Csikvárira. — 
Czikkei, beszélyei, ismeretterjesztő köz-
leményei 1872-től a következő lapokban 
jelentek meg: Erdély, Kolozsvári Köz-
löny, Nagyvárad, Délmagyarországi La-
pok ; ezután munkatársa lett a Jókai-féle 
Életképeknek, Fővárosi Lapoknak. Ma-
gyarország és Nagyvilágnak; később a 
Pesti Hírlapba, Honba sat. dolgozott. 

12 
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Szakirodalmi működése 1874-ben kez-
dődött és irt a Vasúti és Közlek. Köz-
lönybe. Közlekedésbe s a Magyar Tiszt-
viselőbe (1874-76.) — Munkái: 1. A 
végrendelet. Székesfehérvár, 1867. (Kis 
regény-féle.) — 2. Kalászok az élet 
mezejéről. Pest, 1870. (Versei s beszélyei 
többekéivel együtt.) — 3. Vasúti könyv-
vitel. Bpest. 1874. — 4. A kik czélt 
tévesztettek. U. ott, 1876. (Tárczaczikkei 
s beszélyei.) — 5. A világforgalom esz-
közei, a vasutak, posták és távirdák. 

-U. ott. 1877. Két kötet. — 6. A téli 
estékre. U. ott, 1878. (Beszélyek.) — 7. 
Magyar vasúti lexikon. U. ott, 1879. 
— 8. A közlekedési eszközök, a vas-
utak. posták, távirdák és a gőzhajózás 
története. U. ott, 1881—83. Két kötet 
(30 füzet.) — 9. Vasúti számvitel. U. 
ott, 1887. — Alapította és szerkesztette 
a Magyar Közlekedésügy cz. havi szak-
folyóiratot, melyből 1875—76-ban három 
kötet jelent meg Budapesten; 1880-ban 
megindította a Magyar Tisztviselő cz. 
hetilapot, melyet Perlaky Mihályival 
együtt szerkesztett ápril 11-ig; ezentúl 
egyedül szerkeszti máig; szépirodalmi 
dolgozatait is csaknem kizárólag ezen 
lapban közli. A Somogyi-féle Vasúti 
Zsebnaptárnak (1889-re) főszerkesztője. 
— 1881-ben a népszínház pályázatára 
népszinművet is irt: Az apa unokája 
czímmel, melyet 1882-ben a budai aré-
nában előadtak. (Ism. Pesti Hirlap 185. 
sz.) — 1879-ig Wührl családneve alatt 
irt. Álnevei és jegye: Borosjenői. Dr. 
Katona, Cs. 

Magyar Könyvészet 1876—78. — Und. Köz-
löny 1881. '262. Sz. — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete II. — Petrik Könyvészete és önéletrajzi 
adatok. 
Csiky Béla, ev. ref. elemi tanító, Cs. 

Viktor és Fekete Anna nemes székely 
szülők fia. szül. 1864. nov. 17. Folyfal-
ván Maros-Tordamegyében; a gymna-
siumot Marosvásárhelyt járta. 1882-ben 
Nagy-Enyedre ment az ev. ref. tanító-
képzőbe. hol az első és* második tanfo-

lyam bevégzése után az enyedi leány-
iskolánál lett tanító s egyúttal tanulását 
is folytatta. 1886-ban képesítési vizsgát 
tett és a kolozsvári ev. ref. gymnasium-
hoz kapcsolt elemi iskolához nevezték 
ki tanítónak ; innét 1890. aug. a miskolczi 
evang. ref. tanács őt az ottani ev. ref. 
fiúiskola IV. osztálya mellé rendes taní-
tónak nevezte ki, hol jelenleg is mű-
ködik. — Kolozsvári tartózkodása alatt 
dolgozott a Család és Iskola cz. nevelés-
ügyi szaklapba. — Munkája: Kolozsvár 
részletes leírása, Kolozsmegye és az 
erdélyi részek rövid földrajza. Kolozs-
vár, 1889. (Tankönyv az elemi iskolák 
számára.) 

M. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok 

Csiky Ferencz, gyógyszerész; meg-
halt 1849. júl. 27. Marosvásárhelyt 30. 
évében. — Munkája: Rövid vegytan-
gyógyszerészi értekezés az ibolóról 
(Jodium) és a büzanvról (Bromium.) 
Pest, 1841. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Csiky Gergely, a Kisfaludy-társaság 
másodtitkára s a m . tudom, akadémia 
lev. tagja. Cs. János megyei főorvos és 
Verzár Helena fia, szül. 1842. decz. 8. 
Pankotán Aradmegyében: a gymnasiu-
mot Aradon végezte; már itt kitűnt 
tehetségével, különösen pedig az iro-
dalom és költészet iránti előszeretetével. 
Első versét nvolcz éves korában mint 
első gymnazista irta anyjához (az Egyet-
értésben 1891. 355. sz. van közölve.) 
Marosi Gyula név alatt küldött a lapokba 
dolgozatokat; legelső kísérletei franczia 
és angol beszélyfordítások. A Napkelet 
már 1858-ban nevével közölt tőle ver-
set. Mint VIII. oszt. tanulónak az ifjúság 
által kiadott Zsenge Mutatványokban 
(Arad, 1859) 12 költeménye jelent meg. 
A magyar irodalmon kivül a római és 
görög klasszikusok tanulmányozását űzte 
legnagyobb szenvedélylyel. A papi pá-
lyára szánván magát, 1859-ben a Csa-
nád - egyházmegye temesvári semina-
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riumába lépett, honnan két év után a 
pesti központi papnevelőbe küldték. Az 
ifjú pap itt még közelebb lépett az iro-
dalomhoz s a theologiai tudományok 
mellett már a drámaköltészet terén is 
tett kisérleteket. A seminariumban fenn-
álló magyar egyházi irodalmi iskola 
buzgó munkása s később elnöke volt. 
Ezen növendékpapság Munkálataiban 
(XXVI. 1862.) jelent meg Szent Athanáz 
életrajza (ford.) és Csajághy Sándor 
életrajza. A központi papnevelőből, hol 
a theologiai tanfolyamotelvégezte,püspöki 
rendelettel Temesvárra hivatott, hol 1864. 
végén pár hónapig igtató volt a püspöki 
hivatalban. Mihelyt a 23 éves (kanonikus) 
kort elérte (1865), pappá szenteltetett 
és püspöke által a bécsi Augustinaeumba 
küldetett. Itt 1865—68-ig tartózkodott, 
mire 1868 végén theol. doktor lett. Vissza-
kerülve egyházmegyéjébe. 1869-ben pár 
hónapig káplán volt Tornyán, 1869 végén 
és 1870-ben gymnasiumi tanár Temes-
várt s 1870 közepén az egyházjog és 
történet tanára lett az ottani papnevelő-
ben, hol 1878-ig működött. A lelkes 
fiatal pap, ki már tanuló korában fran-
czda és angol beszélyeknek (de egyebek 
közt Wisemann bibornok kisebb erkölcsi 
színműveinek is) fordításával és eredeti 
versekkel kísérleteket tett az irodalmi 
pályán, mint tanár először az egyházi 
irodalom terén kezdett működni, s a 
Csanád cz. egyházmegyei lapnak (1870) 
munkatársai közé lépett. Az irói világot 
azonban csak Jóslat cz. színművével 
lepte meg, melylyel 1875-ben a m. 
tudom, akadémia 100 aranyos Teleki-
pályadiját megnyerte. 1877-ben Janus 
színművével ismét ő kapta a 100 ara-
nyos Teleki-dijat; ugyanezen évben ke-
rült szinre A magusz cz. 1 felvonásos 
tragédiája; ezt. követte az Ellenállha-
latlan, melylyel 1878-ban a 400 aranyos 
Karácsonyi díjat nyerte el (először ada-
tott a nemzeti szinházban okt. 11.); 
1879-ben a Bizalmatlan cz. 4 felv. ver-

ses vígjátéka nyerte el a 100 aranyos 
Teleki-pályadíjat. Ugyanazon év jan. 29. 
a Kisfaludy-társaság rendes tagjává, 
febr. 19. másodtitkárává, máj. 22. a m. 
tud. akadémia lev. tagjai sorába válasz-
totta. Később a szini iskolának lett 
tanára s drámabiráló a nemzeti szín-
háznál. Arad városa 1881. márcz. 10. 
közgyűlésén díszpolgárává választotta. 
E közben (1878 végén) püspöki enge-
délvlyel állandóan a fővárosba költö-
zött és minden idejét az irodalomnak 
szentelte ; feltűnő szorgalommal dolgo-
zott a hírlapokba, fordított a nemzeti 
színház és a Kisfaludy-társaság számára, 

j Bonnáz csanádi püspök nem jó szemmel 
nézte egyik felszentelt papjának profán 

• foglalkozását a színpadon; tudtára is 
adta ezt Csikynek egy hivatalos levélben, 
melyre ez azzal felelt, hogy 1880-ban 
kilépett az egyházi rendből. 1881. nov. 
az ágostai ev. vallásra tért át és nőül 
vette Villeczné Bakody Amandát, Bakody 
Tivadar orvos-tanár leányát és azon*év 
karácsony estéjén, a kicsike Villecz Erna 
ragyogó karácsonyfája alatt rögtönzött 
oltár előtt esküdött választottjának örök 
hűséget. Meghalt 1891. nov. 19. Buda-
pesten. Ravatala fölött a nemzeti szín-
ház csarnokában Beöthy Zsolt a m. t. 
akadémia és Kisfaludy-társaság, Paulay 
Ede pedig a nemzeti színház személy-
zete nevében mondtak rövid gyászbe-
szédeket. — 1879-ben egy kis időre 
Párisba utazott a színházak tanulmá-
nyozása végett. Onnan haza térve meg-
írta nagy hatású társadalmi drámáját a 
Proletárokat (először adatott a nemzeti 
szinházban 1880. jan. 23. s a Karácsonyi-
díjból 1887-ben utólagos jutalmazásúl 
200 aranyat nyert.) Ezután következtek 
többi színművei a nemzeti szinházban 
és másutt, a következőkben első elő-
adatásuk szerint felsorolva: Mukányi, 
vigj. 4 felv., székfoglalója a Kisfaludy-
társaságban 1880. jan. 28. (először 
adatott okt. 22.); A kincs, szinmű 1 felv. 

12* 
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Coppée Ferencz után ford. (a Részvét-
albumban jelent meg 1881. Először 
adatott a n. szinházban 1880. decz. 13.); 
Czifra nyomorúság, szinmű 4 felv. (1881. 
okt. 28.); A kaviár, bohózat 3 felv. 
(1882. márcz. 24.); A Stomfay család, 
szinmű 3 felv. (1882. okt. 20.); Bozóti 
Márta, szinmű 3 felv. (1883. febr. 23.); 
Cecil házassága, szinmű 3 felv. (1883. 
nov. 23.) ; Nóra, dráma 4 felv. (1884. 
okt. 22.); Buborékok, vigj. 3 felv. (1884. 
ápr. 18.); A sötét pont, dráma 5 felv. 
(1885. nov. 20.); Zilah herczeg, sz. Cla-
retie után ford. (az aradi szinházban 
1886. márcz. 10.); Spartacus, tragédia 
5 felv., a Teleki-féle 100 arany díjat 
nyerte (1886. ápr. 9.); Petneházy, tört. 
szinmű 3 felv. (1886. szept. 1. a m. kir. 
operában); Király fogás, Operette 3 felv., 
zenéje Konti Józseftől (a népszínházban 
1886. okt. 29.); A jó Fülöp. vigj. 3 felv. 
(a nemzeti szinházban 1887. jan. 7.); 
A komédiás, a Kisfaludy-társaság által 
jutalmazott vígjáték 1 felv. (1887. febr. 
25.) ; A vadrózsa, szinmű 3 felv. (1887. 
aug. 26.); Az esernyő, vígjáték 1 felv. 
Bayle után (1888. febr. 10.); A vas-
ember, dráma 3 felv. (1886. Teleki-díjat 
nyert; először 1888. jan. 14.); Divatkép, 
szinmű 3 felv. (1888. okt. 26 ) ; A 
nagyratermett, vígjáték 3 felv. (1890. 
nov. 21.); Az atyafiak, szinmű 4 felv. 
(1891. nov. 27.) Elbeszéléseket, költemé-
nyeket, tárczákat irt a Magyarország és 
a Nagyvilágba (1877. költ. és a Janusból 
mutatv., 1880. 1883. Visszaemlékezés 
Szigligetire), a Kolozsvári Hölgyfutárba 
(1877. Antigoné, tanulmány); a Fővárosi 
Lapokba (1878-tól), Havi Szemlébe 
(1878.), Egyet. Philol. Közlönybe (1879.), 
Kisfaludy-Társaság Évlapjaiba (XV. 1880. 
Az angol Bánk-bán, Mukányi). Koszorúba 
(IV. 1880.), Ország-Világba (1880. Anna, 
dr. 1 felv.). Bud. Szemlébe (1882. Plautus 
nőalakjai, akadémiai székfoglalója 1881. 
okt. 24.; 1884. Nyilt levél, A bögre, Plau-
tus vigj.; 1885. Mult és jövő, drámai 

allegória ; 1887. A komédiás, vígjáték ; 
A színésznő, drámai költemény; 1888. 
Arnold, regény; 1888. Pindar szelleme. 
Villemain után; 1889. Az Atlasz-család, 
regény és 1891. Az atyafiak, regény); M. 
T. Akadémiái Értesítőbe (1880.1883.1888. 
Jelentései a Teleki-pályázatról és 1891. 
a Kóczán-pályázatról), Egyetértésbe (1882. 
268—270. Plautus vígjátékai). Irt még 
az Aradi Közlönybe, Arad és Vidékébe 
(1883. Otthon, Kóbor lovag, 1885. Mult 
és jövő, drámai prolog az aradi színház 
megnyitásán.) — Munkái: 1. Két kis 
szinmű Wisemann Miklós után ford. 
Pest, 1864. — 2. Az életből. Beszélyek. 
U. ott, 1872. — 3. Fényképek. Temes-
vár. 1872. (2. kiadás. U. ott, 1875.) — 
4. Az egyházjog tankönyve. U. ott. 
1873. Három kötet. — 5. Egyházügyekre 
vonatkozó magyarországi törvények és 
kormányrendeletek 1867—1873. U. ott. 
1874. (4. kiadás. U. ott, 1875.) — 6. 
Kath. házasságjogtan. Tekintettel a 
magyarországi jogviszonyokra s a gya-
korlatra. U. ott, 1874. — 7. A jóslat. 
vigj. 5 f. U. ott, 1875. (2. kiadás. Bpest. 
1879.) — 8. Beszélyek. Temesvár. 1876. — 
9 Antigoné. Sophokles tragédiája. Pest, 
1876. (N. Színház Könyvtára 99. és Jeles 
írók Iskolai Tára 20. 1883.) — 10. Atha-
lia, tragoedia 5 f. Racine után ford. 
U. ott, 1876. (2. kiadás. Bpest, 1877. 
Ism. Bud. Szemle XVII. 3. kiadás. U. ott. 
1886. Olcsó K. 221.) — 11. A trachisi 
nők. Sophokles tragoediája, ford. Temes-
vár, 1876. — 12. Janus, trag. 5 f. U. 
ott. 1877. (2. kiadás. Bpest, 1886. N. 
Színház Könyvtára 157.) — 13. Thalia 
meyváltása, drámai epilog az aradi 
színház megnyitására 1877. okt. 4. Te-
mesvár, 1877. — 14. Oedipus Kolonos-
ban. Sophokles tragoediája. Bpest. 1877. 
(N. Színház Könyvtára 111. és 1891. 
Olcsó K. 293.) — 15. A magusz, trag. 
1 f. Temesvár, 1878. — 16. Az ellen-
állhatatlan, vigj. 3 f. U. ott, 1878. (Ism. 
Bud. Szemle XVIII. Gyulai Pál.) — 17. 
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A patak hidja. Elbeszélés. U. ott, 1879. 
— 18. Elbessélések. Bpest. 1880. (Ism. 
Havi Szemle VII.) — 19. Sophokles tra-
goediái. U. ott, 1880. Kiadta a Kisfaludy-
Társaság. (Birálati jelentések a Kisfaludy-
Társaság Evlapjaiban XV. Ism. M. Tan-
ügy IX. Koszorú III. Egyet. Philol. Köz-
löny.) — 20. Az angol irodalom története. 
Taine Hypolit Adolf után francziából 
ford. U. ott, 1881-85. Öt kötet. — 21. 
Pry Pál, vigj. 5. f. Poole János után 
angolból ford U. ott, 1882. (Olcsó Könyv-
tár 132.) — 22. Csiky Gergely szín-
müvei. U. ott, 1882-88 . (I. kötet. Czifra 
nyomorúság. II. A proletárok. III. Mu-
kányi. IV. Szép leányok. V. A kaviar. 
VI. A Stomfay család. VII. Bozoty Márta. 
VIII. Cecil házassága. IX. Nóra. X. Bubo-
rékok. XI. A sötét pont. XII. Spartacus. 
XIII. Petneházy. XIV. Királyfogás. XV. 
A jó Fülöp. XVI. A vadrózsa. XVII. A 
vasember. [1887-ben 100 arany Teleki-
díjat nyert.] XVIII. Divatkép.) — 23. 
Barátságból, vigj. Taylor Tamás után 
ford. U. ott, 1882. (Olcsó K. 144.) -
24. Az első és második. Elbeszélés. U. 
ott, 1883. (Olcsó K. 153.) — 25. Anna, 
dr. 1 f. U. ott, 1883. (Olcsó K. 167.) — 
26. Bosenkranz és Güldenstern, vigj. 
4 f. Klapp Mihály után ford. U. ott, 
1883. (Olcsó K. 168.) — 27. Kisebb 
színművek. (A kincs. Tedd kötelességedet) 
Coppée Ferencz után francziából ford. 
U. ott, 1884. (Olcsó K. 173.) — 28. 
Plautus vígjátékai. U. ott, 1885. Négy 
kötet. A m. tud. akadémia által 1883-
ban a Karácsonyi - alapítványból 400 
aranynyal jutalmazott fordítás. Kiadta a 
Kisfaludy-társaság. Külön megjelentek : 
A foglyok (Captivi) és A kincs (Tri-
nummus). — 29. Görög-római mytho-
logia. A szöveg közé nyomott képekkel. 
U. ott, 1885. — 30. Két házaspár, vigj. 
3 felv. Picard után francziából ford. U, 
ott, 1885. (Olcsó K. 185.) — 31. A szé-
gyenlős, vigj. 2 felv. Moncrieff után 
angolból ford. U. ott. 1885. (Olcsó K. 

192.) — 32. Dramaturgia. Az orszá-
gos zeneiskola növendékeinek használa-
tára. U. ott, 1886. Két füzet. — 33. 
Flipper és Nobbler, vigj. 1 felv. Brough 
William után angolból ford. U. ott, 1886. 
(Olcsó K. 224.) — 34. Severo Torelli, 
dráma 5 felv. Coppée Ferencz után 
francziából ford. U. ott, 1887. (Olcsó K. 
232.) — 35. Clermont, vagy a művész 
neje, szinmű 2 felv. Seribe és Vander-
Burch után francziából ford. U. ott, 1887. 
(Olcsó K. 233.) — 36. Pindar szelleme 
és a lantos költészet. Villemain után 
francziából ford. U. ott, 1888. — 37. 
Az elvált asszony. Regény. U. ott, 1888. 
Két kötet. (Egyetemes Regénvtár IV. 1. 
2, Ism. Bud. Szemle LVIII. Főv. Lapok 
277. Alföld 251. Vasárn. Újság 42. sz.) 
— 38. Az öreg tánezmester. U. ott, 
1888. (Monologok 9.) — 39. Az esernyő, 
vigj. 1 felv. Bayle Bemard után ford. 
U. ott, 1888. (Olcsó K. 247.) — 40. Arnold, 
regény. U. o. 1888. — 41. Az atlasz-család, 
regény. U. o. 1890. (Előbb a Bud. Szemlé-
ben. Ism. Főv. Lapok 25. sz.) — 42. A zo-
koli uraság két leánya. U. ott. 1890. (Ol-
csó K. 280.) — 43. Örök törvény. U. 
ott, 1890, (az 500 frtos Hertelendy-díjat 
nyerte 1891-ben. Nemzeti Szinház Könyv-
tára 163. Első előadása febr. 7.) — 44. 
Kyklops. Euripides satyr drámája. A 
Kisfaludy-Társaság a Lukács-Krisztina 
díjjal jutalmazta. U. ott, 1890. (Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny.) — 45. A nagyra-
termett, vigj. 3 felv. U. ott, 1890. (Olcsó 
K. 284. Az 1890. Karácsonyi-féle pályá-
zaton 200 arany jutalmat nyert.) — 46. 
Az atyafiak, regény. U. ott, 1891. (Előbb 
a Bud. Szemlében.) — 47. A római 
költészet története. Ribbeck Ottó után 
ford. U. ott, 1891. (M. Tud. Akadémia 
Könyvkiadó Vállalatában.) — 48. A 
nagymama, vigj. 3 felv. U. ott, 1891. 
(Olcsó K. 285.) — 49. Elektra, Sophokles 
tragoediája, ford. U. ott, 1891. (Olcsó 
K. 288.) — 50. Oedipus király, So-
phokles tragoediája, ford. U. ott, 1891. 
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(Olcsó K. 292.) — 52. Antigoné, So-
phokles tragoediája. ford. U. ott, 1891. 
(Olcsó K. 294.) — 53. Sisyphus mun-
kája. regény. U. ott, 1892. (Előbb a 
Budapesti Hírlapban.) — Theodora szo-
morújátékával 1882-ben. Két szerelem 
színművével 1891-ben nyerte a Teleki-
díjat. Összesen 2000 darab aranyat nyert; 
harminczöt eredeti színművet, két pro-
logot s egy monologot irt és a Moliére 
Úrhatnám polgárjával együtt harinincz-
kilencz színművet fordított. — Utolsó 
művét, «Válóper után» cz. regényét, a 
Magyar Hirlap hozza 1891. 276. sz.-tól 
kezdve. Szabadkán a Sötét pont szerb 
fordításban került színre néhány év előtt 
Csiky jelenlétében, mely alkalommal a 
koszorús költőt babérral és egyéb ki-
tüntetésekkel halmozták el; selyemre 
nyomtatott szinlapot nyújtottak át neki 
és emlékűi arany Írókészlettel lepték 
meg. Prágában (1891.) a Proletárok cseh 
fordításban került szinre és azóta folyton 
a cseh nemzeti színház műsorán van. 
Amerikában kevéssel ezelőtt a Jóslatot 
adták angolul és a Nagymama fordítási 
jogának átengedésére is felkérték a szer-
zőt. A Nagymama különben nem sokára 
német és olasz fordításban is szinre fog 
kerülni. — Egy elbeszélése német for-
dításban Die kleine Viola cz. Lúgoson 
1889-ben jelent meg. Der Rosenkranz 
czímű novelláját adták ki a Bibliothek 
der Gesammt-Literatur des In- und 
Auslandes cz. gyűjteményben (136. Halle. 
1887.) és Alte Sünden a Reclam-féle 
Universal-Bibliothekben jelent meg. — 
Kiadta Csajághy Sándor csanádi püspök 
Vegyes müveit (Temesvár. 1870—73. 
Három kötet) és Shakespere színműveit 
bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátva 
sajtó alá rendezte. (Díszmunka 600 
illusztráczióval. Bpest. 1886—91. Ráth 
Mór kiadásában 36 színmű 6 kötet-
ben jelent meg.) — Szerkesztette a Csa-
nád cz. egyházmegyei közlönyt 1870— 
72-ben Temesvárt, a Lehel Kürtje cz. 

politikai heti néplapot Budapesten. 1873. 
márcz. 12-től jun. 24-ig, mikor a lap 
megszűnt, és a Műkedvelők színpadját 
(I—X. füzet Bpest, 1889. Ism. Bud. 
Szemle LVIII.) — Álneve ; Vándori. — 
Kézirata a M. Salonban (VI. 1887. 479. 
l.j, Pesti Hírlapban (1891. 242. sz.) és 
az Ország-Világban (1891. 48. sz.) 

M. Könyv-Szemle 1876. 279. XX. 1. 1879. XX. 
1. 1880. XXXVIII . 1. — M. Könyvészel 1876— 
1890. — Figyelő I I—XXV. — Magyarország és 
a Nagyvilág 1877. 16. Sz. arczk. — Budapesti 
\ api lap 1877. 91. SZ. — Budapesti Szemle 
XVIII . 1878. — Családi Kör 1878. 39. Sz. arczk. 
— Vasárnapi Újság 1878. 15. SZ. a r c z k . — 
A Színpad 1878. 14. sz. a r c z k . 1883. (Aprósá-
g o k i r o d a l m i életéből .) — Kisfaludy-larsaság 
Évlapjai XIV. 37. XV. 18. — Koszorú 1880. 
a r c z k . ( I rmei) . — Pesti Hirlap 1880. 33. 1883. 
46. 1887. 55. SZ. (Cs. i f j ú s á g á b ó l . ) — Magyar-
ország 1881. 19. SZ. — Lakatos Ottó, A r a d 
T ö r t é n e t e I I I . 9. — Beöthy Zsolt, S z i n m ü i r o k 
72. 81. 88. 96. 297. — Nemzet 1883. 319. 320. 
SZ. (Dóczi.) — Fővárosi Lapok 1883. 39. 1885. 
73. ( B a r t ó k L.) 88. 89. 1891. 320. SZ. — Ország-
Világ IV. 1883. a r c z k . ( I f j . Á b r á n y i K.) 1891. 
48. sz. a r c z k é p e k k e l . ( T ő r ö s T.) — Arad és 
Vidéke 1883. 46. 60. 1885. 73. 1887, 67. 68. sz . 
— M. Salon 1885. ( B a r t ó k L.) — Aradi Köz-
löny 1886. 61. 356. 1S88. 1. sz. (Tőrös T.) 
1890. 239. ( N o r d u. S ü d u t á n . ) 1891. 276. 
279. 304. sz. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hor-
váth Ign ácz K ö n y v é s z e t e 1886 — 1889. — Iro-
dalmi Szemle 1879. 15. 1. — Szabadkai Közlöny 
1888. 20. SZ. — Budapesti Hirlap 1888. 300. 
1891. 319. SZ. — Armenia 1888. — M. Sión 
1889. 466. — Akadémiai Értesítő 1890. 134. 136. 
137. 240. — 1891: Corvina 18. 34. P. Napin 
319. 320. (Bar tók L.) N. Pester Journal 322. 
(A lexande r B.) Egyetértés 319. 320. sz. M. 
Hirlap 241. 242. SZ. Pester Lloyd 300. 301. Sz. 
(Dr . S i lbe r s t e in A.) 

Csiky (Csiki) György, színházi sugó. 
— Következő úgynevezett súgókönyveket 
adott ki: 1. Játékszini emlény 1854-re. 
Szombathely. — 2. Játékszini emlék-
könyv 1856-ra U. ott. — 3. Játékszini 
emlékkönyv 1857-re. Győr. — 4. Szín-
házi emlékkönyv 1857-re. Nagyvárad. 
— 5. Játékszini emlékkönyv 1857-re. 
Debreczen. — 6. Színházi emlény 1859-re. 
Pécs. — 7. Játékszini emlény. Arad, 
1 8 6 1 . 

Petrik B i b l i o g r a p h i á j a 624—26. 
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Csiky István, országgyűlési képviselő ! 
1872—78-ig. Meghalt 1886. nov. 17. 
Erzsébetvároson 74. évében. — Munkája: 
Emlékirat a törvényhatóságok rende-
zése tárgyában. Bpest, 1876. (Dániel 
Mártonnal együtt.) 

H. Könyv-Szemle 1876. 93. 1. és gyász -
jelentés. 
Csiky János Jóssef, orvosdoktor, er-

délyi származású. Meghalt 1867. máj. 
13. Marosvásárhelyt 67. évében. — Mun-
kája : Dissertatio inauguralis medica 
sistens functionum organico-animalium 
repentinam suspensionem. Viennae, 1826 

Szinnyei Könyvésze te és gyász je len tés . 

Csiky János, orvosdoktor, a m. kir. 
egyetemen volt szemészi segéd, utóbb 
gyakorló orvos Aradon; szül. 1816. 
márcz. 15. Fibisen Aradmegyében; a 
gymnasiumot szülővárosában, az orvosi 
tanfolyamot a pesti egyetemen végezte 
s 1840 ben orvosdoktorrá avattatott; ez-
után Fabini szemészi kórházában mint 
segéd működött. 1841-ben Pankotára s 
1844-ben Aradra költözött, hol gyakorló 
orvos és megyei kórházi orvos volt. 
1852-ben delejes gyógyintézetet is állí-
tott föl. Meghalt 1856. júl. 20. Aradon 
— Orvosi czikkeket irt az Orvosi Tárba 
1842-ben. — Munkája: Értekesés a há-
lyogról. Buda, 1840. 

Arader Zeitung 1856. 263. 264. 1. — Orvosi 
Hetilap 1857. 11. sz. — Rupp B e s z é d 161. 1. — 
Szinnyei Könyvésze te . 
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni), jog-

és államtudományok doktora, műegyetemi 
rendes- és egyetemi magántanár, Cs. Ká-
roly Székelyföldről beszármazott gazda-
tisztnek fia, szül. 1843. febr. 5. Ken-
deresen Heves (a mai Jász-Nagy-Kun-
Szolnok) megyében; középiskolai tanul-
mányait a kisújszállási, eperjesi s debre-
czeni gymnasiumban 1852—60-ig végezte, 
majd a debreczeni főiskolában még a 
bölcseletet, theologiát és jogot hallgatta; 
az utóbbi helyen a keletkező reáliskolá-
ban a magyar nyelv és történelem segéd-
tanáráúl is alkalmaztatott. Tanpályája 

alatt három izben nyert díjat jogi s aesthe-
tikai munkáiért, melyek között különö-
sen kiemelték a Vörösmarty eposzáról irt 
tanulmányát. 1865-ben külföldre ment 
és fél-fél évet töltött a berlini és heidel-
bergi egyetemeken. Ezután utazott Német-, 
Holland-. Francziaországban és Svájcz-
ban. Haza jővén a Teleki Sándor gróf két 
idősebb fiának (Gyömrőn) volt nevelője s 
1869-ben még beiratkozott a pesti egye-
temre s ugyanitt nyerte jogdoktori rang-
ját is. 1870 őszén a budapesti ev. ref. 
főgvmnasiumhoz hivatott a latin nyelv 
és irodalom tanárának, hol 15 évig mű-
ködött. Időközben az egyetemen mint 
magántanár habilitáltatván, itt a magyar 
magánjogot adja elő. Az 1881—84. 
évben mint Sepsi-Szent-György város 
képviselője részt vett az országgyű-
lésen. 1884 őszén a József-műegyetemen 
a magyar közigazgatási és magánjog 
nyilv. r. tanára lett. A marosvásár-
helyi Kemény Zsigmond-társaság meg-
alakulásakor (1877.) rendes taggá válasz-
totta, hol székét: A franczia troubadourok 
kora cz. értekezéssel foglalta el (Erdélyi 
Figyelő 1880.) 1882 óta tagja a fővárosi 
törvényhatóság bizottságának és 1884 
óla a budapesti ref. egyház tanácsának. 
— Irodalmi működését 1865-ben a 
debreczeni Koszorúban kezdte, hol ver-
sei vannak; a debreczeni önképző tár-
sulat által 1872-ben kiadott Zsutai János 
költeményei elé a fiatal költő életrajzát 
irta. 1870 elején a Pesti Naplónak 
belső dolgozótársa lett, vezérczikkeket 
irt és a gazdasági rovatot vezette 
(1870—77.); 1870-ben ugyanazon lap 
tudósítóúl küldte a német-franczia harcz-
térre, hol két hónapot töltött és harcz-
téri tudósításokat küldött a Pesti Napló-
nak és a Pester Lloydnak Cs. K., majd 
külön Cs. és K. betűk alatt. 1872-ben 
munkatársa volt a Korunknak ; itt és a 
Pesti Naplóban jelentek meg konstanti-
nápolyi utilevelei is (1872. 229. 230. 
233. sz.); 1878—79-ben a Nemzeti Hir-
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lapnak volt munkatársa s vezérczikkirója. I 
Ezeken kivül a M. Tanügy (1874. A pro- j 
testáns egyetem) és Budapesti Szemle 
(1874—80.) hoztak tőle több tanulmányt 
birálatot és könyvismertetést. Egyes 
czikkek jelentek meg tőle még a Vasár-
napi Újságban (1873. Teleki Sándorné 
és Veres Pálné életrajza. 1878 : Eszter-
házy gróf a hét torony foglya), P. Hir-
lapban, Nemzetben, Főv. Lapokban (1873. 
a Faustból) és a Székely Nemzetben 
(1882—84.), továbbá a Budapesti ref. 
gymnasium Értesítőjében (1880. Protes-
táns gymnasium és protestáns autonómia), 
Protestáns Naptárban (1881—82. 1884.), 
a Székely közműv. és gazd. egylet Év-
könyvében (1882.), Szabadelvű Naptár-
ban (1884. A magyar honvédelmi ügy 
fejlődése.), Nemzeti Nőnevelésben. M. 
Salonban (1885), a Protestáns Szemlé-
ben (1891. A hit és babona múltjából) 
és a losonczi Nevelésben (1891.) Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban jelentek 
meg. — Munkái : 1. Atála. Chateaubriand 
után ford. Bpest, 1876. (Olcsó Könyvtár 
12.) — 2. Cicero és barátai. Boissier 
Gaston után ford. U. ott, 1876. — 3. 
A magyar alkotmánytan és jogi isme-
retek kézikönyve. A polgári és elemi 
tanítóképezdék növendékei számára. A 
m. kir. vallás- és közokt. miniszter által 
jutalmazott mű. U. ott, 1879. (2. jav. és 
átdolgozott kiadás. 1884 3. kiadás. 

1890. U. ott.) — 4. A hasai alkotmány 
és jogismeret alapvonalai polg. és felsőbb 
népiskolák számára. A m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter által jutalmazott mű. U. 
ott, 1881. (3. jav. kiadás. 1890. 4-ik kiadás 
1891. U. ott.) — 5. A római birodalom 
képe Róma alapításától kezdve a nyugoti 
császárság végéig. Thierry Amadé után 
ford. U. ott. 1881. — 6. A magyar 
állam kösigasgatási joga. U. ott, 1888— 
89. Két kötet. — 7. Magyar alkotmány-
tan népiskolák számára. U. ott, 1889. 
(2. és 3. kiadás. U. ott, 1891.) — Jegyei 
az említetteken kivül —y —n. és Cs—y., 

melyeket a P. Naplóban, Korunkban» 
Nemzeti Hírlapban és Budapesti Szemlé-
ben használt. 

Moenich es Vutkovich, M. í r ó k N é v t á r a 
438. — :W. Tudom. Akadémia Értesítője 1882. 
( T a g a j á n l á s . ) — Uj M. Athenás. — Szabad-
elvüpárti Naptár 1884. — Kiszlingstein, M . 
Könyvésze t . I I . — Horváth Ignácz Könyvé -
szete 1884. 1888—90. és önéletrajzi adatok. 

Csiky Károly, városi tanácsos, szül. 
1848. júl. 18. Aradon; iskoláit szülő-
városában elvégezvén, 1867-ben Buda-
pestre ment a jogi tanulmányokra. 
Ennek befejezte után az állam- és bírói 
vizsgálatot letette s 1871-ben a földmi-
velési minisztériumnál segédfogalmazó 
lett. Arad város 1872. febr. 28. aljegy-
zőjévé, 1875. nov. és 1878-ban ujolag 
tanácsnokká választotta meg. Jelenleg 
mint árvaszéki ülnök működik Aradon. 
— Az Arad és Vidéke cz. lapba irt né-
hány feltűnést keltett humoros tárczát 
Csibukcsy álnév alatt. 

Lakatos Ottó, Arad Tör téne te I I I . 48. 1. 

Csiky Lajos (alsó - csernátoni), a 
debreczeni ev. ref. theol. akadémia tanára, 
Cs. Kálmán testvéröcscse, szül. 1852. 
aug. 5. Kenderesen Hevesmegyében; a 
gymnasium hat osztályát Budapesten és 
Kecskeméten, a bölcseletet és theologiát 
Debreczenben végezte. 1873. okt. Tisza 
Kálmán családjához ment nevelőnek 
Gesztre, hol két évet töltött. 1875 őszén 
külföldre indult és Edinburghban másfél 
évig, Bázelben ugyanannyi ideig volt és 
mindkét helyen a theologiai tudomá-
nyokat és egyházi életet tanulmányozta. 
1878 nyarán a debreczeni főiskolához 
theologiai segédtanárúi hivatott meg; 
1881 tavaszán rendes hittanár és 1885. 
máj. 1. a debreczeni theologiai s jogi 
akadémia igazgatója lett. — Irodalmi 
működését már debreczeni hittanhallgató 
korában megkezdte Révész Imre Figyel-
mezőjében (1872.) és a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban (1872.); majd Edinburghból 
1876-tól fogva az Evang. Prot. Lapba 
sok czikket irt. Jelen volt 1877-ben a 
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tübingai egyetem négyszázados jubilaeu-
mán és onnan tudósításokat küldött a 
Pesti Naplóba (229. sz.) s Pester Lloydba ; 
működött még a Prot. Hetilapnál (1879— 
80.) és a Debreczeni Prot. Lapnál, mely 
utóbbinak 1885 elejétől szerkesztőtársa 
s 1887 óta szerkesztője lett. Székfoglaló 
értekezése: A három első századbeli 
keresztyének nyilvános isteni tisztelete 
(a debreczeni főiskola Értesítőjében 
1882.); egyházi beszédei a Czelder Már-
ton-féle Evangyéliumi Lelkészi Tárban 
és a Szász Gerő-féle Prédikátori Tárban 
jelentek meg. Irt még kisebb czikkeket 
a Protestáns Szemlébe (a belmissiói 
levelek és viták), Téli Újságba és a 
Protestáns Papba (egy ima); felolva-
sásai a debreczeni lapokban és a 
hittanhallgatók Közlönyében vannak kö-
zölve. Dr. Somerville skót lelkésznek 
magyarországi missiói útját a londoni 
Quarterly Registerben irta le. — Mun-
kái : 1. A short account of the Hungá-
rián reformed church. Edinburgh, 1877. 
(Felolvasás.) — 2. A skót szabad egy-
ház ismertetése. Debreczen, 1877. — 
3. Az öreg doktor. Németből ford. 
Bpest. 1879. — 4. Krisztus az üdvre 
vezető tít. U. ott, 1879. — 5. Diako-
nissa-ügy. Bpest, 1879. (Különnyomat 
az Evang. Prot. Lapból.) — 6. Trakta-
tusok, vagyis a nép számára irt rövid 
vallásos értekezések és az ezeket terjesztő 
társulatok története. U. ott, 1880. — 7. 
Kristóf vén kintornája. U. ott, 1880. 
8. Isten iránti takarékosság. U. ott, 
1880. — 9. Jó tanácsok a szolgák szá-
mára. U. ott, 1880. — 10. Egy perczed 
sem jut imádkozásra. U. ott, 1880. — 

11. Olyan jó feleség. U. ott, 1880. — 
12. Jézus szavai az elf ár adtokhoz. U. 
ott, 1881. — 13. Hit, remény és szere-
tet könyve. U. ott, 1884 (Imádságok. 2. 
bőv. kiadás. U. ott, 1889.) — 14. Egy-
házi beszéd Zwingli Ulrich reformátor 
születésének négyszázados emlékére. 
Debreczen, 1884. — 15. Lelkészavatási 

egyházi beszéd. U. ott, 1884. (aug. 21. 
történt lelkészszé avattatása alkalmával.) 
— 16. Imádságtan. (Euchetica.) U. 
ott, 1886. — 17. Bizottsági jelentés az 
egyetemes presbyterián szövetségről a 
magyar ev. reform, egyház konventjé-
hez. U. ott, 1884. (Névtelenül.) — 18. 
Emlékkövek a kisperegi ev. ref. egyház-
község százados fennállásának 1887. okt. 
23. örömünnepélyéhez. Debreczen, 1887. 
— 19. Beszéd, melyet a debreczeni ev. 
ref. főiskolában főtiszt, és nagys. Révész 
Bálint úrhoz, a tiszántúli egyházker. 
püspökéhez. . . élete 70. évének betöl-
tése alkalmával 1886. jan. 16. mondott. 
U. ott. (Több más alkalmi beszéddel 
együtt.) — 20. Apologetikai előadások 
a keresztyénség alapigazságairól. Bpest, 
1888. (Luthardt Kristóf Ernő után ford.) 
— 21. A rokonság és sógorság fokai-
nak számítása, tekintettel a magyaror-
szági törvényesen bevett és elismert 
vallásfelekezetek jogviszonyaira. U. ott, 
1889. (Ism. Dunántúli Prot. Lap 1890.) 
— 22. Soovári Soós Gábor emlékezete. 
Debreczen, 1891. — Sajtó alá ren-
dezte Révész Bálint Egyházszertartási 
beszédeit (Bpest, 1889) és Dávidházy Já-
nos, A lelkipásztor teendői a presbyte-
riumban cz. művét. (Debreczen. 1889.) — 
Kéziratban v. nagyobbrészt kőnyomatban 
tanítványai számára vannak : A theolo-
giai tudományok encyclopaediája, Val-
lástörténelem, Belmissió, Lelkipásztor-
kodástan. b'gyházszónoklattan, Egyház-
szertartástan, Katechetika s Keresztyén 
erkölcstan. — Jelenleg Révész Bálint 
ref. püspök irodalmi hagyatékát rendezi 
sajtó alá. 

Balogh Ferencz, M. Prot. Egyháztörténet 
Irodalma 75. 79. — Hí. Könyv-Szemle 1877. 
130. — Tipray, M. I r o d a l o m 1879. — Horváth 
Ignácz Könyvészete 1884. 1886. 1889. — Ma-
gyar Könyvészet 1886—87. 1889.— Kiszlingstein, 
M. Könyvészet II. és önéletrajzi adatok. 

Csiky Péter, orvosdoktor, gyergyó-
szent-miklósi származású. — Munkája : 
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A täplälatok. Orvostudori értekezés, j 
Pest, 1836. 

Kupp, Beszéd 158. — Szinnyei Könyvésze te . 

Csiky Samu (homoród-oklándi), orvos-
doktor, birtokos és Kolozsmegye törvény-
hatósági választmányának virilista tagja. 
Meghalt 1882. nov. 11. Kolozsvárt 71. 
évében. — Munkája: Dissertatio inau-
guralis medica de spilanthe oleacca. 
Pestini, 1836. 

Honművész 1836. 37. sz . — liupp, B e s z é d 
159.— Szinnyei Könyvésze t e és gyász je len tés . 

Csilich Lukács (bajai) kapisztrán-
szerzetes. szül. 1707-ben Baja mellett 
Bácsmegyében; a szent Ferencz-rendbe 
lépett és Olaszországban végezte tanulmá-
nyait, mire Corsica szigetére ment, hol 
mint tábori lelkész három évet töltött. 
Visszatérvén hazájába, bölcseletet és 
rhetorikát tanított a budai rendházban, 
hol később a novitiusok mestere is volt. 
Meghalt ? — Munkája: Directa ad 
coelum via seu tres gradus perfectionis 
evangelicae . . . Anno 1755. Hely n. 

Horányi Memoria . — Petrik Bibliogr. 

Csillag Gyula (etre-karcsai), jogdoktor 
a magyar földhitelintézet ügyésze, egye-
temi rendk. tanár, szül. 1851. aug. 6. 
Kecskeméten, hol atyja Cs. Benő me-
gyei titkár volt ; tanult Egerben, Budán 
és Pesten az egyetemen. 1874-ben jog-
doktor és ügyvéd, 1876-ban a budapesti 
egyetemen a telekkönyvi rendtartás 
magántanára lett. 1872 óla a magy föld-
hitelintézet ügyésze. A kormány megbízá-
sából utazásokat tett Német-. Franczia-
országban és Belgiumban a jelzálogi 
intézmények tanulmányozása végett. Ezen 
alkalomból a párisi Société de legislation 
comparé megválasztotta tagjává. 1883-
ban egyetemi rendkívüli tanári czímet 
nyert. — Történelmi s jogtudományi 
czikkei a következő lapokban és folyó-
iratokban jelentek meg : Századok (1867 
—70.), Religio (1868.), Tanügyi Füzetek 
(1868—69.), Esti Lap (1869. belügyekkel 
foglalkozott), Századunk (1869. 151.), 

Jogtudom. Közlöny (1870. 1880. 1886— 
88.), Jog- és Államtudományi Folyóirat 
(1871.). Figyelő (1871.), Vasárnapi Újság 
(1872.), Pesti Napló (1871. 9. 97. 190.. 
1875. 229—232. 1876. igazságügyi és 
politikai czikkek. ezek közt Odillon Bar-
rot emlékiratainak ismertetése négy czikk-
ben, 1877. 338. sz. Lanfrey Péter, az 
első császárság történetirója), M. Igazság-
ügy (1876 óta), Nemzeti Hírlap (1879. 
99. sz. Garnier Pagés emlékezete.), Nem-
zetgazdasági Szemle (1881. 1884. és 1889 
óta), A Hét (1890. Colbert és kora.), M. 
Szemle (1891. Feneion cambraii érsek 
mint szónok és író); ezenfelül még más 
lapokban és folyóiratokban. — Munkái : 
1. A régi magyar alkotmány és az 
1848-iki és 1867-iki évek közjogi alko-
tásai. Pest, 1871. (Az egyetem jogi kara 
által koszorúzott mü. Ism. P. Napló 269. 
sz. Jogtud. Közlöny.) — 2. Az 1869—72. 
országgyűlésről. Tanulmány. U. ott, 1873. 
(Julius álnévvel.) — 3. A nyilvánkönyvek 
közhitelessége. Bpest. 1876. (Különnyomat 
a M. Igazságügyből.) — 4. Telekkönyvi 
rendszerünk reformjáról. U. ott. 1878. 
(Különnyomat a M. Igazságügyből.) — 
5. A vízszabályozási s talajjavítási 
hitelügy jogi rendezéséről. U. ott. 1882. 
— 6. A jelzálogi és telekkönyvi intéz-
mények Nyugat-Európa főbb államai-
ban. U. ott, 1882. — 7. A talajjavítási 
értéktöbbletről, mint külön hitel alapjá-
ról. U. ott, 1882. (Felolvasás a gazda-
körben.) — 8. Telekkönyv és kataszter. 
U. ott, 1884. (Különnyomat a Nemzetg. 
Szemléből.) — 9. Nézetek a telekkönyvi 
reformról. U. ott, 1885. (Magyar Jogász-
egyleti Értekezések 24.) — 10. A királyi 
kisebb haszonvételek megváltásáról. U. 
ott, 1888. — 11. Irányeszmék a reál-
hitel fejlesztése körül. U. ott. 1889. 
(Különny. a Nemzetg. Szemléből.) — 
Több rendbeli előadás s felolvasás a 
gazdakörben (1886. márcz. 25.), a gazd. 
nagygyűlésen (1887. máj. 10.) és a gazd. 
egyletben (1888. ápr. 10.) 
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Szinnyei Reper tó r iuma, Tör t . 1. LI. — Ma-
gyar Könyv-Szemle 1877. 326. — Petrik K ö n y -
v é s z e t e . — .'/. Könyvészet 1886. 1888. — Kisz-
lingstein, M. Könyvésze t II . és öné le t ra jz i 
adatok. 
Csillag Károly, ó-becsei gyógyszerész. 

— Munkája : Rövid értekesés a tiszta-
tömény kénsavról (acidum sulphuricum 
concentraturn purum) és a viznélküb 
lángról (alcohol Richteri.) Pest, 1831. 

Szinnyei Könyvészete . 

Csillag Károly zeneszerző, mint mun-
kája előszavában irja. 20 évig foglalko-
zott a zenészettel és 1850-ig Sechter 
Simon cs. kir. első udvari orgonista volt 
a mestere. — Munkája: Aesthetik der 
Tonkunst in Verbindung mit einer aus-
führlichen Grammatik und Poetik der 
Musiksprache. I. Theil. Pressburg, 1854. 
Hangjegyekkel. (Több nem jelent meg.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Csillag Károly, jogdoktor Szabadkán, 
szül. 1862. máj. 12. Kishegyesen Bács-
Bodrogmegyében; kilencz éves korában 
a szülői háztól elszakadva, saját szár-
nyaira lett bocsátva s a gyrnnasiumot 
Zomborban. Szabadkán és Szegeden vé-
gezte. Ezután a fővárosba került, hol az 
egyévi önkéntességet leszolgálta s egy-
úttal (1881—1890-ig) az egyetemen a 
jogot hallgatta. Időközben Bácska több 
városában joggyakorlaton volt. 1890-ben 
jogi doktor lett. Ekkor Szabadkára hív-
ták szerkesztőnek. — Humoros és sa-
tyrikus czikkei 1878 óta a Bácska cz. 
lapban (Korzóczikkek), a Zombor és Vi-
déké-ben (melynek állandó munkatársa 
volt), a szabadkai Szabadságban és a 
Szabadkai Hírlapban jelentek meg. Al-
kalmi költeményeit a vidéki színpadokon 
s szavalták ; így legújabban a Csiky 

Gergely halálára írtat (Színészek Köz-
lönyében). 1890 tavaszán megteremtette 
a Bolond Istókban Verbőczi Aladár 
alakját. Munkái: 1. Költemények. Bpest. 
1886. (Ism. Bud. Hirlap 88. sz.) — 2. 
Verbőczi Aladár ügyvédjelölt különös 

jogesetei. I. kötet. Szabadka, 1891. 

(Jogászadomák.) — Szerkesztette a Sza-
badkai Hírlapot 1890. nov. 30-tól 1891. 
máj. 31-ig. 

Fővárosi Lapok 1891. 243. sz . és ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Csillag Máté, hírlapíró, szül. 1866-ban 
Békés-Szent-Andráson, hol atyja tanári 
diplomával néptanítóskodott; 12 éves 
korában szüleit elvesztvén, vagyon nélkül 
maradt és Mező-Túron egy gazdag csa-
ládnál nevelősködött, egyúttal ott és 
Pesten végezte középiskoláit; utóbbi 
helyen jogot hallgatott; később a buda-
pesti háztulajdonosok egyletének titkára 
lett. — Elbeszéléseket és tárczákat irt 
1878 óta a budapesti s túlnyomóan a 
vidéki lapokba, közel 500 darabot. — 
Munkái: 1. Első lépés. Beszélyek. Bpest. 
1885. (Ism. Főv. Lapok 1884. 289. sz. 
P. Napló 322. sz.) — 2. Jogásziádák. 
Humoros beszélyek. U. ott, 1885. — 3. 
Eszmény világban. U. ott, 1891. (Prózá-
ban irt drámai költemény.) — Szerkesz-
tette a Venus (Budapesti Élet) cz. lapot 
1889. nov. 2-tól 1891. febr. l-ig és a 
budapesti háztulajdonosok és földbirto-
kosok lapját a Birtokost 1890-ben. — 
Egy napig kegyelmes úr cz. vígjátékát 
adták a város-ligeti színkörben, először 
1891. jún. 26. 

Horváth Ignátz K ö n y v é s z e t e 1885. — N e m -
zet 1891. 175. 320. sz. és önéletrajzi adatok. 

Csillag (Stern) Mór, bölcselettudor, 
mezei gazda, szül. 1859. jún. 1. Kócs 
pusztán Hevesmegyében, hol atyja Cs. 
Károly gazdálkodott; a gymnasium öt 
alsó osztályát Egerben, a többit magán-
úton végezte s 1878-ban Miskolczon tett 
érettségi vizsgálatot. Az egyetemet Buda-
pesten látogatta, hol 1883-ban a magyar 
nyelv, irodalom és az egyet, történet 
tanítására tanári képesítést nyert. Fél-
évig (1883.) a tanárképző intézet gym-
nasiumánál működött, azóta pedig mint 
bérlő gazdálkodik Czinkeháton Heves-
megyében. — Irt több költeményt (saját 
neve, Pius Orbán, Orbán, Castor, Nagy 
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Kalap és Szerelmesi álnevek alatt), el-
beszéléseket. tárczát, ismertetést és birá-
latot vidéki lapokba (Eger, 1882. Balassa 
Bálint Egerben. Emlékezés Kürthy Jenő 
és Kudlovics Andor fiatal költőkről; 
Hevesvármegye, Gyöngyös, Mátravidék, 
Friczi, Scorpio, Vásárhely és Vidéke, 
Regélő Themis, Eger és Vidéke, Szegedi 
Napló), és verset a fővárosi lapokba 
(Petőfi-Társaság Lapja, Magyarország és 
a Nagyvilág, Olvasótár, Ország-Világ. 
Képes Családi Lapok, Hölgyek Lapja). 
— Munkái: 1. A legszebb asszony 
könyve. Bpest, (1882. Versek.) — 2. 
Balassa Bálint báró virágénekeiről. 
Bölcselettudori értekezés. Bpest, 1890. — 
Kiadta Kajdacsi József hátrahagyott mun-
káit és életrajzi bevezetést irt hozzá. 
(1881.) 

.)/. Könyvészet 1882. — Koszorú 1882. — Re-
gélő Themis 1882. — Horváth ignácz K ö n y -
v é s z e t e 1890. és ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Csillag Rupert Antal, benczés tanár, 
szül. 1807. jún. 10. Győrött; a szer-
zetbe lépett 1825. okt. 16.; misés pappá 
szenteltetett 1832. aug. 28.; azután a 
komáromi gymnasiumban tanított az 
50-es évek elejéig, mikor nyugalomba 
vonult. Meghalt 1862. aug. 5. — Érte-
kezése : Némely észrevételek a tudo-
mányok hasznáról, megjelent a komá-
romi r. kath. gymnasium Értesítőjében 
1852. 

Pannonhalmi sz. Benedek-rend Névtára 1880. 
112. 

Csimor Becius Barovius János. L. 
Becsi (Baranyai) János. 

Csincsics Nep. János Miksa, eszter-
gom-egyházm. áldozópap, a n.-szombati 
püspöki lyceum theol. tanára, a növendék-
papháznak aligazgatója, szentszéki ülnök 
és Pozsonymegye táblabírája. Meghalt 
1836. márcz. 12. Nagyszombatban. — 
Munkái: 1. Rede an das vierte Bataillon 
des löbl. k. k. 2-ten ungarischen Linien-
Infanterie Reg. Freyherrn von Hiller, bei 
Gelegenheit seiner feyerlichen Fahnen-
Weihe, gehalten am 17. Juli 1814. Tyr-

nau. — 2. Hitbeli oktatás a keresztény 
catholica anyaszentegyháznak korosabb 
ifjúság és mindazok számára . . . Hye 
Antal után németből ford U. ott, 1818. 
— 3. Rede über die vorzüglichsten Tu-
genden des christlichen Bürgers. Zur 
Feier der Fahnenweihe des bürg. 
Scharfschützen-Corps. U. ott, 1819. — 
4. Beszéd, mellyel főt. királyfia-karcsai 
Iványi János u r a t . . . midőn a nagy-
szombati kerület helytartóságába be-
iktattatnék. . . köszönté jún. 1. 1831. 
U. ott. 

Catalogus B i b i . J o a n n . C a r d . S i m o r 281. 
282. — Petrik B i b l i o g r . — Necrol. Strigon. 117. 

Csindi János, erdélyi származású 
történetíró. Bethlen Farkas említi His-
tóriájában egy kéziratban levő művét, 
Magyarország történetét, melyből Bethlen 
saját munkájában is sokat fölhasznált. 

Csink János, ág. ev. tanító, született 
1823-ban Durándon Szepesmegyében ; 
1833-ban szülei az osgyáni algymna-
siumba küldték a magyar nyelv elsajá-
títása végett, hol a három grammatikai 
osztályt, a kézsmárki lyceumban a felső-
ket végezte, Hunfalvy Pál tanár alatt a 
jogot hallgatta s azután a theologiai 
tanfolyamot is befejezte. Szülei őt a 
papi pályára szánták, de ő 1845-ben a 
politikai pályát választotta; Eperjesen a 
kir. kerületi tábla tisztei közé lépett és 
1847-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1848-
ban szülővárosának jegyzőjévé, majd 
Szepesmegye bizottmányi tagjává vá-
lasztatott meg és tevékeny részt vett az 
1848—49. mozgalmakban; ezért a vilá-
gosi fegyverletétel után kénytelen volt 
hazájából menekülni; előbb Nógrád-
megyében bujdosott és okt. vége felé 
lépte át az osztrák határt. Boroszlóban 
elfogták, de két havi fogság után ki-
szabadult és Hamburgba jutott el ; ren-
des útlevele nem lévén, kénytelen volt 
útját Belgiumon át Londonba folytatni, 
hova 1850. jan. 6. érkezett meg. Minden 
igyekezetét az angol nyelv megtanulá-
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sára fordította, de eleinte kézi munká-
val kellett kenyerét keresnie, míg 1851-
ben John Runtzczal a Birkbeck-féle 
polgári iskolák igazgatójával megismer-
kedett, kinek ajánlására a franczia nyelv 
tanítójává fogadtatott és 1853-ban a Ci-
tyroad- Birkbeck iskolában segédtanító 
lett. 1855-ben a John street Literary and 
scientific Institution polgári iskolájába 
igazgató-tanítónak (Headmaster) válasz-
tatott meg. hol 1857. decz. 20-ig műkö-
dött. Ekkor hazájába visszatérhelési en-
gedélyt nyerve, ünnepélyes elbúcsúzásánál 
az iskolaszék őt Shakespeare műveinek 
egy illustrált példányával és búcsú-
levéllel, tanítványai arany tollal aján-
dékozták meg. Hazájába 1858. jan. 6. 
érkezett meg; itten az ügyvédi pályát 
akarta folytatni, de ez megtagadtatott tőle; 
a kézsmárki elemi iskola II. ós III. osz-
tályának vezetése bízatott reá s 1859-ben 
a kassai ág. ev. egyház az első három 
elemi osztály tanítójának választotta meg. 
A szerencsétlen olasz hadjárat után a 
magyar alkotmány részben visszaállíttat-
ván, Kassa közönsége a városi képviselő-
testületbe választotta meg és az iskola-
ügyi bizottságban is működött. 1861-ben 
a kassai kereskedelmi testület megválasz-
totta a kereskedelmi vasárnapi iskola 
tanítójának. 1868-ban lemondott tanítói 
állásáról és Kassát is elhagyta. 1870-ben 
a lőcsei Hitel- és Iparbank megválasz-
totta vezérkönyvelőnek ; de 1871-ben az 
eperjesi ág. ev. egyház megválasztván 
őt a felsőbb leányiskola tanítójává, aug. 
Eperjesre költözött, hol jelenleg is mű-
ködik. 1874-ben Eperjesen magán gyer-
mekkertet szervezett, melyet felügyelete 
alatt leánya vezetett. — Munkái: 1. A 
complete practica! grammar of the 
hungarian language with exercises. se-
lections from the best authors, and vo-
cabulaires. To which is added a his-
torical sketsh of Hungarian literature. 
London, 1853. — 2. Mértékek és pénz-
darabok tabellái. Kassa. 1860. — 3. 

Olvasókönyv a polg. isk. számára. U. 
ott, 1861. Két kötet. — 4. Lehrbuch 
für Bürgerschulen. U. 'ott. 1862. - - 5. 
Az eperjesi ev. leányiskola szervezési 
terve. Eperjes, 1873. — 6. Der Kinder-
garten, seine Einrichtung und Aufgabe. 
U. ott, 1873. — 7. Leitfaden für den 
Unterricht der deutschen Sprache. U. 
ott, 1873. — 8. Leitfaden für den 

' Unterricht in der Geographie. U. ott. 
1874. (Öt folyam a 2—6. osztályok szá-
mára.) — 9. Naturgeschichte für Volks-
schulen. U. ott, 1876. Három rész. — 
10. Unterricht in der Religion. U. ott, 
1876. — 11. Leitfaden der Stillehre. 
U. ott. . 1876. — 12. Magyar-német 
nyelvgyakorló-könyv nép- és polgári 
iskolák számára. Eperjes, 1876. Kél rész. 
(2. kiadás. 1878. 3. kiadás. 1884. U. ott.) 
— 13. Vezérfonal a földrajz oktatásá-
hoz. U. ott, 1877—79. Két rész. (I. fo-
lyam. Eperjes és környéke. II. Eper-
jes. Sárosmegye. III. Magyarország. IV. 
Európa. V. Ázsia, Afrika, Amerika, 
Ausztrália leírása. VI, A föld mint égi 
test és a naprendszer.) — 14. Oktatás 
a vallástanban. (I. Bibliai történet. II.) 
Hit-és erkölcstan.) U. ott. 1881—82. Két 
rész. — 15. Gyakorlati angol nyelvtan 
kezdők számára. U. ott. 1878. — 16. 
Magyar nyelvtan iskolai használatra. 
I. folyam. A mondattan elemei. II. fo-
lyam. Szóragozás. U. ott, 1884. 

Putrik Könyvészete és Bibliogr. — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. — M. Könyvészet 
1886. — Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és 
önéletrajzi adatok. 

Csintalan Alajos, kath. plébános, szül. 
1827. nov. 23.; iskolái elvégezte után 
1851-ben nyár derekán misés pappá 
szenteltetett; azután az egri egyházme-
gyében Arlón és Jászberényben káplán-
kodott; 1857-ben a kékesi parochiába 
helyezték, melyet 1863-ban az ajákival 
cserélt föl. 1887-ben nyugalomba vonult 
és Nagyváradra költözött, hol még azon 
évben meghalt. — Szépirodalommal, 
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különösen költészettel foglalkozott és 
népies beszélyeket s verseket irt a Kath. 
Néplapba. Tanodai Lapokba s az Eger 
cz. hírlapba. 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. — Babik, K a t h . 
Kö l t é sze t Tö r t éne t e . — M. Sión 1888. 452. 

Csintalan József, gymnasiumi tanár 
Nagyszombatban ; ha nem csalódom, ő 
volt az, kit mint a gyöngyösi nemzeti 
főiskolából kilépőt említ Kazinczy 1789-
ben Gyöngyös város tanácsához irt le-
velében. — Kézirati munkái: Choro-
graphica descriptio incl. regni Hungáriáé 
és Tabella statistica llngariae (a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I . 454. 

Csintó Remigius, szent Ferencz-rendi 
szerzetes, szül. 1719-ben Bacsfán a po-
zsonymegvei Csallóközben; 1737-ben 
lépett, a szerzetbe s 1744-ben lett misés 
pap ; theologiai lector is volt. Meghalt 
1755. decz. 17. Pozsonyban. — Mun-
kája : Pii hominis eatholici preces 
miscellaneae. Jaurini, 1753. 

Farkas, Sc r ip to res 78. 
Csipáky József, bécsi testőrtiszt. Csu-

pán ennyit tudhattam meg róla az egy-
korú szinlapokból; az egykorú Sche-
matismusokban nem találtam nevét. — 
Munkája: Zoltán. Árpád fia, magyarok 
fejedelme vagy a világosvári menyegző, 
nagy nemzeti vitézi játék 3 felv. Elő-
adatott Pozsonyban 1833. máj. 13., 
Győrött máj. 20.. Komáromban máj. 27.. 
Székesfehérvárott aug. 18., ismét Győrött 
Szerelem diadalma, vagy a világosvári 
menyegző czímmel 1834. okt. 9.. Kassán 
1835. febr. 11. (Megvan a nemzeti szín-
ház könyvtárában.) 

Honművész 1834. 85. sz. — Figyelő X V I I . 
150. 1. 
Csipke József. — Munkája : 0 felsége 

az i f j ú Jcirály és az urbárium elenge-
dése. Szarvas, 1852. (Versben.) 

Petrik Bib l iogr . 
Csipkés Elek (aranyos-rákosi). — 

Kézirati munkája: Torda nemes városá-
nak históriája, eredete, változásai, tör-

vényes és politikai administráltatásának 
leírása (az erdélyi múzeum kézirattárában.) 

Torma R e p e r t ó r i u m a 159. 

Csipkés Komáromi György, a theo-
logia doktora, debreczeni ev. ref. tanár, 
szül. 1628-ban Komáromban, hol atyja 
Cs. Mihály városi tanácsos volt; gymna-
siumi tanulmányait szülőföldén kezdte 
és Sárospatakon végezte, mire Kassára 
ment az ottani orthodox iskola kor-
mányzására ; innét csakhamar Deb-
reczenbe költözött. 1650 nyarán indult 
külföldre s Utrechtben telepedett le, hol 
egyebeken kivül a keleti nyelveket meg-
tanulta ; a héber nyelvet annyira tudta, 
hogy e nyelven szónokolt is az egye-
temi hallgatókhoz ; ugyanott 1653. febr. 
7. a theologia doktora lett. (Eredeti 
diplomája Széli Farkas birtokában van.) 
Ezen év nyarán visszatért hazájába s 
Debreczenben a keleti nyelvek és böl-
cselet tanára lett, hol aug. 8. foglalta 
el székét. 1657. jún. 17. ugyanott lel-
készszé választották, mely hivatalát 
1678. okt. 6. bekövetkezett haláláig, vi-
selte. Könyveit a debreczeni és sáros-
pataki iskolának hagyta. — Munkái: 1. 
Disputatio metaphysica de patientia et 
actu. Ultrajecti, 1650. — 2. Disputatio 
theologica de S. S. Trinitate. U. ott, 1651. 

— 3. Disputatio theologica de clavibus 
regni coelorum. U. ott, 1651. — 4. 
Disputatio scholastico-theologica de 
Speculo Trinitatis. U. ott, 1652. — 5. 
Disputatio sehol, theol. de Speculo 
Trinitatis altera. U. ott, 1652. - 6. 
Disputatio theol. inauguralis de sacer-
dotio Christi, Mendatio Synodis, Diluvio 
Noachico. . . U. ott, 1653. — 7. Oratio 
haebrea, de lingua sancta. U. ott. 1653. 
— 8.Az Kereszteny Isteni-Tudomány-
nak Jeles móddal úgy elkészíttetett 
rövid summaia. Wollebius János után 
ford. U. ott, 1653. — 9. Sp>eculum, 
poeticuni. Varadini. 1653. — 10. Dis-
putatio theologica de libro vitae. Ultra-
jecti, 1654. — 11. Disputatio theologica 
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de bis mortuis. Varadini. 1654. — 12. 
Schola Jiaebraica . . . accessit autoris 
oratio inauguralis de linguae hebreae 
utilitate, necessitate . . . babita ibidem 
Debrecini a. 1653. 8. aug. Traj. ad Rh. 
1654. — 13. Hungaria illustrata. U. 
ott, 1655. — (Latin nyelven irt magyar 
nyelvtan, melyet Toldy Ferencz Corpus 
Grammat. Linguae Hung. cz. munkájá-
ban lenyomatott. Ism. Bud. Szemle V. 
1866. Szabó K.) — 14. Disputatio 
theologica de lamiis veneficis. I II. 
Varadini, 1656. — 15. Disputatio theo-
logica de universitate diluvii Noachii I. 
II. U. ott, 1656. — 16. Disputatio 
theol. de paradiso. Varadini, 1657. — 
17. Concionum sacrarum miscellanearum 
centuria I. U. ott. 1659. (és Kassán, 
1671.) Cent. II. Cibinii, 1665. (2. kiadás 
Debreczen. 1679.) Cent. IIí. Debrecini, 
1666. Cent. IV. U. ott, 1668. Cent. V. 
U. ott, 1669 — 18. Szomorú Esetek 
Tüköré. S.-Patak, 1661. (Halotti beszéd 
Váradi Rácz János fölött.) — 19. Angliai 
puritanismus. Debreczen, 1662.(Amesius 
Vilmos után ford.) — 20. Bekeseges 
Türes Ösztöne. U. ott, 1662. (Halotti 
beszéd Bőr Kata, Böszörményi Mihályné 
fölött.) — 21. Spicilegium Anglicum. 
U. ott. 1664. — 22. Pestis Pestise. U. 
ott, 1664. — 23. Az Judiciaria Astro-
logiarol és Üstökös Csillagokról való 
Judicium. U. ott, 1665. — 24. Keseredet 
Lélek Tiszti. Sáros-Patak. 1666. — 25. 
Igaz Hit. Szeben, 1666. (241 prédiká-
czió.) — 26. Transsubstantiatio exen-
tisata. S.-Patakini, 1667. (Agricola Ar-
buteus névvel.) — 27. Való dolgok 
közzűl kivettetett Által-állatozás. Meso-
potámiában (Sárospatak), 1667. (Agricola 
Arbuteus álnév alatt. Előbbinek fordí-
tása.) — 28. Élet Unandosaga. Saros-
Patak, 1668. (Halotti beszéd Biczó Anna, 
Dobozi Istvánné fölött.) — 29. Papis-
tasag Ujsaga. Kolozsvár, 1671. (Sámbár 
Mátyás állításai ellen.) — 30. Molinien 
sisyphium. Hoc est fructaneitas conatus 

istius, quod G. B. reformatos'in Ungaria 
non esse confessionis Helveticae, probare 
frustra contendit. Ostensa per Georgiurn 
Nicolai Thysanodem. (Claudiopoli), 1672. 
(Felelet Bársony Györgynek: Veritas 
toti mundo declarata cz. munkájára. 
Magyarul is megjelent u. ott 1672-ben. 
de egy példánya sem ismeretes.) — 31. 
Analysis Apocalypseos sparsim et sum-
marie exegetica. U. ott. 1673. — 32. 
Dissertatio theol. de morte seu obitu 
Mosis. Claudiopoli, 1674. — 33. Analysis 
epistolarum Pauli apostoli ad Galatas. 
Debrecini. 1677. — 34. Analysis epis-
tolae Pauli ad hebraeos. U. ott, 1677. 
— 35. Gatalogus operum Georgii C. 
Comorini. . . editorum et nondum edi-
torum prout erant 1675. die 22. juli. 
Claudiopoli, 1677. — 35. Magyar Biblia 
közönségesen Komáromi Bibliának is 
nevezik, melyet zsidó és görög nyelvből 
fordított 1685-ben (Leyda, 1719.) Ebből 
4000 példány rendeltetett meg és utána 
200 ; első szállításé Duklán keresztül tör-
tént 12 ládában (2915 példány); ezekből 
Maróti György csak 31 példányt kapha-
tott meg, a többi a szepesi kamara által 
lefoglaltatott; még hátramaradt Danczig-
ban 820 franczia kötésben és 265 fehér 
pergamen példány; ezen visszamaradt 
példányok Varsóba szállíttattak és ott 
hevertek 1789-ig, midőn aug. 9. sok 
utánjárás után Debreczenbe kerültek. 
— Kézirati 24 munkájának jegyzéke 
közölve van a Századokban, 1873. 140. 
1. és a Protestáns Szemlében (1891.) — 
Munkáin nevét Comaromi C. Gyorgy-nek, 
majd Comaromi Csipkés Györgynek írja. 
Pecsétjének körirata: Georgius C. Co-
marinus. 

Czwittinger, Specimen 111. — Bod, M. 
Athenas 145. — Horányi, Memoria II. — 
Katona, História Critica XXXVI. 778. — Hor-
tobágy 18G4. 15. SZ. — Csokonai Album 210. 
— Szűcs István, Debreczen Történelme II . 
574. 592. 597. — Századok 1873. 137. 345. 581. 
(Munkáinak czímsorozata 1651-töl 1675-ig). 
1875. 278. (Végrendelete 1663. febr. 6.) — 
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l'rot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1875. 72. 1. 
(Kritikai életrajza Szinyei Gerzsontól.) — 
Szilády Áron, M . K ö l t ö k T á r a I—V. — Szabó 
Károly, Kég i M. K ö n y v t á r I . I I . — M. Könyv-
szemle 1879. 23. 107. X I V . 1890. (Cs. K . G y . 
Bibl iá ja , Széli Fa rkas . ) — Erdélyi Muzeum IX . 
1882. (Szabó Károly . ) — Debreczeni Hírlap 
1891. 123. SZ. (Szé l i F . ) — Protestáns Szemle 
1891. (Földváry László, K. Cs. Gy. és 
Bibliája.) 

Csippék Ferencz, hirlapiró, a Religio 
belmunkatársa Budapesten. — A pesti 
növendékpapság Munkálataiban (XXVI. 
1862.) jelent meg egy fordítása; több czik-
ket irt a kath. lapokba s folyóiratokba. — 
Munkái: 1. A pápa helyzete s utolsó szó 
a római kérdésről. Bpest. 1882. (Fran-
cziából ford.) — 2. Néhány szó a val-
lás- és oktatásügyi m. kir. minisztérium 
1886-ik évi költségelőirányzatának kép-
viselőházi tárgyalásához. U. ott. 1886. 
(Különny. a Religióból.) — 3. A leg-
főbb társadalmi kérdés. U. ott, 1891. 
(Különnyomat a Religióból. Ism. írod. 
Szemle.) — Szerkesztette a Katholikus 
Világ cz. lapot 1888-tól 90-ig Újpesten. 

Kiszlingstein. M. Könyvésze t I I . 59. — 
Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . 

Csippék Sándor, a theologia doktora 
és tanára, szentszéki ülnök, zsinati vizs-
gáló, szül. 1841-ben; föl szenteltetett 
1864-ben. 1888-ban a nyitrai papnevelő 
intézet igazgatója s ugyanazon évben 
kanonok lett. — Czikkeket irt a M. 
Államba s a M. Koronába ; szent beszé-
deit kiadta az Isten Igéje cz. folyóirat-
ban és a nyitrai székesegyházról a M. 
Sionba (1864.) irt. — Munkája: Szent 
beszéd, melyet szent István Magyar-
ország első apostoli királyának ünne-
pén . . . mondott. Bécs, 1883. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1883. — Sche-
matismus Cleri Ni t r i ens i s 1886. — M. Sión 
1890. 294. 
Csipredi (Ts ipred i ) István, a Tököli-

Rákóczi-féle kurucz világban élt és egy 
vitézi éneket hagyott maga u tán: Jaj 
mely mulandó már ez árnyékvilág. . . 
kezdettel; Thaly Kálmán adta ki Régi 
M. Vitézi Énekek cz. gyűjteményében 

(Pest, F. 393—398. 1.) A versfejekben 
van meg a neve. 

Csirke (Chirke) Alfonz (Aladár), m. 
kir. államvasuti hivatalnok, nyug. csász. 
és kir. huszárezredbeli főhadnagy 
Budapesten, szül. 1843-ban Veszprém-
ben. — Munkái: 1. Iskolai tankönyv 
a legénységi iskolák számára. Arad, 
(1877.) — 2. Iskolai tankönyv a tiszti 
iskolák számára. U. ott, (1877.) Mindkét 
munkát Cs. A. jegyek alatt adta ki. 

Militär-Schematismus 1874. — Lakatos, A r a d 
Története III. 48. és Szöllösy K. szives 
közlése. 

Csirke (Tatai) Ferencz, ev. ref. 
püspök, szül. 1707-ben Tatában Komá-
rommegyében és az ottani iskolában 
atyjának Cs. Istvánnak felügyelete alatt 
tanult ; innét 1727-ben a felsőbb tudo-
mányok tanulására Debreczenbe ment, 
hol 1736-ig a lelkészi hivatalra is képe-
sítette magát; azonban megváltoztatta 
szándékát, világi emberré lett és meg-
nősült. Később ismét a papi pályára 
szánta magát és 1.740-ben újvárosi lel-
késznek választották; innét 1742. aug. 
16. külföldi akadémiákra indult; vissza-
térve 1743-ban Szoboszlón lett prédi-
kátor, honnan 1748-ban Debreczenbe 
hivatott; 1762-ben esperes, 1763-ban 
püspök lett. Hires szónok és kitiinő 
műveltségű férfiú volt; a német és 
franczia nyelvet is birta. Meghalt 1765. 
jún. 25. — Munkái: 1. Kegyelem szö-
vetségének titkába való bevezetés, Lampe 
Fridiik Adolf után ford. Debreczen, 1744. 

— 2. A Szent írás épületes és idves-
séges olvasására való tanácsadás. U. 
ott, 1751. — 3. Katekhismusi házi 
kincs. Stehelin után ford. Kolozsvár, 
1752. (Névtelenül.) — 4. Egy hétre való 
elmélkedések és könyörgések, az Ur 
vacsorájához való készülettel egybe. 
Moulin Péter után ford. Debreczen, 1758. 
— 5. Az igaz kegyességnek kezdete és 
előmenetele. Doddridge Filep után ford. 
U. ott, 1761. — 6. Nebo hegye, melyen 

12. iv sajtó alá adatott 18í)2. jan. 18. 
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megholt Moses az Urnák szolgája, és e 
szerént leíratott néhai tek. nemz. és 
vitézlő Domokos Márton urnák halála. 
U. ott. 1764. — Munkáit Tatai Ferencz 
név alatt adta ki. 

We szprémi, S u c c i n c t a I V . 369. — Tóth Fe-
rencz, Helv. vall . Túl a Tiszai Püspökök 
É l e t e . 166. — Protestáns Szemle 1891. 405. -— 
Petrik Bibliogr. 
Csirke Lajos, orvostudor, szülész és 

szemész-mester, veszprémi származású. 
— Munkája: Orvostudori értekesés. A 
szülészi műtétemények. Buda, 1837 
(Latin czímmel is.) 

tlupp, Beszéd 160. — Szinnyei Könyvészete. 
Csirnovicz (Tsirnovitsi) János. — 

Munkája: Be hello Pannonico libri III. 
Hely n., 1619. 

Bod, M Athenas. — Figyelő XVII. 383. 
Csiszár Amália, (borbereki) gróf Ne-

mes Gáborné, Cs. Miklós kir. tanácsos 
és Folinus Rozália leánya, szül. 1816 
körűi; férjhez ment Nemes Gábor gróf-
hoz, kitől két évi házasság után elvált 
és Alvinczen visszavonulva élt, hol az 
50-es években meghalt. — Beszélyeket 
irt a Honderűbe (1846—47.) és a P. 
Divatlapba (1847. és 1848. I. Női szózat 
Erdélyből cz. felhívást.) Az Urházy által 
szerkesztett Unió zsebkönyvben neve 
alatt megjelent beszélyt nem ő irta. 
(Nyilatkozata. Honderű 1847. II.) 

Remény 1851. I I . 234. — Danielik, M. í r ó k 
II. 47. — Nagy Iván, Magyarország Családai 
III . 168. (férje hibásan neveztetik N. Fe-
rencznek) és Gyalui Farkas szives közlése. 
Csiszár Sámuel (nagy-görgényi), ev. 

ref. lelkész, szül. 1791-ben Daróczon 
Kolozsmegyében, hol atyja ref. pap volt; 
Kolozsvárt a ref. gymnasiumot végezve, 
Genfben theologiát hallgatott. Innét 
Kolozsvárra ment az ev. ref. egyház-
községhez segédlelkésznek; később pap-
nak, majd első papnak és kolozs-kalotai 
esperesnek választották. Meghalt 1852. 
febr. 8. Kolozsvárt, élte 60., papi szol-
gálata 37 évében. Emlékbeszédet mon-
dott fölötte Salamon József a theologia 
doktora. — Arczképe kőnyomatban 

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

1847-ben készült. — Munkái: 1. As 
orvosi tudomány és az orvos egy halotti 
beszédben Pataki Sámuel felett. Kolozs-
vár, 1824. — 2. Ki as igas hazafi ? 
Egy rövid halotti elmélkedés, melyet az 
idvezült Felső Szálláspataki Kenderesi 
Mihály ur koporsója mellett Kolosvárt 
apr. 20. napján 1824. háznál tartott. U. 
ott, 1824. — 3. Halotti beszéd Balog 
Katalin felett. U. ott, 1828. — 4. Egy-
házi beszéd. U. ott, 1829. (A kolozsvári 
ev. ref. eklézsia külső városi templomá-
nak fundamentum köve letétele alkal-
matosságával okt. 3. 1829. tartatott 
ünnepe cz. füzetben.) — 5. Fő vigaszta-
lás a vallásban vagyon. Rövid halotti 
beszéd gr. Bethlen Kata, b. Kemény 
Ferencz hitvesének koporsója mellett. 
U. ott, 1830. — 6. Halotti beszéd Lo-
sonczi 1. b. Bánffy Erzsébet fölött. U. 
ott, 1831. (Herepei Károly halotti beszé-
dével együtt.) — 7. Halotti beszéd: id. 
Szilágyi Ferencz prof. urnák . . . vég-
tisztelete megadásakor máj. 24. 1829. 
U. ott, 1833. (Hegedűs Sámuel beszé-
dével együtt.) — 8. Az igazi haza-
fiság párosítva az alattvalói hivséggel, 
rövid halotti beszédben idv. S. M. Ber-
keszi mélt. Katona Zsigmond urnák 
végtisztelete megadásakor. U. ott, 1833. 

9. Kolosvári hites polgár és boltos 
kereskedő Trandofir György urnák ha-
lotti végtisztelete megadásakor tartott 
rövid elmélkedés a kereskedés hasznos 
voltáról a statusra nézve és a nemes 
indulatú kereskedőt illető megbecsülte-
tésről. U. ott, 1833. — 10. A jó király 
istennek képviselője népei életében. 
Halotti beszéd b. e. I. Ferencz Erdély 
nagy fejedelme . . . gyász innepén . . . 
U. ott, 1835. — 11. Halotti beszéd N. 
Zilahi, és Diosodi Sebes Antal ur ko-
porsója mellett. U. ott, 1835. — 12, 
Idvesült Szathmári Pap Krisztina 
asszony, N.-Baczoni idősb Incze Mihály 
szeretett hitvesse halotti gyász-innepén 
jan. 30. 1835-ben a háznál tartott rövid 
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elmélkedés, U. ott, 1835. — 13. Halotti 
beszéd Sebes Antal úr koporsója mel-
lett. U. ott, 1835. — 14 Néhai Ákosi 
Harra Gábor urnák a kolozsvári ev. 
ref. nemes kollégyom könyv- és kőnyomó 
intézete arendatorának halotti gyász 
innepén Kolozsvárt.. . dec. 19. 1837. 
mondott tiszteleti beszéd. U. ott. 1838. 

Toldy Bibliographiája (Tudom. Tár 1834. 
240. 241.) — Kolozsvári Lap 1852. 331. SZ. — M. 
Könyv-Szemle VII. 105. — Catalogus Bibi. Joan. 
Card. Simor 282. — Petrik Bibliogr. — 
Gyászjelentés és Gyalui Farkas szives 
közlése. 
Csiszár Sámuel, orvos-doktor, rozs-

nyói, gömörmegyei származású. — Mun-
kája : Orvosi értekezés a pokolvarról. 
Buda, 1839. (Latin czímmel is.) 

Rupp Beszéd 161. — Szinnyei Könyvészete. 

Csiszárik János, theologiai tanár és 
hitoktató, szül. 1860. nov. 16. Vörös-
klastromban Szepesmegyében ; 1883. 
apr. 15. misés pappá szenteltetett. 1885 
óta theologiai tanár a püspöki lyceum-
ban Kassán. — Munkája: Az üdv ó-szö-
vetségi történelme középiskolai és tanító-
képzőintézeti használatra. Kassa, 1890. 

Schematismus Cassoviensis 1891. 215. — 
.V. Könyvészet 1890. 159. — Corvina 1890. 19. 
sz. (Hibásan neveztetik Csicsariknak.) 

Ciszér János, véczkei kath. plébános, 
szül. 1841. jún. 24. Véczkén Udvarhely-
megyében. — Czikkeket és verseket irt 
az Egri Népvilágba s a gyulafehérvári 
Közművelődésbe, melynek 1880—81-ben 
társszerkesztője volt; itt jelentek meg 
Eszmevirágok az élet kertjéből cz. köz-
leményei. — Munkái: 1. Székely czim-
balom hangok. Károly-Fehérvár. 1881. 
(Költemények. Erdélyi róm. kath. Iro-
dalmi Társulat Kiadványai III.) — 2. 
Eszmevirágok az élet kertjéből . . . 
(Fordított költemények.) 

í)/. Sión 1890. 469. (Szöllössy K.) és ön-
életrajzi adatok. 
Csiszér-Ugróczy Ida, szül. 1836-ban 

Foktőn Pestmegyében, hol atyja érsek-
uradalmi tisztviselő volt; 1856-ban Csi-
szér Kálmán bátyai földbirtokoshoz ment 

férjhez. — Már mint tiz éves gyermek 
ügyesen tudott meséket kigondolni és 
kisebb nővéreit, barátnőit azokkal mu-
lattatta. Nyilvános működését az iro-
dalomban 1868-ban kezdette meg, midőn 
a Nefelejts cz. szépirodalmi lapba dol-
gozott, azután a Hölgyek Lapjá-ba, Ké-
pes Családi Lapokba és több vidéki 
lapokba irt beszélveket és ismeretter-
jesztő czikkeket. —r Munkái: 1. Beszé-
lyek. Pest. 1872. — 2. A szerelem har-
czosai. Regény. Bpest, 1875. Három 
kötet. — 3. Anikó, a kis nő-Robinson. 
U. ott, 1889. — 4. Csillámka, egy bol-
dog ország királynője és a három bűvös 
strucztojás. Tündéi-rege. U. ott, (1889.) — 
1873-ban Ifjúsági Könyvtár cz. szép-
irodalmi ismeretterjesztő folyóiratot adott 
ki 12 füzetben ; 1883. máj. 13-tól nov. 4-ig 
pedig a Magyar Háziasszony cz. lapot 
szerkesztette. — Lenczkirálynő cz. 3 felv. 
népszínművét 1884-ben adták elő Kecs-
keméten. — Ez idő szerint is foglalkozik 
a szépirodalommal és a fővárosban él. 
Két regénye van sajtó alatt : A család 
számüzöttje és Az elrabolt örökösnő. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 1888. 
és önéletrajzi adatok. 

Csitári (Gramanetz) Emil, hirlapiró. 
— 1882, jún. 29. átvette a Székesfejér-
vár és Vidéke szerkesztését, melyet mai 
napig szerkeszt. 

Ország-Világ 1890. 51. SZ. arczk. 

Csitári (Gramanetz) Kálmán, gyógy-
szerész és hirlapiró, szül. 1842. jún. 18. 
Bozsokon Veszprémmegyébeti, hol atyja 
Gramanetz Gábor ügyvéd és megyei 
tisztviselő volt; iskoláit Veszprémben és 
Székesfehérvárott végezte s hajlama a 
gyógyszerészethez vonzotta, melyből ok-
levelet is szerzett. A 60-as évek elején 
Székesfehérvárra ment és az ottani la-
pok mellett dolgozott. 1866-ban résztveit 
a Klapka-léle invázióban; el is fogták, 
de magasabb közbenjárásra szabadon 
bocsátották, mire visszavonult Pankotára, 
hol folytatta gyógyszerészi pályáját. 1874. 
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júl. 1. megalapította a Székesfehér-
vár és Vidéke cz. társadalmi, szépirodalmi 
s közművelődési kétszer hetenként meg-
jelenő lapot, melyet 1881. június 27. 
Hévvizen (Keszthely mellett) történt 
haláláig szerkesztett. — Már ifjú korában 
állandó munkatársa volt a Koszorú, 
Népzászlója, Nefelejts. Gombostű s Ma-
gyar Újság cz. lapoknak, melyek több 
czikket és költeményt hoztak tőle; a 
Gyógyszerészeti Lapokba pedig gyógyá-
szati czikkeket irt. — 1873. jún. 29-től 
a Székesfehérvár cz. lapnak segédszer-
kesztője volt és 1874-ben szerkesztette 
a Székesfehérvári Figyelő cz. helyi lapot, 
melyet azon év jún. 27. megszüntetett. 

Székes fehér cár és Vidéke 1882. 76. Sz. 

Csizi (Tsiz i ) István, cs. és kir. őr-
nagy (főstrázsamester), erdélyi szárma-
zású ; 1766-ban hadnagy volt a Gyulai-
féle gyalogezredben ; 1794-től nyugalom-
ban élt Tokajban, hol 1805. febr. o 
meghalt 77 éves korában. — Munkái: 
1. Kies hymeituson szőtt virágszál b. 
Bánffy Mihály úr és "b. Kemény Terézia 
kisasszony házassága alkalmatosságára. 
Kolozsvár, 1758. — 2. Királyi Buda vára 
mennyi ideig sínlett a török igája alatt 
és az alól lett kedves szabadulhatásával 
s azután mely nagy kiváltképen való 
örömei voltanak. Kassa, 1763. (Buda, 
1766. Kolozsvár, 1767. Albert herczegről 
és udvaráról Mária Terezia alatt, vers-
ben. Toldy Ferencz nem ismerte.) — 3. 
Társaság Tüköré, melyben a Gyulaianum 
legrégibb magyar gyalog regernentnek 
első granadiros kapitánya Cserei Sámuel 
mely szívbéli fájdalommal búcsúzott el 
és ezt ugyanazon regementnek méltatlan 
hadnagya . . . mely megilletődéssel bo-
csáthatta el most folyó 1766. eszt. sz. 
András havának első napján ki-ki meg-
láthatja. Buda. (Versben.) — 4. Virtus 
oszlopa, melyet gróf Maros-Némethi 
Gyulai Sámuel úrnak tiszteletére 
Buda várában felemelt 1767. eszt. első j 
napján. Buda. (Versek.) — 5. Csizi 

István főstrázsamesternek nemes Mol-
nár Borbálával az erkölcs pallérozá-
sát tárgyazó verses levelezései,• melyek 
leginkább beteges állapotjában munkál-
tattak. Pozsony, 1797. — 6. XXX reg-
geli gondolatok, melyeket szűz havában 
1708-ban Csizi István főstrázsamester-
nek agg múzsája annyi reggeleken han-
gicsált. Debreczen, 1801. (Költemények.) 
— Még mint kapitány, Galicziában tar-
tózkodása alatt a vezetése alatti század 
számára három munkát irt, melyek czí-
meit az akkori pozsonyi Magyar Hír-
mondó (1782. 34. sz.) után közlöm: Egy 
magyar közvitézt vezető Kalauz; ez áll 
308 rövid kérdésekből és ugyanannyi fele-
letekből, melyek a közkatonát Regula-
mentum szerént való kötelességekre ta-
nítják, végén a Hadi-Artikulusok is ma-
gyarul olvastatnak. Egy magyar fraitert 
vezető Kalauz, mely 362 kérdéseket s 
feleleteket foglalván magában, a káp-
lárokat s azok alatt lévő altiszteket kö-
telességekben Régulamentum szerint ve-
zérli. Az egész Hadi Gyakorlás könyve 
vagy Exercitzium, hasonlóul magyar 
kérdésekre és feleletekre inLézve : a tisz-
teknek tartozásaikat, mivel ezeknek a 
szolgálat nyelvét értetniek kell, kihagy-
ván és a sorokban csak fegyverrel bá-
nóknak könnyebbségekre igyekezvén ; a 
zászlókkal mindazonáltal és ezekhez 
tartozóknak minden alkalmatosságokban 
micsoda mozdulásokat kell tenniek fel-
jegyzette. (Mind a három munka kéz-
iratban maradt és így a szerkesztő óhaj-
tása azok kinyomatását illetőleg, nem 
teljesült.) 

Horányi, Memoria 733. — Catalogus Bibi. 
Fr . Com. Széchenyi I. 240. Suppl. I. 125. — 
Toldy, M. Költészet Története 310. — Figyelő 
XIII. 354. Petrik Bibliogr. — Tisza-Tokaji 
ReformataEkklezsia Halottas Jegyzökönyve. 
II. és dr. Chyzer Kornél szives közlése. 

Csizi János, ev. ref( lelkész, született 
1840-ben Mártonfalván Gömörmegyében; 
tanulmányait Rimaszombatban kezdte 
1851-ben, honnan négy év múlva Mis-
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kolczra, majd a tkeologiai szakra Pa-
takra ment. Debreczenben letette a papi 
vizsgát és több helyen segédkedett, míg 
utóbb Hanvára, az elbetegesedett Tompa 
mellé jutott. A költő elhunytával (1868.) 
ugyanott rendes lelkész lett, de négy 
évi hivataloskodás után ő is jeles elődje 
után költözött. — Ifjabb éveiben a köl-
tészettel is foglalkozván, a Vasárnapi 
Újságban (1863. 1872.) figyelmet keltő 
versei és czikkei jelentek meg és el-
beszéléseket is irt. 

Uj Dl. Athenás 90. 

Csizi (Csizy) Pál, orvostudor, mis-
kolczi származású. — Munkája: Bis-
sertatio inaug. medico-practica de mor-
bis infantum. Budae, 1838. (Magyar elő-
szóval.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Csizmadia Aladár, népiskolai tanító 
Sólyon Veszprémmegyében. — A Pae-
dagogiai Szemlébe 1889-ben A népiskolai 
énektanítás érdekében irt czikket. — 
Munkája: Tankönyv az egy tanítóval 
bíró osztatlan (falusi és pusztai) nép-
iskolák számára. Földrajz, történelem, 
polgári jogok és kötelességek, természet-
rajz, természettan. Veszprém, 1887. (2. 
kiadás. U. ott, 1889.) 

Schematismus Wesprimiensis 1887. — Hl. 
Könyvészet 1887. — Horváth Ignácz K ö n y v é -
szete 1889. 

Csizmazia János, (somogyi), kath. 
áldozópap, szül. 1798. ápr. 23. Érsek-
újvárt Nyitramegyében ; előbb Uj Barson, 
azután Szuhán volt plébános, hol 1870. 
aug. 19. meghalt. — Irt czikkeket A 
koós-pallagi dohány kezeléséről és a 
Hontmegyei dohány faj okról (M. Gazda 
1843.) — Munkája: Vallásos hangulat 
az esztergomi érseki főtemplom felszen-
telésének ünnepére (aug. 31. 1856.) Po-
zsony, 1856. 

Thewrewk József. Magyarok Szüle tésnapja i 
43. — Petrik B i b l i o g r . — Necrol. Strigon. 160. 

Csizmazia Károly. L. Somogyi (Csiz-
mazia) Károly. 

Csizmazia Sándor (somogyi), ügy-
véd, szül. 1772. nov. 4. Farkasdon 
Nyitramegyében, előbb ev. reform, val-
lású volt; később áttért a r. kath. val-
lásra és gazdasági hivatalt viselt a b. 
Podmaniczky családnál. — Több czikket 
irt a korabeli lapokba és lefordította 
Kotzebue A kisvárosiak cz. 4 felv. víg-
játékát, melyet 1807. febr. 1, adtak 
először Pesten, azután is többször. — 
— Munkái: 1. Bentu-Mogerek. Pest, 
1826. — 2. Tudományos állapotunk. 
U. ott, 1833. 

Toldy Bibl iogr . (Tud. T á r 1834. 245.) — 
Honművész 1837. 35. s z . — Nagy Iván, M a -
g y a r o r s z á g Csa láda i I I I . 170. — Ferenczy és 
Danielik, M a g y a r í r ó k I. 418. 

Csobánczi József, Jézus-társaságbeli 
szerzetes, 1761-ben Nagybányán gymna-
siumi tanár volt, ugyanaz volt 1766— 
67-ben Kolozsvárt; 1768-ban egyházi 
szónok Ungvárt, ugyanaz 1771. Székes-
fehérvárt, 1771. Zágrábban, 1772. ismét 
Székesfehérvárt és 1773-ban Kőszegen. 
— Munkája : Szent .Istvánnak, magya-
rok első királyának dicsérete. Melyet 
szabad kir. Székesfejérváratt, ugyan 
azon szent tiszteletére felszentelt tem-
plomban ünnepének alkalmatosságával 
mondott. . . Buda, 1769. 

Catalogus Personar. Societatis Jesu 1761— 
1773. — Némethy Lajos, D i c s b e s z é d e k 54. 

Csoda vagy Csodás Miklós. L. Nico-
laus de Mirabilibus. 

Csók Lajos. — Czikket irt a Mező-
gazdasági Szemlébe (1883.) — Mun-
kája : Bes Landwirths nützliche Vögel. 
Aus dem ungar. ins Deutsche übersetzt 
von Hugo Graszl. Mit 10 Ducaten ge-
krönte Preisschrift. Ung.-Altenburg, 1884. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . — Daday, M. 
Állattani Irodalom (1881—90.) 156. 
Csóka Imre, szinész-sugó. — Mun-

kája : Tisztelet koszorú. A nemes lelkű 
hazafiak s diszes szépnem hodolatáúl 
ajánlja. Szeged, 1838. 

Petrik Bib l iogr . 

Csóka József (tejfalusi), ev. ref. lel-
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kész volt Ekecsen (Komárom m.) 1798. 
márcz. 28-tól 1826. jún. 23-ig. midőn 
56 éves korában megbalt. Hetényi János 
és Dómján Sámuel lelkészek tartottak 
fölötte gyászbeszédet. — Kézirati mun-
kája : A megcsalatott szerelmi gyötrés-
nek áldozatjává lett Adolf levelei. Né-
metből találós szaporítással által szerez-
tetett. 4-rét 100 1. fol. (a nemzeti múzeum 
kézirattárában.) Ismertette Erdélyi Pál 
az Egyetemes Philol. Közlönyben (1889) 
a fordító életrajzával. 

Csókás János és Péter. L. Laskai 
Csókás János és Péter. 

Csokerlyán János, tábori lelkész, 
szül. 1800-ban Nagy-Becskereken ; tanult 
Temesvárt, Szegeden és Karloviczon; 
tanító volt Belacerkván és 1830-ban 
tábori lelkész a német bánáti ezredben. 
— Munkái: 1. Declamatio exc. ill. ac. 
rev. dno Stephano Stratimirovich de 
Kulpin, Orient, eccl. archiepiscopo Car-
loviciensi, devotissime oblata. Albo-
Ecclesiis die 1 febr. 1829. Budae. — 2. 
Ogledalo dobrodjeteli i vjernosti. U. 
ott, 1829. (Az erény és hűség tükre.) 
— 3. Poljszka Ljubusica. U. ott. 1830. 
(Erdei ibolya.) — 4. Neujahrsgefühle 
Sr. Excell. Grafen Vetter von Lilienberg. 
Karlstadt, 1840. 

ScUafarik, Geschichte der Südslav. Lite-
ra tu r III . — Petrik Bibliogr. 

Csokerlyán Vazul, orvosdoktor, kö-
zépiskoláit Temesvárt végezte, mire 
1826-tól az orvosi tanfolyamot a pesti 
egyetemen hallgatta s 1830-ban orvos-
tudor lett. azután Temesvárt telepedett 
le, hol mint gyakorló-orvos még 1840-ben 
működött. — Munkái: 1. Encomiasticon 
spect. ac. perill. dno Demetrio Trifunacz 
de Batfa profunda cum veneratione 
oblatum. Temesvarini, 1826. — 2. Ono-
masticon quod spect. dno Joanni Rei-
singer, sacram nominis sui diem reco-
l e n t i . . . obtulit 1829. Pestini. — 3. 
Hudozsestvo odvratiti boleszti. U. ott, 

1830. (A betegségek megelőzésének mes-
tersége.) 

Scha/arik. Geschichte der Südslav. Lite-
ra tu r III . — Bugát és Flór, Magyarországi 
Oivosrend Névsora 1840-re. — Petrik Bibl. 

Csokonai Vitéz József, szinész-sugó. 
— Munkái: 1. Zsebkönyv. Uj esztendei 
köszöntésül, tisztelet hódolással nyújtva 
Erdély nagy lelkű fiainak és leányainak. 
Kolozsvár, 1831. (Kótsi Patkó János 
erdélyi színész életrajzával.) — 2. 
M agyar Játékszini zsebkönyvecske. 
Szeged, 1833. — 3. Budai nemzeti 
játékszini zsebkönyv 1835-re. Buda. 

Petrik Bibliogr. 

Csokonai Vitéz Mihály, ev. ref. fő-
iskolai tanár, nemes Cs. Vitéz József 
jóhirű seborvos és Diószegi Sára fia, 
szül. 1773. nov. 17. Debreczenben, hol 
atyja 1786. febr. 20. elhalván, édes 
anyja gondjaira maradt (ki 1810. máj. 
23. halt el) és a debreczeni ev. ref. fő-
iskolában tanult, hol 1785. ápr. 18., 
az alsóbb osztályok elvégzése után, a 
felsőbbekbe lépett ; tanárai voltak Budai 
Ferencz és Ézsaiás, a költészeti osztály-
ban Háló Kovács József, az Aeneis for-
dítója ; 1786-ban Fodor Gerzson oktatta 
a felsőbb szónoki s metaphysikai osz-
tályban. Elvégezvén 1788-ban a gymna-
siumot, ápr. 18. az akadémiai tanfolya-
mot kezdé el és Milesz Józseftől hall-
gatta az alkalmazott mértant, termé-
szettant és bölcseletet; a theologiai 
szakban Ormós András oktatta, a héber 
és arab nyelvet s az ó- és újszövetségi 
szentirás-magyarázatot Sebestyén István-
tól, az ágazati, erkölcsi és lelkipásztori 
hittudományt az egyháztörténettel Szi-
lágyi Gábortól hallgatta. Mindnyájok 
közül a Budaiaknak, kik a hazai törté-
nelmet adták elő, és Sinay Miklósnak, 
kitől az általános világtörténelmet és 
régi literaturát hallgatta, volt reá leg-
több hatásuk. Tanulótársai közül kis 
kört alakított maga körűi, hogy egymás-
sal az ujabb irodalmat megismertessék; 
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mindenik más-más nyelv tanulását vál-
lalta el. ő az olaszt választotta. Gyenge 
testi szervezete mellett is éj-napot olva-
sással és tanulással töltött és kisebb-
nagyobb költeményeket szerzett. A Béka-
egérharczot már 18 éves korában irta, 
Homérosz után ugyan, de az akkori 
politikai viszonyokra alkalmazta. 1793-
ban Kazinczy már barátai között említi. 
1794 tavaszán nyilvános tanítónak vá-
lasztották, ki már ekkor a görög, latin, 
olasz és magyar költészetben járatos 
volt. A következő iskolai téli félévben 
(1794. decz. 6.) a főiskola ítélőszéke 
azzal vádolta őt. hogy az isteni tiszte-
letről elmaradoz, társait magához hiván 
az időt borozással és pipázással veszte-
geti ; ezért megpirongatták és azzal fe-
nyegették. hogyha több ily kihágást 
tesz, tanítói hivatalától el fog mozdít-
tatni. 1795-ben az elöljáróság a húsvéti 
ünnepekre Halasra bocsátotta, de Cs. a 
főváros közelségétől elragadtatva, nem 
tért vissza kollégiumába, hanem Dugo-
nicsot látogatta meg Pesten. Ezután 
elöljáróinak elnézését és engedelmét ki-
nyerve, ismét visszament Debreczenbe, 
de nagymértékű önbecsérzetéből szár-
mazott összetűzései s a fegyelembe ütköző 
rendetlenségei miatt el kellett hagynia 
a kollégiumot; jún. 15. a főiskola ima-
termében búcsúzott el tanulótársaitól. 
(Búcsúbeszédét Szana Tamás közli Cs. 
életrajzában.) Az 1795—96. tanévet a 
sárospataki kollégiumban töltötte, de itt 
Kövy Sándor sem volt képes vele a 
törvénytudományt megkedveltetni, úgy 
hogy rendetlenül látogatta" az előadáso-
kat. A költészet régi szeretete foglalta 
el egészen. Tanulságos és kedvderítő 
társasága a lelkesb ifjúságnak központ-
jává tették őt. Patakot a közvizsgálat 
előtt hagyta el és a német nyelv meg-
tanulása végett Lőcsére igyekezett; 
azonban szept. 3. már Bicskén volt 
Fehérmegyében, hol utóbb is gyakran 
tartózkodott Kovács Sámuel iskolarek-

tornál. Az országgyűlés megnyíltával 
Pozsonyba ment, hol heves részt vett a 
francziák elleni elkeseredésben és ki-
adta a Diétái Magyar Musa cz. lapot, 
mely keddenként, utóbb kétszer heten-
ként az országgyűlés bevégeztéig tizen-
egy számban jelent meg. Weber könyv-
nyomtató nem volt rábírható munkáinak 
további kiadására, ezért elhagyta az év 
végén Pozsonyt. Komáromba utazott, 
hol 1797. ápr. 26. tartotta a megye 
fölkelő gyűlését; itt irta a fölkelésre 
buzdító verseit és ez év nyarán meg-
ismerkedett itt Fábián Julianna költőnő 
által Vajda Pál komáromi kereskedő-
nek Julianna nevű leányával, ki iránt 
ifjúsága egész hevével szerelemre gyúlt; 
ekkor születtek nagyrészt Lillát dicsőítő 
dalai, szerelemvalló levele, melyben 
Lillát (Vajda Juliannát) nyilatkozásra 
kéri, okt. 21. felelete a Lilla kedvező 
válaszára. E boldog élet kilencz hónapig 
tartott, mint Cs. búcsúzó levelében maga 
mondja, a mikor a kilátás-nélküli viszony 
Lillának férjhez adásával megszakadt. 
(Első férje Lévai István 1840. jún. 1. 
halt el 76. évében. «Lilla áldott ham-
vainak.» ki 1855. febr. 15. meghalt és 
78 évet élt, második férje Végh Mihály 
hetényi ref. esperes emelt emléket.) Komá-
romi viszonya idején, úgy látszik, 
többnyire Kovács Sámuel barátjánál 
Bicskén tartózkodott, honnét gyakran . 
ellátogatott Komáromba is, mely várost 
1798. márcz. végén hagyta el. Azután 
Keszthelyre Somogyba ment, fölkereste 
Kiss Bálintot egykori tanulótársát, akkori 
csököli segédlelkész^, majd átrándult 
barátjához Szokolay Dániel somogyi 
esküdthez Hedrahelyre ; innét Kaposvárra 
ment s visszatértében Nagy-Bajomban 
Horváth Ádámot a Hunniás íróját keresi 
föl, a ki bemutatta a költőt sógorának 
Sárközy Istvánnak Somogymegye al-
ispánjának és a csurgói gymnasiurn 
segédgondnokának, ki Kazinczyval leve-
lezett. Sárközy magánál marasztja a 
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költőt, ki 1798. június végétől 1799. 
máj. végéig ott tartózkodik; itt éri a 
kitüntetés, liogy az Erdélyi Nyelvmivelő 
Társaság tagjai közé választá, mit ll'dS. 
aug. 4. kelt levelében köszön meg. 
Ezalatt a csurgói gymnasiumnál egy 
segédtanári állás volt betöltendő s azt 
Sárközy közbenjárására Cs. nyerte el. 
1799. jún. 2. a költő értesíti Sárközyt, 
hogy a tanítást egy hete elkezdette s 
tanításával a hazát és tudományt akarja 
szolgálni. Már ekkor értette a görög, 
latin, német, franczia s olasz nyelvet, 
utóbbival m á j korábban foglalkozott és 
Metastasióból sokat fordított; de mégis 
mindenek fölött lelkesítette a magyar 
nyelv; már korán levelezésben állott 
Kazinczyval, Földivel, Horváth Ádámmal 
és másokkal. Az 1798—99. tanévben a ! 
feteő osztályokat tanította és növendékei 
számára A magyar versírásról közönsé-
gesen s Magyar költészettan cz. munká-
kat irta. 1799. aug. közepe táján elő-
adatta tanítványaival a Pofók vagy 
Cultura (kézirata a m. t. akadémia kéz-
irattárában) és szept. 24. a Karnyóné 
cz. vígjátékait. Azonban itt sem tartotta 
meg szigorúan a tanórákat, és a tanév 
alatt megfordúlt Bajomban, Korpádon 
és Csöklőn. 1799 telén hagyta el Csurgót 
és 1800 májusban Somogyot. Útját Szi-
getvárnak vette, hol pár napig időzött 
Festetics Lajos grófnál; egyúttal meg-
nézte a várromot, Zrinyi hőstettének 
helyét, mire átkelt a Dunán és a Bácskán 
s a tiszai téreken át Kecskemét felé tar-
tott ; Karczagon hosszabb ideig pihenve, 
érkezett végre Debreczenbe, hol szerető 
édesanyja tárt karokkal várta. Otthon elvo-
nultan s kizárólag az irodalomnak élt, 
de innen is kirándult néha barátaihoz. 
1801-ben Patakon volt Rozgonyinál, 
júl. 13. Regmeczen a két héttel előbb ki-
szabadult Kazinczynál, ismét a pataki 
közvizsgálaton, Hangácson és Igaron, hol 
augusztusig munkáinak tisztázásával fog-
lalkozott, melynek végeztével feljött Pestre, 

hogy azokat a censurán keresztül vigye 
és kinyomassa. A téli évszakra Debre-
czenbe ment, hol csak kevés hetet töltött, 
mire munkái érdekében újra Pestre uta-
zott. Komáromban is tartózkodott 1802. 
februái'ban. Folyamodott a Magyar Hír-
mondó szerkesztőségeért, majd irnokság-
ért a Széchenyi könyvtárnál; de hiába. 
Gyengélkedő egészsége haza felé készté 
s a váradi fürdőket kereste fel, hol ugyan-
akkor Kazinczy is mulatott. Innét haza 
tért, de kevéssel azután jún. 11. roppant 
tűz pusztította Debreczent és elhamvasztá 
Cs. házát is. 1804. ápr. 10. indult Nagy-
váradra Rhédeiné temetésére, mikor 
roppant áthülést szenvedett; ápr. 22. 
haza utazott; betegsége mindinkább 
rosszabbra fordult és 1805. jan. 28. 
meghalt. — A közönség 1783-ban olvasta 
először nevét a Magyar Hírmondóban, 
mely utóbb gyakran hozta verseit (kü-
lönösen 1801—1803-ban); a kassai 
Magyar Muzeum-ban több műve jelent 
meg névtelenül; Kármán Uraniája (1794) 
hét darabját közölte, szintén névtelenül. 
A szerény ifjú Kazinczy sürgetései elle-
nére is, kivel 1792 óta levelezett, nem 
lépett még ekkor ki a nagy közönség 
elé. — Munkái: 1. Serkentés a nemes 
magyarokhoz a mostani országgyűléskor. 
Cantata. Pozsony, 1796. (Weber Simon 
Péter német eredetijével együtt. Zenéje 
Tószt Ferencztől.) — 1. Diétái Magyar 
Múzsa. U. ott, 1796. (Nov. l-ig összesen 
11 száma jelent meg és egymaga állí-
totta ki részint kész, részint akkori 
események által előidézett iránykölte-
ményekből.) — 3. A nemes magyar-
ságnak felülésére. T. n. Komárom vár-
megye rendeinek készítette és Várbogyai 
Csepy Zsigmond urnák s hites társának 
Készely Klára asszonynak segedelmek-
kel kiadta ápr. 26. 1797. Komárom. — 
4. A haza templomának örömnapja. 
Nagym. gr. Széchenyi Ferencz ő exjának 
a ns. Somogy vármegye főispáni szé-
kébe júl. 4. 1798. lett beiktatására. Bécs, 
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1798. — 5. A szépség ereje a bajnoki 
szivén. Debreczen, 1800. (Borbély Gábor 
kapitány és Yay Zsanetta kisassz. 
menyegzőjek alkalmatosságával.) — 6. 
A tavasz. Irta Kleist, ford. Cs. V. M. 
Hozzájárulnak Kleistnak némely apróbb 
darabjai. Komárom, 1802. (2. kiadás. 
N.-Várad, 1806.) — 7. Oda m. Rbédey 
Lajos cs. kir. kamaráshoz. Som sich 
Lázár után latinból. (Bécs, 1802. M. 
Hírmondó mellett.) — 8. Oda m. gróf 
Festetics Györgyhöz. (U. ott, 1802. M. 
Hírmondó mellett.) — 9. Amaryllis. 
Idyllium Schraud kir. tanácsosné ha-
lálára. Pest, 1803. — 10. A pillangóhoz 
egy óda, muzsikáját készítette Haydn 
ú r ; A szemrehányás, egy dal, a muzsi-
káját készítette Stipa úr. Bécs, 1803. 
— 11. Anakreoni dalok. Bécs, 1803. 
(Megjelent 1806.) — 12. Dorottya, 
vagy is a dámák diadalma a fársángon. 
Furcsa vitézi versezet IV könyvben. 
Nagy-Várad és Vácz, 1804. (2. kiadás. 
Nagy-Várad, 1808. Ism. Szépirod. Figyelő 
1861. Salamon Ferencz és írod. Tanúim. 
3. kiadás. Bpest, 1875. Olcsó Könyv-
tár 1.) — 13. Halotti versek. Melyeket 
néh. mélt. Kohányi Kátsándy Therézia 
aszszony, Kis-Rhédei Rhédei Lajos ur 
házas-társának eltemetésekor tartatott 
tisztesség tételre készített és el is mon-
dott április 15. 1804. Nagy-Váradon. — 
Halála után jelentek meg: 14. Lilla, 
érzékeny dalok III könyvben. Nagy-
Várad, 1805. (2. kiadás. U. ott, 1808. 3. 
kiadás. Bpest, 1877. Olcsó Könyvtár 42.) 
— 15. Ódák, két könyvben. N.-Várad, 
1805. (2. kiadás. U. ott, 1809. 3. kiadás. 
Bpest, 1879. Olcsó Könyvtár 65.) — 16. 
Alkalmatosságra irt versek. N.-Várad, 
1806. — 17. A pásztorkirály. Énekes 
pásztorjáték 3 felv., szerz. Metastasio 
Péter. U. ott, 1806. — 18. Galatea, 
szerz. Metastasio Péter. U. ott, 1806. — 
19. Amintas. Tassónak eredeti meséje. 
Olaszból. U. ott, 1806. — 20. Csokonai 
Vitéz Mihály poétái munkái. Kiadta 

Márton József. Bécs, J813. Négy kötet. 
— 21. Csokonai Vitéz Mihály neveze-
tesebb poétái munkái. Kiadta Márton 
József. U. ott, 1816. Két kötet, arczk. 
és életrajzzal. — 22. Csokonai Vitéz 
Mihály élete s még eddig ki nem adott 
munkái. Domby Márton által. Pest, 
1817. — 23. Anthologia Csokonai Vitéz 
Mihály munkáiból. Kassa, 1836. arczk. 
(Zsebkönyvtár I. és II. kötete.) — 24. 
Csokonai Mihály minden munkái. A 
szerző saját kéziratai s az első kiadá-
sokhoz gondosan egyengetve, számos 
kiadatlanokkal bővítve, jegyzésekkel vi-
lágosítva s életrajzzal bevezetve kiadta 
dr. Schedel Ferencz. Pest, 1844. (Helye-
sebben 1843—46. Nemzeti Könyvtár II. 
2—10. füzet. Összes kiadott és kiadatlan 
munkáinak repertóriumával.) — 25. 
Csokonai Vitéz Mihály munkái. Közli 
Kelemföldy. Lipcse ; 1843—45. Három 
kötet. — 26. Csokonai válogatott mun-
kái. Kéziratok s eredeti kiadások alap-
ján Toldy Ferencz által. Pest, 1864. 
Három kötet. Arczk. — 27. Csokonai 
Vitéz Mihály válogatott versei. Bpest, 
1873. (Kis Nemzeti Muzeum 21. 2. ki-
adás. U. ott, 1874. Magyar Remekírók 
6.) — 28. Békaegérharcz. Irta Homér. 
Általöltöztette a Blumauer módja sze-
rént. (1791.) U. ott. 1881. (Olcsó K. 124.) 

— Munkáit halála után, 1817-ben nagyon 
szigorúan és nem egészen elfogulatlanúl 
bírálta meg Kölcsey, de nagy tehetségét 
mindig elismerte s indítványozta, hogy 
közadakozásból sírkő emeltessék neki. 
Erre többek között azt akarta vésetni: 
«Arcádiában éltem én is» ; a miért a 
debreczeniek, kik Arcádiának olyan ma-
gyarázatát találták valahol, hogy az «jó 
marhalegelő volt, kivált szamarak szá-
mára,» nagyon megnehezteltek s ebből 
keletkezett az u. n. arkádiai pör. — 
Hátrahagyott és kiadatlan verseiből kö-
zöltek : Zsebkönyv (1821.), Szépliteraturai 
Ajándék (1823—24), a Hon (1871. 269. 
sz.), Főv. Lapok (1871. A magánosság-
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hoz cz. és 1876. 295. sz. Vályi Klárához 
irt két verses levelét Beöthy Zsolt kö-
zölte. Helyreigazítás. Egyet. Philol. 
Közlöny 1878.), nagyváradi Szabadság 
(1878. 226. sz. Egy gőgös leányhoz cz.), 
a Figyelő (X. k. 1881. Ányos Lajos 
gyűjteményéből tizet, XVI. A pesti 
dicsőség cz., XIX. Mi a csók? közli 
Kabos Ede és Kanyaró F. megjegyzése. 
X. XI. Abafi saját gyűjteményéből tizen-
hetet), M. Salon (1884. Márton napi 
gunár panasza cz.), Arad és Vidéke 
(1884. 237. sz. Ősz cz.), M. Szemle (1890. 
egyet.), Debreczeni Ellenőr (1890. 224. 
sz. Hencse, Hencse. . . kezdettel) és ira-
taiból : Koszorú (1884. II. 45. Mi a 
csók ?) — Levelei: 1795. aug. 18. (Hon 
1871. 269. sz.), Lillához, Komárom 
1798. márcz. 12. (Vasárnapi Újság 1857. 
38. sz.. Hölgyfutár 1857. 216. sz.), 
Arankához Nagy-Bajom, Somogy 1798. 
aug. 4. (Uj M. Muzeum 1858. I. 394. 1., 
Reform 1872. 190. sz.. Vasárn. Újság 
1872. 19. sz.), bizáki Puky Istvánhoz, 
Debreczen. 1799. márcz. 16. Pest, 1801. 
szept. 26., Debreczen, 1803. aug. 17. 
(Ország-Világ II. 1881. 274. 1.), tanügyi 
levele, Csurgó 1799. jún. 25. (M. Paedag. 
Szemle 1882. 346. 1.), Kazinczy Ferencz-
hez 1801. júl. 11. Bagamér, 1802. decz. 
26. és az év végén vagy 1803. elején. 
Debreczen, 1803. febr. 20., (Kazinczy 
Levelezése I. 434. 538. 541. 1., M. Szép-
irodalmi Szemle 1847. I. 21. 22. sz.), 
1801. júl. 19. (Hortobágy 1865. 19. sz.), 
Pap Szász Józsefhez, Debreczen 1802. 
jún. 15. (Rozsnyói Hiradó 1881. 28. sz.), 
az 1802. debreczeni nagy tűzvész alkal-
mából (Vasárn. Újság 1871. 33. sz.), 
Engel Jánoshoz, Debreczen 1803. ápr. 
27. (Akadémiai Értesítő 1855. 1. sz.), dr. 
Sándorffy Józsefhez, Debreczen, 1804. 
jan. 3. (Delejtű 1859. 94. sz.), Debre-
czen, 1804. jún. 3. (Vasárn. Újság 1871. 
46. sz.), Obernyik Józsefhez, Debreczen, 
1804. decz. 4. (Figyelő IX. 1880.), utolsó 
levele Papp József, Erős Gábor és Pethes 

Dávid tógátus barátihoz. Debreczen, 
1804. decz. 10. (Főv. Lapok 1871. 235. 
sz. Igazmondó 1871. 42. sz.) — Kéz-
iratai nagyrészt a debreczeni ref. kollé-
gium könyvtárában vannak; azonban 
több kézirata őriztetik még a m. tud. 
akadémiában és a n. múzeumi könyv-
tárban is vannak levelei Nagy Gábor-
hoz 1794—1804. tizenhét darab, egy 
jótevőjéhez (Gáspár Pálhoz) 1795; Hála 
éneke gróf Széchenyi Ferenczhez; verse 
Földy János halálára 1802; Az Istenek 
osztozása, Miiitat omnis amans, A pásztor 
király cz. 3 felv. énekes játék másolata 
s egyéb kisebb költemények (részben saját 
kézirata 1794—1803-ig, részben másolatok 
1809-ből); Végbucsú Rózsitól és Rózsi 
bucsúzálogai 1803 ; verses levele Mátyási 
Józsefhez, Pest, 1795. máj. 10. (Közölve 
a M. Könyv-Szemlében 1891. 11. 1.) — 
Arczképét Cs. élete utolsó felében Erős 
barátja metszette rézbe; ez után készült 
az aczélmetszet Brockhaus F. A.-nál 
Lipcsében, mely a Toldy által kiadott 
Válogatott Munkái mellett jelent meg 
1864-ben. Ferenczy István Rómában 
mellszobrát carrarai fehér márványból 
készíté, melyet 1822 végén küldött el a 
nádornak, ki aztán Debreczenbe szállít-
tatta, hol 1823. márcz. 11. a könyvtár 
termében üveg gúla alatt helyezték el. 
A debreczeni temetőben 1836. aug. 
elején a költő tisztelői négyszegű kőala-
pon 80 mázsa vasból öntött gúla alakú 
emléket állítottak hamvai fölé. (Síremléke 
megjelent két rajzlapon a Regélő mel-
lett 1836-ban és Debreczenben 1866-ban.) 
1860. szept. 29. Kulini Nagy Benő azon 
kis ház falába (Darabos utcza 993. sz.), hol 
a költő lakott és meghalt, márványlapot 
tétetett be e fölirással: Csokonai Vitéz 
Mihály lak- és halálozás-helye. Szobrát 
Izsó Miklós készítette el, melyet a kol-
légium előtti téren 1871. okt. 11. leplez-
tek le nagy ünnepélyességgel. Ekkor 
Imre Sándor emlékbeszédet tartott, Szász 
Károly pályanyertes ódáját szavalta el. 
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(Megjelent Debreczen, 1871. ; újra kiada-
tott, midőn a hazai irók és művészek 
1884. júl. 6. a szobrot megkoszorúzták.) 
1887. okt. 27. Csurgón volt Csokonai-
ünnepély, Aggházy Gyula által festett arcz-
képének a gymnasiumban történt lelep-
lezése alkalmából, melyen a m. tud. aka-
démia és a Kisfaludy-Társaság is képviselve 
volt. — Névaláirása a Hebe cz. Zsebkönyv 
('1824.) mellékletén és arczképei alatt. 

Magyar Mercurius, Bécs , 1794. IT. és Magyar 
Hírmondó 1794. II . 643. 1. (Felhívása mun-
káira.) — M. Kurír 1805. I. 15. (Kazinczy 
Ferencz . ) 25. sz. 1822. 50. — Hazai Tudósítá-
sok 1806. II . 119. 252. 1. 1807. I. 44. 52. (Sír-
kövéről, Kazinczy F.) — Catalogus Bibi. Fr . 
Com. Széchényi I. 241. II . 538. 1. Suppl. I. 
126. I I . 102. — Domby Márton, C s o k o n a i V. Mi-
hály élete. Pest , 1817. — Tudom. Gyűjt. 1817. 
III. (Kölcsey kr i t ikája . ) 1823. II. IV. — 
Közhasznú Esmeretek Tára I I I . (Csató Pál . ) — 
Rajzolatok 1835. I . 6. Sz. a r c z k . — Erdélyi 
Híradó 1836. I I . 36. Sz. — Honmiivész 1837. 9. 
SZ. (Emléke ra jzával . ) — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai VI. 1846. (Éle t ra jza s 1794—95-ben 
a debreczeni ko l lég iumban tör tént vizsgá-
lat j egyzökönyve Sárvá ry Páltól.) — Pesti 
Napló 1853. 1116. sz. 1862. 263. sz. (Jámbor 
Pál.) 1871. 235. 236. SZ. — Müller Gyula Nagy 
Naptára 1855. ( K e l e m e n M ó r . ) — N e m z e t i Nagy 
Képes Naptár 1856. 143. — Mátyás Diák Könyves-
háza 1857. I I I . 109. 1. — Magyar Írók Arcz-
képei 1858. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1859. 
34. sz. a rczk . (Zilahy Károly.) 1866. 8. sz. 
(Varró Sándor Cs. mint szóujító) 1871. (Szász 
Károly, Cs. szobrának rajzával . ) — Képes 
Újság 1860. 8. SZ. (Rácz Miklós.) — Csokonai 
Album 1861. 3. 220. 315. 1. arczk. (Kulini 
Nagy Benö.) — Toldy Ferencz, M. Költészet 
Története. 370. 421. 458. és Összegyűjtött Mun-
kái 1868. II . (Cs. m u n k á i n a k repertóriumá-
val .) — Fővárosi Lapok 1868. 3. SZ. (Cs. és 
Lillája. Szana Tamástól .) 1869. 163. sz. (Cs. 
mint füvész. Vajda Viktortól.) 1883. 37. 38. 
sz. (Cs. és Lillája. Endrödi Sándortól.) — 
Igazmondó 1871. 42. a r c z k . — Magyarország és 
a Nagyvilág 1871. 42. SZ. képpel . — Bud. Köz-
löny 1871. 235. 236. sz. (Imre Sándor emlék-
beszéde.) — Figyelő (Szana-féle) 1871. (Mol-
nár Antal, Cs. emléke és Kazinczy.) 1875. (ifj . 
Szinnyei József , Cs. v íg já tékai . ) — Reform 
1871. 281—291. (Dux Lajos.) — Hazank és a 
Külföld 1871. 41. sz. r a j z o k k a l . — Csokonai-
Emlény. Szerk. Hamar László. Debreczen, 
1871. — Akadémiai Értesítő 1871. 232. 268. — 
Szűts István, Debreczen Története III. 804. 

— Szinnyei Reper tór iuma. Történelem I. II. 
— Szana Tamás, ^Cs. életrajza. Debreczen, 
1871. és Vázlatok. Bpest, 1875. (Cs. és P. 
Horváth Ádám.) — Figyelő I. 1876. II. (Szi-
lágyi Is tván, Cs. síremléke és a debreczeni 
t aná r i kar) . III—IV. VIII—XIV. XVI. ( Jakab 
Elek , Cs. életéből. Abafi, Kazinczy Ferencz 
M. Pan theonja Cs. nekrológjáról.) XVII. 
XIX. (Haraszti Gyula, Csokonaimhoz.) XXI. 
(Baróti Lajos , Német költök hatása Cs.-ra.) 
XXIII. (Illésy János , Adalékok Cs. mun-
kásságához) , XXV. (Székely György Bürger 
mint, lyr ikus és Cs. ; Cs. „Lillája" és Köl-
csey bírálata.) — Ellenőr 1877. 270. sz. (Cs. 
legácziója.) — Nép Zászlója 1877. (Gvadányi 
és Cs., Viharos Alberttől.) — Délibáb (Deb-
reczen, 1877. 36. sz. Géresi Kálmán meg-
nyi tó beszéde a Cs. ünnepélyen.) — Buda-
pesti Szemle XVI. 1878. 262^270. (Imre Sán-
dor.) — Szabadság, Nagyvárad , 1878. decz. 
25. r endk . SZ. — Kazinczy Ferencz, Pá lyám 
Emlékezete . Bpest, 1879. 52. 205. 1. (Nemz. 
Könyv tá r III . ) Magyar Pantheon. 213. 1. 
(Nemz. Könyvtár XXXVI.) — Hon I88u. 240. 
sz. (Reviczky Gyula.) — Harasz ti Gyula, Cso-
kona i Vitéz Mihály. Bpest, 1880. (Nemzeti 
K ö n y v t á r XIV. Ism. P. Napló 230. Ellenőr 
434. 436. Hon 240. Reviczky Gyula, Főv. L. 
232. Ambrus Zoltán, Koszorú 4. sz. Ország-
Világ. 1881.) — Borsodmegyei I.apok 1881. 
29—33. SZ. (Simon Pál.) — Magyar Helikon. 
Pozsony, 1883. I . osztály. 2. kötet . (Badics 
Ferencz) arczk. és ra jz . — Budapesti Hírlap 
1888. 316. (Tempeföi, Rákosi opeie t jének 
ism.) — Egyetértés 1884. 108. sz. (Jakab Elek , 
Cs. és Széchenyi Könyv tá r kanczelistai állo-
mása.) — Élet és Irodalom 1884. (Jakab Elek , 
Cs élete és jel leméhez.) — Gondűző és Szarvast 
I.apok 1885. (Szana, Cs. Lillája.) — Endrödi 
Sándor, Költök Világa. Nagyvárad , 1887. — 
1887. : (Cs.-ünnepély Csurgón.) Nemzet 297. 
Bud. Hirlap 296. 300. Dunántúli Prot. Közlöny 
43. SZ. Iskolai Szemle 19. Sz. Somogy vármegye 
19—24. sz. (Kondor József.) — Csurgói ev. 
ref. főgymnasium Értesítője 1888. (Kondor J ó -
zsef, CS. Somogyban.) — Egyetemes Philol. 
Közlöny 1888. (Haraszti Gyula Cs. és Kotzebue.) 

— Petrik Könyvészete és Bibliogr. I. — 
Beöthy Zsolt, M. Nemz. í rod. Tört. Ismerte-
tése I . II . és Szépprózai Elbeszélés I. — Er-
délyi Híradó 1890. 247—250. sz. (Szöcs Géza.) 
— Kazinczy F. Leve l ezé se I . I I . — Kath. Szemle 
1890. 537. 545. (Takáts Sándor.) — Képes 
Családi Lapok 1891. (Tolnai Lajos.) — Szé-
kesfehérvári főreálisk. Értesítő 1891. (Wolff 
Béla, Kölcsey Ítélete Cs.-ról.) — M. Könyv-
Szemle 1891. (dr. Sebestyén Gyula, Cs. kiadat-
lan versei a n. múzeumban.) — Egyet. Philol. 
Közlöny 1892. (id. Szinnyei J . Cs. és Lil lája) . 
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Csokor János, állatgyógyászat tanára 
a bécsi állatgyógyintézetben. — Munkája: 
Lehrbuch der gerichtlichen Thierheil-
kunde. Wien, 1889. 

Kayser Allg. Bücher-Lexikon XXV. 265. —  
Militär-Schematismus 1889. 

Csolnoky Imre. ügyvéd, kecskeméti 
származású, hol atyja Cs. Imre elemi 
iskolai tanító volt; iskoláit is ott kezdte 
s Veszprémben folytatta ; a jogot Pesten 
végezte, hol utóbb keresett ügyvéd volt; 
a szabadságharcában mint hadbíró vett 
részt,, azután Bölcskén Tolnamegyében 
telepedett le s az alkotmányos mozgal-
makban mint balközéppárti vett részt. 

• Meghalt ? — Munkája: Váltóeljárási 
rendszer megyékre és városokra nézve. 
Pest, 1847. 

Petrik Bibliogr. és Horváth Döme szives 
közlése. 
Csolsch János. — Munkája: Kurse 

Beschreibung der Nelke und derselben 
Schönheit^ Pflege und Fortpflanzung. 
Leutschau, 1801. 

Szinnyei Könyvészete. 
Csoltkó Fülöp, prémontréi kanonok, 

theologiai doktor, jászói abaujvármegyei 
származású; 1823-ban a grammatikai 
osztályban tanított Kassán ; 1826-ban a 
humaniórák tanára Rozsnyón. 1827-ben 
theologiai tanár és egyúttal jászói plébá-
nos. Meghalt 1848. nov. 28. élte 47. 
évében. — Munkái: 1. Carmen rev. 
dno Joanni Nep. Damics, cathedr. eccle-
siae Bosnaviensis praeposito major i . . . 
sacerdotii sui jubilaeum 10. kai. Maii 
1827. agenti, a reg. gymnasio Rosnav. 
sacratum. Rosnaviae. 1827. — 2. Illustr. 
rev. ac amplissimo dno Aloysio Rich-
ter, praelato et praeposito de castro 
Jászó. . . dum in regia ecclesia prae-
posit. Jaszoviensi V. id. Julii 1830. bene-
diceretur, Conventus Jaszoviensis. Cas-
soviae, 1830. — 3. Illustr. ac rev. 
Bominico e Com. Zichy de eadem et 
Vásonkő, episcopo Rosnaviensi . . . dum 
episcopalem sedem ritu solemni III. 
kai. Junii 1841. capesseret, Districtus 

Jaszoviensis. U. ott, 1841. — 4. Illustr., 
magn. ac. rev. dno Aloysio Richter 
praelato Jaszoviensi . . . dum illustr. ac 
rev. d. Dominicus e comit. Zichy, Rosna-
viensis antistes . . . 4. kai. Junii 1842. 
neoerectam ecclesiam in Rudnok solem-
niter consecraret. Districtus Jaszoviensis. 
U. ott, 1842. — Kézirati munkája : Dis 
sertatio inaug. in qua comparatur ethica 
christiano catholica cum stoicis ethi-
corum placitis. Jászó, 1832. (a n. mú-
zeum kézirattárában.) 

Petrik Bibliogr. — Schematismus Canoni-
corum Reg. Praemonstratensis de Castro 
Jászó 1891. 135. 181. 

Csorna (Bátyi) István. Az 1636-ban 
általa összeirt énekgyűjteményt (Guis-
quardus és Gismunda, Argyrus Históriája, 
Szilágyi Mihály és Hagymási László és 
néhány XVI. századbeli felette ritka ver-
ses krónika) Graeffer bécsi antiquarius-
tól vette meg Toldy a M. Tud. Aka-
démia számára; erről vett másolat, a 
Jankovich gyűjteményével jutott a rn. 
n. múzeumba, Toldy ebből adta ki azo-
kat a M. Költői Régiségekben (1828.), 
de már a M. Költészet Kézikönyvében a 
Csorna közvetlen másolatából. ' 

Akadémiai Értesítő 1841. 47. 59. 1. ( T o l d y . 

Csorna Jóssef (ragyolczi), földbirtokos, 
szül. 1848. jún 27.; a gymnasiumot 
Budapesten, a jogot Sárospatakon vé-
gezte. Jelenleg jószágán Devecserben 
(Abaujmegye) gazdálkodik. — Az iro-
dalomban a régészettel foglalkozott, ujab-
ban azonban a magyar családtani, he-
raldikai s pecséttani téren működik. A 
Turulban. Ungar. Revueben (1889.) s 
Archaeol. Értesítőben (1890.) jelentek meg 
dolgozatai (mutatványok Alte Grabdenk-
mäler aus Ungarn cz. kéziratban levő 
ezen a téren úttörő nagyobb munkájá-
ból). Régészeti gyűjteménye s nevezetes 
szakkönyvtára van. A Siebmacher-féle 
Der Adel von Ungarn cz. munkának 
szintén dolgozótársa. — Munkái : 1. 
Ostörténelmi nyomok Abaujmegyében. 
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Bpest, 1890. (Különny. a Felső-magyar-
országi Múzeumegylet XI. Évkönyvéből.) 
— 2. Vajday György czimerlevele. 
A Hunt-Pázmán nemzetség czímere. U. ott, 
1890. (Különny. a Turulból.) — 3. Alte 
Grabdenkmäler aus Ungarn. Bpest, 1889. 
(Csergheő Gézával.) 

Önéletrajzi adatok. 

Csorna Mihály, sárospataki tanár, 
szül. 1807-ben Terebesen Zemplénmegyé-
ben ; 1814-ben került Patakra, hol a 
gymnasiumot végezte ; 1822-ben az aka-
démiába lépett á t ; 1831-ben helyettes 
tanár volt. 1833-ban Bécsbe ment, hon-
nét 1834-ben visszatérve, a szónoklati 
osztály tanáráúl alkalmazták Patakon, 
hol 1848-ig szolgált, mikor mint nemzet-
őr kapitány katonai gyakorlatokat tar-
tott az ifjúsággal és az akadémiában a 
politikai tanszékre nevezték ki, de he-
lyét csak 1849 őszén foglalhatta el. Az 
1852—53. tanévben Patakon megszűn-
vén a jog, Cs. a nevelés- és oktatástant 
adta elő. 1854-ben a gymnasiumhoz 
helyezték át, hol az 1862. tanévig a 
bölcseleti előtant, magyar irodalmat, 
statisztikát és néha a mennyiségtant 
tanította.' 1863-ban nyugalomba lépett 
Meghalt 1877. ápr. 16. Antalfi tartott 
fölötte emlékbeszédet, mely kéziratban 
maradt. — Munkája: A római litera-
tura történetének alaprajza, Baehr rend-
szerén az oskolai ifjúság számára. Sáros-
patak, 1839—41. Két füzet. (Még az 
50-es években is használták tankönyvül.) 

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1840. 483.) — 
Uj Hl. Athenás 91. — Petrik B i b l i o g r . 

Csorna (Körösi) Sándor, a m. tud. 
akadémia lev. tagja, Cs. András nemes 
Székely és Gócz Ilona fia. szül. 1784. 
ápr. 4. Körösön Háromszékmegyében; 
1799 körül került a nagyenyedi kol-
légiumba ; a gymnasiumot 1807-ben vé-
gezte, mire a felsőbb tudományokat hall-
gatta. Ottani pályáját Hegedűs Sámuel 
egykori tanítója, később hű barátja gon-
dos rokonszenvvel kisérte. Ez időtájban 

ébredt föl Csornában legelőször a vágy, 
hogy Ázsiát beutazza. Felsőbb tanul-
mányainak végeztével közönséges tanár 
lett a költészeti osztályban. Ez alatt a 
latin és görög literaturában szép hala-
dást tett és a német s franczia klassikus 
munkákkal is megismerkedett. 1815 ta-
vaszszal állotta ki a nyilvános rigorosu-
mot, mely őt képesítette arra, hogy kül-
földi akadémiára mehessen. 1815. aug. 
1-től 1818. szept. 5-ig Németországban 
tartózkodott és a göttingai egyetem hall-
gatója volt azon tizenöt font sterling 
évi segélypénzen, mely az enyedi diákok 
számára Angolországban gyűjtött tizen-
egyezer font sterlinget meghaladó összeg* 
kamataiból került ki. Itt ismerkedett 
meg Eichhorn tanárral, ki ázsiai uta-
zására még inkább buzdította. Haza 
érkezte után 1819. febr. kezdetén Hegedűs-
nek kijelenté végelhatározását. Orosz-
országon keresztül akart behatolni China 
éjszaki részébe ; ezért a szláv nyelv 
megtanulása végett 1819 tavaszán gyalog 
ment Temesvárra s Zágrábba, hol több 
hónapig tartózkodott. Kenderessy Mihály 
kormányszéki tanácsos, ki hű pártfogója 
volt, száz forinttal segélyezte külföldi 
útjában és ugyanannyit igért minden 
évre, inig azt megjárja. 1819. nov. vé-
gén indult el Enyedről, hogy a magyar 
nemzet eredetét és régibb történeteit 
kutassa. 1820. jan. 1. hagyta el Bu-
karestet és máj. 19. Aleppóból több 
karaván kíséretében, ázsiai ruhába 'öl-
tözködve tovább utazott ; júl. 22. Bag-
dadba s okt. 14. Teheranba érkezett, 
hol a perzsa nyelvet tanulta s némi 
előmenetelt tett az angol nyelvben. 1821. 
márcz. 1. örménynek öltözködve tovább 
utazott s ápr. 18. érkezett Meshedbe 
Khorassanban ; a szomszéd tartományok-
ban akkor uralkodott háborús villon-
gások miatt csak okt. 20. folytathatta 
útját és nov. 18. érkezett Bokharába s 
1822. jan. 6. Kabulba; jan. 26. Duka 
helységben két francziával (Alarddal és 



409 Csorba- -Csórja 432 

Yenturával) találkozott és ezek társa-
ságában utazott Lahorig, hova márcz. 
12-ig érkezett; ápr. 14. Kasmirba, jún. 
9. Lehbe; júl. 16. visszautazott Kas-
mirba, hol megismerkedett Mr. Moor-
crofttal, ki kölcsön adta neki az Alpha-
betum Tibetanum nagy kötetét, melyből 
a tibeti nyelv szerkezetét megtanulta. 
1823. máj. 2. vált meg Kasmirtól és 
Moorcrofttól és Ladak tartományba vissza-
térve Leh városát jún. 1. érte e l ; innét 
Kalon miniszter ajánló levelével a yanglai 
Lámához jún. 26. érkezett és 1824. okt. 
22-ig a zanskari zárdában tartózkodott, 
hol a tibeti irodalmat tanulmányozta; 
okkor a havasi szorosokon áthatolva, 
nov. 20. eljutott Sabathuba. Ezentúl a 
keletindiai kormány látta el rendes havi 
fizetéssel. 1825. jún. második tibeti út-
jára indult, hol 1827. januárig tartóz-
kodott, mikor visszatért Sabathuba. Még 
ugyanazon évben harmadszor utazott 
Tibetbe és a kanumi zárdában 1830-ban 
bevégezte tibeti tanulmányait. 1831. máj. j 
5. már Calcuttában volt és a tibeti 
nyelvtant a lexikonnal együtt sajtó alá 
rendezte. 1834. febr. 30. az Asiatic So-
ciety tiszt, tagjának egyhangúlag meg-
választotta. (A m. tud. akadémia 1833. 
nov. 15. igtatta lev. tagjai sorába.) 1835. 
nov. elhagyta Calcuttát, hogy tanul-
mányait folytassa; 1836. márcz. elején 
már Jalpigoriban a sikkimi határ szé-
lén a Himalaya közelében volt; itt há-
rom hónapig időzött a bengáli nyelv 
megtanulása végett. Ezután visszatért 
Titalyába s ott a benszülöttek kunyhói-
ban tartózkodott 1837. novemberig, midőn 
visszatért Calcuttába, hol az Asiatic 
Society helyiségében lakott, mint a tár-
saság könyvtárnoka. Hivatala mellett 
nyelvészeti tanulmányait folytatta s tu-
dományos czikkeket adott nyilvános-
ságra ; a missionáriusok számára litur-
giát, zsoltárokat és imakönyvet fordított 
tibet nyelvre. 1842 elején végkép el-
hagyta Calcuttát és kelet-éjszaki irány-

ban Lassa felé indult; márcz. 24. érke-
zett Darjilingbe, mely hétezer lábnyi 
magasságban fekvő határállomás az an-
gol birodalomban. Lassan és szokása 
szerint szegényesen, tehát alkalmasint 
gyalog utazván, ápril 6. már lázban 
szenvedett, mely 11. végett vetett életé-
nek. A bengaliai Asiatic Society hamvai 
fölött emlékkövet emeltetett, mely nyolcz-
szögű hétlábnyi magas, környezve szo-
morú fűzfával és rózsabokrokkal; az 
angol fölirás fehér márványtáblára van 
vésve. Hazája nyelvén kívül a héber, 
arabs, sanskrit, pushtu, perzsa, görög, 
latin, szláv, német, angol, franczia, orosz, 
tibeti, hindustani, mahratta és bengáli, 
tehát összesen tizenhat nyelvet tanul-
mányozott ; uti könyvtára ezen nyelvek 
mindegyikéből tartalmazott szótárt s 
mindegyikben sajátkezű jegyzései voltak. 
Eleinte Magyarországból, különösen az 
akadémiától nyert segélyt, ezt Esterházy 
herczeghez és Döbrenteyhez intézett le-
veleiben megköszönte s az angol kor-
mány által megtérített összegből egyéb 
pénzkészletével együtt a hazába vissza-
küldötte. 1835-ben a m. tud. akadémiá-
tól ismét 200 arany, Nagy-Enyedről pe-
dig 450 arany érkezett Csornához; ő 
azonban még azon évben az Akadémiá-
nak 200 arany alapítványt küldött; a 
nagyenyedi kollégiumhoz intézett levelé-
hez 450 aranyat csatolt szintén Kende-
ressy-Csoma alapítványként; 100 aranyat 
ajándékozott a kézdi-vásárhelyi katonai 
nevelőintézetnek. Rokonai később a nekik 
jutott örökségből még 100 frtot tettek 
le a körösi helységi iskola számára. — 
Levelei: 1820. decz. 21. Teheránból 
Nagy-Enyedre. hova 1821. márczius 18. 
érkezett. (Hon és Külföld 1842. 407. 1. 
Vasárnapi Újság 1874. 37. sz. a Kolozs-
vári Ellenzék 1887. 299. sz.); 1835. júl. 
18. Calcuttából (a 450 arany alapítvány-
ról és tibeti nyelven irt két munkájáról 
tesz rendelést. Erdélyi Hiradó 1836. 15. 
sz. Jelenkor 1836. 18. sz. Haza s Külf. 
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Tudósítások 1836. 18. sz. Rajzolatok 
1836. 18. sz.) — A Journal of Asiatic 
Society of Bengal-ban (1835. máj.) egy 
tibeti felirás fordítását közli. — Munkái : 
1. Essay towards a Dictionary Tíbetan 
and English. Calcutta, 1834. — 2. A 
Grammar of the Tibetan Language 
in English. U. ott, 1834. — 3. Körösi 
Csorna Sándor dolgozatai. Összegyűj-
tötte és életrajzzal bevezette dr. Duka 
Tivadar. Bpest, 1885. arczk. (Ism. Ke-
reszt. Magvető'. 1885. : Egyetértés 310. 
313. Nemzet 315. Bud. Hírlap 354. 357. 
sz. Vasárnapi Újság 51. sz. Bud. Szemle 
XLIV. Egyet. Philolog. Közlöny X. An-
gol eredetiben szintén Duka adta k i : 
Life and Works of Alexander Csorna de 
Körös. London, 1885. arczk. Ism. Journal 
d. Savants 1887. 673. Ism. 1885: Egyet-
értés 155. 190. sz. M. Polgár 209.) — 
Arczképe : Rusz által fametszetben, Duka 
Tivadar, Körösi Csorna Sándor Dolgoza-
tai mellett 1885. 

Tudományos Gyűjtemény 1820. X. 1821. IV. 
V. 1825. I. 1826. IV. IX. 1830. II . 1833. I. X. 
— Quaterly Orientál Magazin. K a l k u t t a , 1825. 
márcz. tüzet. — Archiv fü r Geschichte, Sta-
tistik, Li teratur und Kunst . Wien, 1826. 
(Keisen eines Siebenbürgers in Tibet.) — 
Unter halt ungs blatt. P r e s s b u r g , 1826. 67. SZ. 
— M. Kurir 1826. I . 11. 39. SZ. I I . 26. 43. sz. 
1829. I. 39. sz. 1830. I . 1. I I . 8. sz. 1831. II . 
22. 41. sz. — Hasznos Mulatságok 1826. I I . 21. 
1829. I. 36. II. 49. sz. 1830. I. 17. sz. 1842. 
67—70. SZ. — Gemeinnützige Blätter 1829. 35. 
SZ. 1836. 8. 18. sz. — Aerenlese. P r e s s b u r g , 
1830. 12. SZ. — Nemzeti Társalkodó 1832. I I . 
63. SZ. — Társalkodó 1833. I I . 339. 1. (Kál lay 
F.) 1834. 83. 91. 1842. 72. SZ. — Jelenkor 
1833. 3. 1834. 84. 1836. 7. sz. (Cs. S. t ibeti 
nyelv g r a m m a t i k á j a és szótára.) 1842. 56. 
L846. 14. SZ. — Fillértár 1835. 34. 35. SZ. — 
Tudománytár 1835—1837. — M. Tudós Társ. 
Névkönyve 1839. 127. 1843. 202. 225. 1. — 
Blätter f ü r Geist, Gemüth und Vaterlands-
kunde. Krons tadt , 1839. 20. sz. 1856. 16. sz. 
Oesterr. Beobachter 1842. (Hügel K. báró.) — 
1842 : N e k r o l o g és Cs. é l e t r a j za . P. Hírlap 
190. szám (Hegedűs Sámueltől). Mainzer 
Unterhaltungsblatt 235—237. s z . Mult és Jelen 

61. 68. 70. sz . Nemzeti Újság 56—58. SZ. Hírnök 
56. 60. SZ. St-Petersburger Zeitung 233. 236. 
(A. Csonia de Körös und Reguly Antal . 
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Magyaren die nach den Ursitzen ihrer Väter 
f o r s c h e n . K ü l ö n n y o m a t b a n is.) Világ 90. 
sz. (Kál lay Ferencz . ) 4. 7. sz. — Journal 
Royal Asiatic Society Vol . I . 128. I I . 1844. 
( É l e t r a j z a Kennedy tö l . ) — M. Tudós Társ. 
Évkönyvei VI. (Toldy F.) VII . 1844. a rczk . (b. 
E ö t v ö s Józse f emlékbeszéde . ) — Archiv f ü r 
S iebenb. L a n d e s k u n d e I I . 1845. — Jahrbuch 
des deutschen Elements in Ungarn I . 1846. 
( R u m y . ) — Revue des Deux Mondes 1847. j ú l . 
— Ujabbkori Ismeretek Tára 1850. I I . — Uj 
Magyar Muzeum I . 1850—51. 140. 1. ( Je rney . ) 
— 1 asárnapi Újság 1855. 19. 1860. 26. 1869. 
49. sz. arczk. 50. sz. (Cs. utolsó ó rá iban . 
Dr. A. Campbell tudósí tása.) 1870. 9. sz. 
1874. 1878. 49. 50. sz. (Sírköve, képpel.) 
1882. 24. sz. 1888. 51. sz. (Hübner báró . ) 
— Wiener Zeitung 1856. 3830. SZ. (Tárczában : 
Or ien ta l ia . ) — M. Posta 1857. 117. 135. 137. 
(Duka T.) 138. sz. (Zajzoni .) — M. Akad. 
Értesítő 1858. X. sz. ( D u k a T.) — Delejtü 
1859. 365. 1. ( H a g y a t é k a . ) — Emich Gusztáv 
Nagy Naptara 1860. K é p p e l . — Budapesti 
Szemle XXI . 1864. (Duka T ivada r , A d a l é k 
életiratához.) 1884. XXXIX. (Duka T.) 
ti t/h rí Közlöny 1864. 102—104. Sz. — Sürgöny 
1865. 18. SZ. — Hazánk és a Külföld 1866. 2. 
sz. (Útlevele.) — Orbán Balázs, Széke lyfö ld 
I I I . 153. 1. — Toldy Ferencz, I r o d a l m i B e -
szédei I . 1872. (Gyászbeszéd. ) — Athenaeum 
1874. 14. SZ. (Sámi La jos . ) — Literarische 
Berichte aus Ungarn 1877. — Magyarország és 
a Nagyvilág 1878. 46. SZ. 1880. 48. sz. (Sir jaT 

négy rajzzal .) — Nemzet 1883. 89. (Thewrewk 
Emil.) 106. sz. (Csorna i f júsága , Horvá th 
Miklós bárótó l . ) — Aradi Közlöny 1886. 115. 
SZ. — Keresztény Magvető 1887. (gr . K u u i l 
Géza.) — Jakab Elek, i>r. D u k a T i v a d a r 
könyve Körösi Csoma Sándorról . Bpes t , 
1888. — Beöthy Zsolt, M. N e m z . I r o d a l o m 
Tör t . i s m . I I . — Petrik B ib l iogr . 

Csomár István, gymnasiumi tanár, 
csemernai Cs. János és R. Szombathy 
Julianna fia, szül. 1839. jan. 14. Lad-
móczon Zemplénmegyében, középiskolai 
tanulmányait Sárospatakon végezte 1848-
tól 1856-ig ; ezután bölcseletet és theolo-
giát hallgatott három évig. 1860. jan. 
30. Ó-Liszkára ment tanítónak; időköz-
ben 1862. júl. 17. kápláni vizsgát tett 
Sárospatakon és 1863. febr. 1. Kis-
Ruszkára ment nevelőnek. Innét 1865. 
aug. 1. Munkácsra költözött, hol szept. 
1. magán gymnasiumot szervezett, mely 
alapja lett a mai államinak. 1866. ápr. 
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19. papi vizsgát tett Debreczenben. 1867-
ben az iskolája községinek nyilváníttat-
ván, abba mint rendes tanár beválasz-
tatott ; később állami kezelés alá jutván, 
1876. decz. 29. letette a tanári vizsgát 
Kolozsvárt a magyar nyelvből és iro-
dalomból és jelenleg is mint rendes 
tanár ott működik. — Irodalomtörténeti, 
nyelvészeti s nevelési czikkei megjelen-
tek a munkácsi gymnasium Értesítőjében 
(1874. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi 
mint eposköltők közt; 1875. Az ik-es 
igeragozás törvényes használata; 1877. 
Kisfaludy Sándor és jelesebb kortársai 
lyrai költészete 1772—1808 ig; 1878. 
Gondolatok a nevelés köréből), a mun-
kácsi községi elemi iskola Értesítőjében. 
(1875. Néhány szó a községi elemi is-
kola keletkezéséről Munkácson.) Kritiká-
kat irt Simonyi Zs. Antibarbarusa s 
Nyelvtanáról a Közoktatásban (1882 — 
84.) ; 1881 óta a M. Nyelvőrnek nép-
nyelvi gyűjtője. 1884 júniustól a Mun-
kács cz. lapnak munkatársa volt, utóbb 
szerkesztője lett, mely lapba a nagyobb 
társadalmi czikkeket nevével vagy nevé-
nek kezdőbetűjével írja, a kisebbeket 
jel nélkül. — Szerkesztette a Kárpátalja 
cz. politikai s társadalmi lapot 1889. 
okt. 27-től az év végéig és szerkesztette 
a Munkács cz. lapot 1885. márcz. 1-től 
az év végéig. 

Figyelő I I I . 112. és önéletrajzi adatok. 

Csomay Imre, ügyvéd Szatmár-Né-
metiben. — Szerkesztette a Szatmár cz. 
lapot 1880. szept. 1-től 1882. jan. 28-ig. 

Figyelő XIX. 25. 

Csomay Pál (egri), a tiszántúli kerü-
leti tábla ülnöke, Szatmármegye volt 
országgyűlési követe, szül. 1775. szept. 
lü. Genesen Szatmármegyében. — Mun-
kája : Méltgs kis-szántói Lányi Imre 
úrnak, Ungh vármegye fő ispányának 
hála s tisztelete jeléül. Debreczen, 1837. 
(Költemény.) 

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 90. — 
Petrik Bibliogr. 

Csombor (Czombor) Márton (szepsi). 
varannói magyar tanító, szül. 1594-ben 
Szepsiben Abaujmegyében ; tanult Kézs-
márkon 1616-ig; ekkor máj. 15. 22. 
évében külföldre indult és legtöbbet gya-
log utazott «sárga csizmában, verőfényes 
gránát posztóból csinált palástban» és 
bejárta Lengyelországot, Csehországot, 
Sziléziát. Danczigban a gymnasiumi 
alumnusok közé beiratkozott. 1617. jan. 
21. hagyta el Danczigot és Porosz-
országba ment; innét Dánia felé vitor-
lázott ; máj. elején Svájczba indult, de 
Angolországban kötött ki. Londonban 
meglátogatta az iskolákat és Canterbury-
ban is volt. 1618-ban Francziaországban 
s Párisban is megfordult; onnét Német-
országba jött és 1618. jún. 19. a strasz-
burgi egyetem tagja lett; innét Heidel-
bergen, Nürnbergen és Krakkón át vissza-
tért hazájába s 1620-ban kassai iskola-
igazgató, majd a varannói magyar 
iskolában tanító lett. 1623-ban már nem 
élt. — Munkái: 1. Evropica Varietas, 
avagy Szepsi Czombor Mártonnak Len-
gyel, Mazur, Pruz, Dania, Frísia. . . . 
Britanniai, Tengeren való bujdosásában 
látót, hallót külömb külömb fele dolgok-
nak rövid le irása. . . Kassa, 1620. — 
2. Vdvari Schola... Bártfa, 1623. (Be-
degi Nyári Ferencz, Nyári István fia, 
számára ir ta; a munka Nyári Ferencz-
nek és a szerzőnek halála után nyoma-
tott ki.) — Kézirati munkája: Utazása 
1620. 4-rét 167 lap és ezt kiegészítő 
másolatok. (Az első munkának töredé-
kei a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Bod, M. A t h e n a s 312. — Sárospataki Füze-
tek 1857—58. (Erdélyi János). — Katona, His-
tória Critica XXXI. 836. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár I. 225. 236. 1. 

Csomor (Chomor) Kálmán (nagy-
abonyi), Gyöngyös város volt polgár-
mestere, szül. 1813. máj. 6. Gyöngyösön 
iparos szülőktől; iskoláit a gyöngyösi 
gymnasiumban (1856.) és a budapesti 
reáliskolában végezve, atyja mesterségét. 
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a szíjgyártóságot tanulta s azt mint mes-
ter 1881-ig folytatta, midőn aug. 21. 
Gyöngyös város közönsége polgármesterré 
választotta s ezen tisztét 1889. aug. 21-ig 
viselte. Jelenleg Gyöngyösön él és 1891 
óta a hevesmegyei gazdasági egyesület 
titkára. 1886. febr. 26. és következő na-
pokon a Budapesten tartott országos 
polgármesteri congressuson előadói tiszt-
tel bízták meg. 1888 tavaszán a polgár-
mesterek ismét összejöttek Budapesten 
az italmérési s kártalanítási törvények 
tárgyalása végett s őt bízták meg a 
memorandum elkészítésével, melyet az 
országgyűléshez fölterjesztettek. — Köz-
igazgatási czikkeket irt az Egyetértésbe 
(1886. febr.); ezenkívül több vidéki és 
fővárosi lapba dolgozott. — Munkái : 
1. Félreismert boldogság. (Beszély.) 
Gyöngyös, 1876. — 2. Gyöngyös város 
vagyoni állapota és az 1882. évi ügy-
forgalmának kimutatása. U. ott, 1883. 
— Szerkesztette a Gyöngyös cz. lapot 
1872. decz. végétől 1877. szept. 30-ig és 
1878. okt. 20-tól 1882. jan. l-ig. — Álnevei 
s jegye : Abonyi, Makutyi, János gazda 
ós Cs. K. 

Kiszlin gstein, M . K ö n y v é s z e t I I . és ö n -
életrajzi adatok. 

Csomos (Tsomos) János (albisi), ev. 
ref. lelkész, Cs. János birtokos fia, 
•szül. 1730. júl. 30. Albisben Kézdiszék-
ben; 1744-ben a kolozsvári ev. ref. 
collegiumba ment, hol 1748-ban a toga-
tus ifjak közé lépett. Itt a theologiában, 
bölcseletben és philologiában oly előmene-
telt tett, hogy a zsidó nyelvben prae-
sességre, azután a grammatikai osztály-
ban nyilvános tanítóságra, majd poeseos 
praeceptorságra, végre pedig a kollé-
giumi ülnökségre előléptették. 1757-ben 
a deési ref. egyház iskolájához hívták 
igazgatónak. 1759-ben a fogarasi gvm-
nasiumhoz tanítónak és segédlelkésznek. 
1763-ban Bernbe ment akadémiára, hol 
1765-ig volt; ekkor a deési egyház hívta 
meg lelkészeül; hivatalát 1766-ban fog-

lalta el. Meghalt 1768. febr. 9. — Mun-
kája : Observationes philologico-criticae 
et critico-theologicae in quaedam Veteris 
et Novi Testamenti loca. Bernae, 1764. 
— Emlékére tartott két gyászbeszédet 
adott ki testvér bátyja Cs. Mihály: Igaz 
atyafiúi szeretetnek még az halálban is 
megbizonyított valóságos j e l e . . . . cz. 
alatt. (Csernatoni Vajda Pétertől és 
Szathmári Pap Mihálytól.) 

Horányi, Nova Memoria 733. — Katona, 
História Critica XXXIX. 945. 1. és Gyalui 
Farkas szíves közlése. 
Csomos (Tsomos) Mihály (albisi id.), 

előbbinek testvérbátyja; Kolozsvári vé-
gezte iskoláit, mire külföldre ment és a 
leidai (1752—55.), azután pedig az odera-
frankfurti egyetemet látogatta. Hazájába 
visszatérve, a kolozsvári ev. ref. col-
legiumban 1758. jan. 18. a jog és hazai 
történelem tanára lett, hol 1796-ig mű-
ködött. Meghalt? — Munkái: 1. Dis-
sertatio juris publici de jure quod dicitur 
postliminii. Claudiopoli, 1757. — 2. 
Oratio inauguralis de ortu et progressu, 
fatisque jurisprudentiae Transilvano-Hun-
garicae. U. ott, 1758. — 3. Specimen 
juridicum ad decretam tripartiti, part. I. 
titulos 78 et 79 praescriptionibus usu-
capianibus. U. ott, 1761. 

Nánási, Pliarua 38. — Weszprémi, Succincta 
Med. Biogr. IV. 137. — Horányi, Nova Me-
moria 735. — Catalogus Bibi. Fr. Com. 
Széchényi II. 488. — Katona, História Critica 
XXXIX. 946. — Prot. Szemle 1890. 198. és 

Gyalui Farkas szives közlése. 
Csomós (Tsomos) Mihály (albisi ifj.), 

előbbinek fia, jogtanuló volt a kolozs-
vári ev. ref. kollégiumban és atyja el-
nöklete alatt vitatkozott. — Munkája: 
Dissertatio juridica, ad decreti Tripar-
titi Partis I. Titulum LVII. Qua disqui-
ritur De libera Bonorum adquisitorum 
disponendi potestate. . . publice defen-
dendam suscepit an. 1781. Claudiopoli, 
1784. 

Catalogus Bibi. Fr. Cóm. Széchényi II. 489. 
Csondor János, jószágigazgató gróf 

Feste tich Györgynél, utóbb Lászlónál 
13. ív sajtó alá adatott 1802. jan. 22. 
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Keszthelyen; saját birtoka is volt Zala-
Berzenczén és Kaczorlakon. neje Horváth 
Katalin után pedig Beleznán (Somogym.). 
Több vármegye táblabírája és Kisfaludy 
Sándorral jó barátságban volt. — Mun-
ká já t Gazdaságbeli számadó és szám-
vevő tiszti utasítások. Keszthely, 1819. 
— Irt még több német könyvet is, me-
lyeket nem ismerek. — Kéziratban van-
nak unokájánál magyar és latin versei, 
többnyire epigrammák és egy elbeszélő 
költemény töredéke. 

Szinnyei Könyvészete és Nóvák Mihály 
szives közlése. 
Csondor János, kaposvári ügyvéd, 

előbbinek unokája. — Szerkesztette a 
Kaposvár czímű kath. irányú hetilapot 
1886-tól; 1891. máj. 16. óta a Somogy-
vármegyei Népújság szerkesztő-tulajdo-
nosa Kaposvárt. 

Csongrády Lajos, kántor-tanító, szüi. 
1843-ban nemes szülőktől Baj tán Hont-
megyében, hol atyja Cs. István néptanító 
volt; a gymnasiumot és tanítóképzőt 
Esztergomban végezte ; azután Szölgyén-
ben hat évig segédtanító s Bajtán hétig 
önálló tanító volt. 1873 óta Szölgyénben 
Esztergommegyében mint kántor-tanító 
működik. — A 60-as években néhány 
levelet irt a Tanodai Lapokba. — Mun-
kája : Egyházi énekek és imádságok. 
A szölgyéni róm. kath. hívek használa-
tára. Esztergom, 1882. 

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletr. 
adatok. 
Csongrádi M. — Munkája: A nép 

győzedelme, vagy az új-szegedi csata 
febr. 11. 1849. Szarvas, 1849. (Köl-
temény.) 

Petrik Bibliogr. 
Csongvay Károly, marosvásárhelyi 

nyug. törvényszéki biró, szül. 1813 körül 
Tordán Aranyosszékben ; tanult Kolozs-
várt. hol jogot végzett és ügyvéd lett, 
majd törvényszéki biró. Jelenleg Maros-
vasárhely környékén él nyugalomban. 
— Színi kritikát küldött be Kolozsvárról 
1838-ban a Honművészbe s tíz verse 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar Írók II. 

van a Remény cz. kolozsvári zsebkönyv-
ben (1839.). A Jogtudományi Közlönyben 
is jelent meg egy czikke (1878.) 

Gyalui Farkas szives közlése. 
Csongvay Károly (csegezi), a Ferencz-

József-rend lovagja, 1881. nov. 1. óta a 
műszaki törzskarnál I. százados Bécsben. 
— Munkája : Über Betonirung und deren 
Anwendung bei fortificatorischen Objec-
ten. Wien, 1890. Két tábla rajzzal. (Kü-
lönnyomat a Mittheilungen über Gegen-
stände des Artillerie- und Genie-Wesens-
ből). 

Kayser, Bücher-Lexicon XXV. 2ö5. — Mi-
litär-Schematismus Wien, 1889. 91. 735. 
Csonka Ferencz, főreáliskolai tanár 

és városi vegyész Szegeden, hol a vegy-
tant és természettant tanítja ; szül. 1848-
ban Szegeden és 1873 óta tanár. — A 
szegedi bor cz. értekezése megjelent a 
Szegedi m. kir. áll. főreáliskola Értesí-
tőjében. (1885.) 

Wutz N é v k ö n y v e . — Szegedi Főreáliskolai 
Értesítő 1891. 

Csonka Ferencz, ev. ref. lelkész és 
esperes, szül. 1822. szept. 1. Enyingen 
Veszprémmegyében, hol atyja mészáros 
mester volt ; 1832. ápr. havában a pápai 
főiskolában kezdette középiskolai tanul-
mányait, hol tanulói pályája alatt a 
gymnasiumi tanulók énektanításával, 
1845—46-ban pedig a III. gymnasiumi 
osztály tanításával bízták meg. 1846. 
okt. 1. a győri egyház hivta meg aka-
démikus rektorságra, hol négy évig 
szolgált. Miután lelkészi vizsgáját letette, 
1850. decz. 3. a szent-gáli egyházban 
alkalmazták segédlelkészűl; 1852. márcz. 
12. a balaton-kövesdi egyház hivta lel-
késznek ; innét 1855. márcz. 12. Alsó-
Örsre, 1866. márcz. 12. Szent-Gálra 
ment lelkésznek, hol olvasó-egyletet és 
az uzsora veszedelmei ellen 1870-ben 
kölcsön segélyző-egyletet alapított. A 
veszprémi ref. egyházmegye 1861-ben 
számvevőjévé, 1868-ban tanácsbirájává, 
főjegyzőjévé s 1874-ben esperessé vá-
lasztotta. 1878-tól elnöke volt az egy-

14 
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házkerületi tanügyi bizottságnak, 1881-től 
az egyetemes tanügyi és énekügyi bizott-
ságnak. Tagja volt a főiskolai igazgató-
tanácsnak is. Meghalt 1891. nov. 13. 
Szent-Gálon. — Munkája: Egyházi be-
széd, melyet elmondott Veszprémben 
1878. jún. 16. tartott kerületi gyűlés 
alkalmával. Pápa, 1878. 

Dunántuli Prot. Lap 1891. 47. sz . ( T h u r y 
Etele.) 
Csonka Károly, ev. ref. lelkész Székes-

fehérvárt. — Munkái: 1. Szivbéli óhaj-
tás, melyet Krainer József úrnak neve 
napján bemutatott 1826. Pozsony. — 
2. Néhai tek. Bottlik János úr emléke, 
melyet Székesfehérvárott jan. 13. 1856. 
elmondott halolti beszédben, a dicsőült 
életrajzából végtiszteletül emeli. Pest, 
1856. (Bali Mihály gyászbeszédével együtt.) 

Petrik Bibliogr. 
Csonka S., gymnasiumi tanár Pécsett. 

— Munkája: Syncliaristicon, ill. ac 
rev. d. pr. e com. Eszterházy rei. ex-
hibitum, dum Is solemniter ingrederetur 
d. 29. maji Quínque-Ecclesiis, 1781. 

Magyar Hírmondó 1781. I . 376. 1. 

Csonth Endre, kath. plébános, szül. 
1861. júl. 11. Aranyoson (Hevesm. ?), 
iskoláit Nagy-Károlyban, Sárospatakon 
és Egerben végezte, hol 1878-ban a 
papnevelő-intézetbe lépett; theologiai 
tanulmányai befejezte után 1884-ben 
misés pappá szenteltetett föl és több 
helyen mint káplán működött. 1888-ban 
szent-györgy-ábrányi (Szabolcsm.) lelkész 
lett, hol jelenleg is működik. — Katho-
likus irányú lapokban több értekezése 
jelent meg álnevek alatt. Mint növen-
dékpap részint pályadíjat, részint dicsé-
retet nyert következő munkáival: A 
görög egyházszakadás története, Szent 
beszéd az év utolsó estéjére, A pápák 
világi helyzetéről és Szent beszéd nagy-
péntekre. 

Koncz Ákos szives közlése. 
Csontó Lajos, ev. ref. főgymnasiumi 

igazgató Kis-Kún-Halason, szül. 1836-ban 
Miskolczon, Borsodmegyében, 1862 óta 

tanár. — Programmértekezése: Jelentés 
a kis-kun-halasi ref. egyház levéltárának 
berendezéséről; (megjelent a kis-kun-
halasi ref. gymnasium Értesítőjében 
1879.) — Mint igazgató szerkeszti a 
gymnasium Értesítőjét. 

Wut* Névkönyve. 

Csontos Ferencz, kath. plébános, 
répcze-szemerei (Sopronm.) származású, 
előbb lövői, vasmegyei, később sajtos-
káli, sopronmegyei plébános és esperes 

: volt. — Munkája: Dicsőitő beszéd, 
melyet az Istennek elválasztott sz. he-
lyéről Gyórai helységnek újonnan épült 
sz. templomáról, annak első inneplése 
és felszenteltetése alkalmatosságával 1795. 
aug. 16. mondott. Sopron, 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi I. 241. 

Csontos István, megyei hivatalnok, 
Cs. Mihály és Dezső Erzsébet nemes 
Szülők fia, szül. 1787. nov. 10. Szente-
sen Csongrádmegyében; iskoláinak be-
végezte után katona lett és az 1807— 
1808. felkelő seregben szolgált. Galicziá-
ban időzése alatt mint őrmester meg-
ismerkedett Grodkovszky száműzött len-
gyel ezredes Mária leányával, kit később 
nőül vett. Atyja kérelmére 1808. jan. 9. 
elbocsátották a katonaságtól és 1809. 
júl. 19. a csongrádmegyei szabad lovas 
sereg alhadnagya lett. 1815. decz 15. 
ugyanazon megyében tiszt, esküdtnek 
neveztetett ki. Meghalt 1831-ben khole-
rában Kassán, hova gyermekei nevelte-
tése végett költözött. —• Fáy István 
gróffal, ki pártfogója volt, barátságban 
és levelezésben állott; a gróf levelei a 
család birtokában vannak. Értekezései: 
Az emberi szokás erejéről, A tudomá-
nyok eredetéről, A bölcsességről a Felső 
Magyarországi Minervában (1826. III. 
IV. 1827. I.) jelentek meg. — Munkái: 
1. Aranyosy vagy az árvák pártfogója. 
Eredeti érzékeny játék 5 felv. Kassa, 
1827. — 2. Kiki a maga szerencséjé-
nek kovácsa. Rövid erkölcsi értekezés. 
U. ott, 1830. — 3. Szépnem ügyvédje 
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az asszonyi becset sértegető vád okok 
ellen. U. ott, 1830. — Vegyes tárgyú 
kéziratai a n. múzeumban őriztetnek. 

Philos. Pályamunkák I . 1835. 139. 1. — Petrik 
Bibliogr. és leányának Szathmáry Károly-
nénak szives közlése. 

Csontos József, oki. theologus és egye-
temi bölcseletballgató Budapesten, szül. 
1866. márcz. 14. Gönczön Abauj-Torna-
megyében szegény sorsú iparos szülőktől; 
a főgymnasiumi s tbeol. tanfolyamot 
Sárospatakon végezte ; ugyanott a lelkészi 
mindkét képesítő vizsgát 1888-ban letette, 
papi oklevelet nyert és a theol. akadé-
mián az uj-szövetségi görög és az új-
szövetségi héber nyelv tanítására docensül 
alkalmaztatott. 1890-ben a tiszáninneni 
ev. ref. egyházkerület és a sárospataki 
főiskola segítségével a budapesti egye-
temre jött fel a tanári képesítés meg-
szerzése végett. — Czikkei a Sárospataki 
Lapokban és Ifjúsági Közlönyben jelentek 
meg. A vizsolyi biblia nyelve (Károli 
Emlékkönyvben Bpest, 1890.) cz. nagyobb 
értekezése figyelmet keltett. 

Önéletrajzi adatok. 

Csontosi (Kost) János, a nemzeti 
múzeumi könyvtár segédőre, a m. tudom, 
akadémia lev. tagja, szül. 1846. okt. 26. 
Eperjesen Sárosmegyében, hol a gymna-
siumot végezve az esztergomi egyház-
megyében növendékpap lett és Nagy-
szombatban hallgatott bölcseletet és 
theologiát. Ekkor változtatta meg Kost 
családi nevét Csontosira. 1869. aug. 16. 
misés pappá szenteltetett; azután káplán 
volt Ipolynyéken és 1872-ben Ó-Barson. 
Innét nevelőnek ment Zichy János gróf 
fia. a szerencsétlen véget ért Vásonkeői 
Imre mellé Ó-Szőnybe. Később a papi 
pályát elhagyván, az ág. ev. vallásra 
tért és nőül vette Zichy János gróf 
özvegyét és külföldre utazott. 1874. 
márcz. 15. gyakornok lett a m. n. mú-
zeumnál, 1875. máj. 8. neveztetett ki 
könyvtári segédnek és a kézirattár ve-
zetését vette át. Később is utazott 

Németországban, Felső-Olaszországban, 
Törökországban és Hollandiában a Cor-
vinák kutatása czéljából. A m. tudom, 
akadémia 1883. máj. 17. választotta 
levelező tagjai sorába, hol 1885. máj. 
11. A Corvina felkutatott maradványai-
ról tartott székfoglalót. (Nem jelent 
meg.) — Irodalmi czikkei, melyek leg-
inkább a Corvinák bibliographiai ismer-
tetését tárgyalják, 1876 óta az általa 
1879. okt. 30-tól szerkesztett M. Könyv-
Szemlében. a Századokban (1876 —79. 
1881. 1883. 1886.), Ellenőrben (1878.), 
Archaeologiai Értesítőben (1885. 1888.), 
Nemzetben (1886.), Turulban, M. Salon-
ban (1888.), Vasárnapi Újságban (1889.) 
és Hadtudom. Közleményekben (1890.) 
jelentek meg. — Munkái: 1. A Kon-
stantinápolyból visszaérkezett Corvin-
codexek bibliographiai ismertetése. Bpest, 
1877. — 2. Ismeretlen magyar codex, 
herczeg Lobkovitz Mór raudniczi könyv-
tárában. U. ott, 1879. — 3. Auswärtige 
Bewegungen auf dem Gebiete der Cor-
vina-Literatur. U. ott, 1879. (Fordítás 
a M. Könyv-Szemléből 1878.) — 4. A 
budapesti országos könyvkiállítás latin 
kéziratai. U. ott, 1882. — 5. Mátyás 
király és Beatrix királyné arczképei 
Corvin-codexekben. U. ott, 1889. (Néme-
tül is megjelent az Ung. Revueben 
1890.) — 6. II. Ulászló királynak 
ajánlott ismeretlen latin codex a kon-
stantinápolyi Eszki-Szerajban. U. ott, 
1889. Mind külön-lenyomatok, az 1. 2. 
6. sz. a M. Könyv-Szemléből, a 3. sz. 
a Liter. Berichte aus Ungarn-ból, a 4. 
sz. a Könyvkiállítási Emlékből, az 5. sz. 
az Archaeologiai Értesítőből. 

Schematismus Strigoniensis 1870—72.— Aka-
démiai Értesítő 1883. ( T a g a j á n l á s . ) 1885. 4. sz . 
— Hl. tud. Akadémiai Almanach 1884. 1887. 
1891. — M. Salon VIII. 1888. arczk. és ön-
életrajzi adatok. 
Csopey Antal, theologiai doktor, gör. 

kath. kanonok, szent Mihály arkangyal-
ról nevezett körtvélyesi cz. apát, püspöki 
helynök és szentszéki tanácsos, szül. 

14* 
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1816-ban Száldoboson Máramarosme-
gyében, bol atyja lelkész volt; a gym-
nasiumot M.-Szigeten végezte, a bölcse-
letet Pesten hallgatta; theologiai tanul-
mányait Nagyszombatban kezdte s 
Ungvárt végezte. 1839-ben pappá szen-
teltetett és Bocskón lett segédlelkész, 
hol másfél évet töltött. Ekkor Pestre 
jött és doktori oklevéllel tért vissza me-
gyéjébe, hol a papnövendékek lelkészévé 
nevezték ki. Ezen hivatalával összekap-
csolva a hazai jogot. 1845-ben az erkölcs-
tant és pásztorkodástant tanította a 
papnevelőben. 1855-ben ungvári kanonok 
lett és a kormány által a megye nép-
oktatási tanintézeteinek kir. főfelügyelő-
jévé neveztetett ki. A munkácsi g. kath. 
püspöknek, Popovits Vazulnak 1864. 
okt. 19. történt halálával a püspökség 
ideiglenes kormányzatával bízatott meg. 
Meghalt 1877. szept. 10. Ungvárt. — 
Irodalmi téren a magyar óhitűek szá-
mára lefordította görög eredetiből a 
szertartásukat, mely fordításnak nyilvá-
nos használatában vannak Szatmár. Sza-
bolcsm. és a Hajdú városokban, úgy hogy 
ma már anyanyelvükön ájtatoskodnak a 
magyar óhitűek. Tőle birja a papnevelő-
intézet tanuló papsága a felsőbb neve-
léstan kézikönyvét és egy külön műben 
a szertartások magyarázatát. 

Vasárnapi Újság 1804. 44. Sz. 1877. 37. SZ. 
arczk. és gyászjelentés. 

Csopey László, a k. m. természet-
tudományi társulat másodtitkára, a mi-
niszterelnöki fordító-osztály beltagja és 
helyettes főgvmnasiumi tanár Budapes-
ten, szül. 1856. okt. 1. Romocsaházán 
Beregmegyében, hol atyja gör. szert, 
kath. néptanító volt. Munkácson és 
Sárospatakon végezte a gymnasiumot. 
A budapesti egyetemen 1876-tól 1879-ig 
hallgatta a mathematikát és fizikát és 
1883-ban tanári oklevelet kapott. A 
szakjába vágó előadásokon kivűl hall-
gatta Gyulai Pál, Greguss Ágost, Hein-
rich Gusztáv, Budenz József és Mayr 

Aurél előadásait is. 1879-ben a minisz-
terelnöki fordító-osztályban mint rutén-
orosz fordító alkalmazást nyervén, a 
hazai rutén viszonyok tanulmányozásá-
hoz fogott. 1887-ben a természettudo-
mányi társulat másodtitkárává válasz-
totta. Mint tanár 1883-tól 1889-ig a 
budai reáliskolában működött; jelenleg 
az V. ker. főgymnasiumban van alkal-
mazva. — Irodalmi működése kezdetben 
az orosz irók kisebb munkáinak fordí-
tására szorítkozott. 1878-ban megjelent 
az Ellenőrben Gogolytól A szorocsineczi 
vásár; 1879-ben a Vasárnapi Újságban 
a Kisasszony parasztruhában Puskintól 
és A szerény asszony Dosztojevszkijtől; 
a nevezett lapba 1879 óta dolgozik 
részint saját neve alatt és névtelenül, 
részint pedig —y —o. és a b jegyek 
alatt; a Közvéleményben (1880. 113. 
sz. Hazai irodalom külföldön), a Pesti 
Naplóban A rettenetes bosszú Gogoly-
tól. A Nyelvtudományi Közleményekben 
(1881. XVI. k. 2. füzet) Magyar szók a 
rutén nyelvben cz. dolgozata jelent 
meg. Irt még a Budapesti Szemlébe 
(1884—85. 1889.) és a Fővárosi Lapokba 
(1884. 271. 272. sz.) A Nemzetnek három 
és fél évig munkatársa volt és főleg az 
orosz állapotokat ismertető politikai s 
szépirodalmi czikkeket közölt; továbbá 
1884—85-ben Emlékezés Turgenyev Iván 
családjára cz. hosszabb tárczasorozatot 
fordított. A Földrajzi Közleményekben 
(1885—90.) kisebb-nagyobb ismertetéseket 
közölt Cs., Cs. L. jegyek, neve alatt és 
névtelenül; a Természettudományi Köz-
lönyhen 1886 óta több'czikke s ismerte-
tése jelent meg, a Földtani Közlöny 
XVII. kötetében, az Ethnol. Mittheilun-
genben (1887. néprajzi czikke.) — Mun-
kái : 1. Bulyba 1 arasz. Beszély, orosz-
ból ford. Almási László. Bpest, 1878. 
(Olcsó Könyvtár 61.) — 2. Orosz be-
szélyek. írták Puskin S., Gogoly M.. 
Krylov I. és Dosztojevszkij F., ford. U. 
ott, 1882. (Olcsó K. 149.) — 3. Ruthen-
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magyar szótár. U. ott. 1883. (A m. 
tud. akadémia által 1881-ben a Fekés-
házy-jutalommalkitüntetett pályamunka.) 
— 4. Turgenyev. Költemények prózá-
ban. (Oroszból ford.) U. ott, 1884. (Olcsó 
Könyvtár 172.) — 5. Przsevalszky Mik-
hajlovics Nikolaj, Zajtánból Khaminát 
Tibetbe s a sárga folyó vidékére. Oroszból 
dolgozta. U. ott, 1884. (Utazók Könyv-
tára IV.) — 6. Turgenyev, Egy vadász 
iratai. Oroszból ford. U. ott, 1885. 
(Olcsó K. 187.) — 7. Tolsztoj Leo, Sze-
basztopol. U. ott. 1888. (Családi Könyv-
tár.) — 8. Az Óczeán. U. ott. 1888. 
(Krümmel munkája után ford. Termé-
szettudom. Könyvkiadó-Vállalat.) — 9. 
A világforgalom. U. ott, 1889. (Geis-
béck után magyar viszonyokhoz alkal-
mazva Kuppis József mérnökkel együtt. 
Természettud. Könyvkiadó-Vállalat 42. 
k.) — A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium megbízásából a hazai rutén nép-
iskolák számára 1881-től 1884-ig az állam 
kiadásában hazai rutén nyelven meg-
jelentek tőle : ABC és első olvasókönyv. 
Vezérkönyv az ABC tanításához, 24 fali 
olvasó tábla Gönczy Pál nyomán, a 
Gáspár János-féle Második olvasókönyv, 
a Nagy László-féle Beszéd- és értelem-
gyakorlatok, a Groo Vilmos-féle Vezér-
könyv a magyar nyelv tanításához és 
Magyar olvasókönyv a ruténajkú nép-
iskolák számára, a dr. Kiss Áron és 
Mayer Miksa-féle Magyarok története és 
Vezérkönyv a magyarok történetéhez cz. 
munka átdolgozása. 1887 óta sajtó alá 
rendezi az országos segélyből megjelenő 
műveket és a Természettudományi Könyv-
kiadó-Vállalat legtöbb kötetét. — Szer-
kesztette a Magyar Ifjúság Lapját 1885-
ben. melynek több mint egyharmadát 
maga irta. 

Síinnyei Repert. Tört. í r . — Figyelő VII. 
IX—XI. XV. XVIII. — Kiszlingstein Könyvé-
szete. — Horváth ignácz Könyvészete. — M. 
Könyvészet 1878—1889. és önéletrajzi adatok. 

Csór Béla, joghallgató volt Egerben, 

hol tanulmányait végezve, 1879. febr. 
23. meghalt 24. évében. — Költeményeit 
mindig álnevek alatt közölte 1873—75-
ben a vidéki lapokban, igy az Egerben 
r. a. jegyek alatt többet. — Egy kötet-
nyi kézirati költeményei Sebők László 
gyöngyösi plébános birtokába kerültek, 
ki őt a költészetre buzdította; ebből 
közölt is néhányat a Gyöngyös cz. heti-
lapban, igy Vörösmarty hattyúdala cz. 
(1879. 9. sz.) 

Gyöngyös 1879. 9. sz. és gyászjelentés. 

Csorba (Palotai) Ákos, ügyvéd, Cs. 
Endre az egri káptalan uradalmi tisztje 
és Sztanich Zsuzsánna fia, szül. 1838. 
ápr. 8. Szent-Margita pusztán Szabolcs-
megyében ; a gymnasiumot Miskolczon 
a minoritáknál, Kassán és Nagyváradon 
a praemontreieknél végezte s a bölcse-
letet Aradon hallgatta. 1856-ban a Csa-
nádi papnevelő-intézetbe lépett, hol két 
évig theologus volt; azután kilépett és 
1859-ben katona lett; később mint had-
nagy tért vissza s a postai vizsga le-
tétele után átvette a soborsini postát mint 
önálló postamester. 1862-ben Aradmegye 
szolgálatába állott mint tiszt, esküdt. A 
jogot magán szorgalommal tanulta, Nagy-
Váradon jogi s bírói vizsgát tett és 
1867-ben Budapestre jött és a lapoknál 
dolgozott. 1868-ban Vinga városa (Te-
rnesm.) tisztújító székén főjegyzővé vá-
lasztatott. hol három évig működött; 
ezalatt 1870-ben a kir. táblán censurált 
és ügyvédi oklevelet nyert és a kir. 
honvédség szabadságolt állományában 
hadnagygyá neveztetett ki, mely rang-
járól 1876-ban lemondott. Vingán ügy-
védkedett 1875-ig. midőn Szörényme-
gyébe ment tiszti főügyésznek, s itt helyet-
tes alispánként nyolcz hónapig vezette 
a megyét. Szörénymegyének Krassó-
megyébe lett olvasztása után Budapestre 
jött, hol mint ügyvéd működött; 1891 
óta ügyvéd és lapszerkesztő N.-Kanizsán. 
— Vegyes tárgyú czikkeket, beszélyeket, 
tárczákat irt a következő lapokba: 
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Divatcsarnok (1862.), Arad (1863.), Ha-
zánk és a Külföld (1865.), Magyarország 
és a Nagyvilág (1867. 1875.), Pesti Napló, 
Századunk (mint belmunkatárs), Buda-
pesti Közlöny, Nefelejts (1867.), Divat-
csarnok, Magyar Bazár, Budapesti Bazár, 
Családi Lapok, Fővárosi Lapok (1877— 
78.). 1876 után a Magyar Állam és Füg-
getlenség politikai napilapoknak lett 
rendes belmunkatársa; Keszthelyi Hír-
lap (1891.) — Munkái: 1. Történeti és 
társadalmi képek. Arad, 1865. (Eredeti 
s ford. beszélyek.) — 2. A vörös ház 
lovagja. Begény. Dumas S. után ford. 
Pest, 1871. Két kötet. — 3. Irodalmi 
egyveleg. Beszélyek és tárczaczikkek. 
Bpest, 1886. — 4. Az ismeretlen. Orosz 
beszély. Yacano Mario után ford. Nagy-
Kanizsa, 1890. — 5. A sorsüldözött 
család. Regény az életből. U. ott, 1891. 
— Szerkesztette a Ludas Matyi élcz-
lapot 1868. máj. 10-től jún. 7-ig és 1890. 
jún. 29. óta szerkeszti a Zala cz. poli-
tikai hetilapot Nagy-Kanizsán. — 1880 
óta Cs. Palotai Ákos nevet vagy (P. Á.) 
jegyeket használ czikkeinél. 

Szinnyei Repertóriuma. Történ. II. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1887. 
és önéletrajzi adatok. 

Csorba András, gazdasági igazgató 
tiszt Egerben. — Gazdasági czikkeket irt 
a Tud. Ggyűjteménybe (1832.1834. 1836.), 
Társalkodóba (1836. 1840.) és a M. Gaz-
dába (1841.) — Munkái: 1. Vezér a ter-
mészetesen mívelt mezei gazdálkodásra, 
egy toldalékkal a gazdasági tisztek neve-
léséről és formáitatásáról. Pest, 1834. 
(800 példányban nyomatott és 600 pél-
dány jövedelme a budai magyar színész 
társaság gyarapítására s a nemzeti játék-
színnek Pesten vagy Budán megalapítá-
sára fordíttatott. Ezen munkára Holzel 
József Észrevételeket adott ki Pesten 
1836.) — 2. Csorba András levele Döb-
renteyhez és ennek Felhívása az 1. sz. 
munka elárusítása érdekében. U.ott, 1834. 
— 3. Vázlatok a gyermeknevelés az 

ifjúság időszaka és a házasság életköré-
ből. U. ott, 1840. (Ism. Athenaeum 1841.) 

Tud. Tár 1835. 207. 1841. 515. 1. (Toldy F. 
Bibliogr.) — Szinnyei Könyvészete. 

Csorba Ferencz (szakácsi), miniszteri 
fogalmazó, a főv. törvényhatósági bizottság 
tagja, Cs. József Somogym. főorvosának 
unokája, szül. 1862. jún. 24. Bpesten, hol 
1883-ban végezte a jogot és 1884-ben jogi 
doktor lett; 1885-ben ügyvédi oklevelet 
nyert. Egyetemi tanulmányainak befejezte 
után bírói gyakorlatra lépett és negyedfél 
évet a budapesti törvényszéknél és kir. 
Ítélőtáblánál töltött mint joggyakornok, 
aljegyző s táblai tanácsjegyző ; 1887. jan. 
a kultuszminisztériumba neveztetett ki 
fogalmazóvá. Két nagyobb külföldi utat 
tett, mikor Angliát, Németországot, Fran-
cziaországot, Belgiumot, Svájczot és 
Olaszországot utazta be. — Fordított 
angolból két bohózatot: Ki vele és Az 
én sorsom cz. Több, különösen tanügyi 
czikke jelent meg a napi lapokban, főleg 
a Nemzetben és a Budapesti Szemlében 
(1883. Uti naplómból, Salvatian a rmy; 
1886. Néhány szó bíráink képzéséről ; 
1887. A városi kegyuraságról; 1888. 
Velencze titkos irataiból, A vallásalapról. 
A tanulmányi és egyetemi alapok kér-
dése és könyvismertetések.) — Munkái: 
1. Passautól Budapestig csónakon. Bpest, 
1885. (Nautilus. Humoros útleírás.) — 2. 
A közgazdaság alapfogalmai. U. ott, 1887. 
— 3. Az angol büntető eljárás. U. ott, 1888. 
(Magyar Jogászegyleti Értekezések. 38.) — 
4. Alapitványaink és a legfelső felügye-
leti jog. U. ott, 1889. (M. Jogászegyleti 
Értek. 42.) — 5. Obstructio és cloture. 
U. ott, 1891. (Előbb a Bud. Szemlében.) 
— 6. A kath. országos autonómiáról. 
U. ott, 1891. — 7. Az erdélyi kath. 
autonómiáról. U. ott, 1891. — írói jegye : 
Cs. F. és —a —c a Bud. Szemlében. 

Könyvészet 1885. 1887. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1888—89. és önéletr. adatok. 

Csorba Géza, ügyvéd, szül. 1849. 
decz. 17. Ekelen Komárommegyében, hol 
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atyja Cs. József nemes közbirtokos volt; 
Komáromban tanult a benczések gymna-
siumában, az ötödik osztályt Győrben 
járta; onnét Komáromba jött és vas-
kereskedésbe állott; majd ismét folytatta 
iskoláit és közben mezei gazdaságra adta 
magát; a 7. és 8. osztályt a pozsonyi 
ág. ev. lyceumban járta, mire Budapestre 
jött az egyetemre, hol 1870-ben a jogot 
hallgatta; időközben mint nevelő, instruk-
tor és a kir. ügyek igazgatóságánál irnok 
tartotta fönn magát. 1873-ban irnok lett 
a kir. főügyészségnél és azon év febr. 1. 
nőül vette Táncsics Mihály leányát, Esz-
tert, ki 1881. júl. 2. meghalt. 1877-ben 
Komáromba költözöttt és ügyvédkedett 
1879. jan. 5-ig, midőn a budapesti fővá-
rosi ügyészségnél fogalmazó-dijnoki állást 
nyert. 1881-ben a budapesti ügyvédi 
kamaránál kapott irodatiszti állást, de 
1882. márcz. 17. egészségi szempontból 
Komáromba költözött, hol ügyvédkedett. 
Innét a 80-as évek végén Kőszegre ment, 
hol ügyvéd és szerkesztő volt, de 1890. 
febr. onnan is eltávozott. — Irodalmi 
működése Budapesten 1870-ben kezdő-
dött, midőn rendes munkatársa volt a 
Magyar Újságnak. Gyors Postának és az 
Üstökös, Ludas Matyi, Bolond Miska s 
Bolond Istók élczlapoknak ; 1880. augusz-
tusban a Budapest cz. politikai napilap-
nak rendes belső dolgozótársa lett, később 
az Egyetértés, Függetlenség, Népszava. 
Szabadság és Hazánk cz. politikai lapok-
nak ; továbbá a Komárom és Komárom 
és Vidéke hetilapoknak; az Ügyvédi Köz-
löny cz. szaklapba szintén dolgozott. 
Czikkeinek tárgya : független Magyaror-
szág, a magyar nyelv általánosítása, nő-
emancipátió, a szegényügy gyökeres ren-
dezése, a homöopathia terjesztése, a lélek 
halhatatlansága és a spiritismus. — Mun-
kája : A clemokracsia mint a közjólét 
megvalósítója és biztosítéka. Bpest, 1877. 
és 1880. Négy füzet. — Szerkesztette a 
Népszava cz. munkáspárt közlönyét 1879. 
okt. 12-től 1881. márcz. 6-ig; a Komá-

rom és Vidékét 1883. szept. 1-től 1884. 
decz. 21-ig (Rakits Wladimir gör. n. egy. 
lelkészszel együtt) Komáromban, mely-
hez 1884. aug. Komárommegyei Hirnök 
cz. politikai havi mellékletet adott; a 
Kőszeg és Vidékét 1887. szept. 4-től 1890. 
jan. 26-ig Kőszegen. 

;)/. Könyv-Szemle 1877. 326. — Kiszlingstein, 
M. Könyvésze t I I . — Vasvármegye 1890. 6. SZ. 
és önéletrajzi adatok. 
Csorba János, cs. és kir. helytartó-

sági tanácsos volt a 40-es években; 
Majtényi főispán neveltette Pesten. 1854 
—58-ig Debreczen város polgármestere, 
a Ferencz József-rend lovagja. Nyuga-
lomban élt még néhány évet Pozsony-
ban, hol a 60-as évek végén meghalt. 
— Munkái: 1. Évi jelentés 1854—55-re. 
Debreczen, 1855. — 2. Évi jelentés, me-
lyet tekintettel az 1854—58-ig lefolyt 
időre a község választmányának 1858. 
nov. rendes gyűlésében előadott. U. ott, 
1858. — 3. Jahres-Bericht für 1857—58. 
U. ott, 1858. — Arczképe Barabás által 
1859-ben kőre rajzolva nyomatott Reif-
fenstein és Röschnél Bécsben. 

Csokonai Album 268. 269. 1. — Petrik Bib-
l iographiája. 
Csorba János, Baranyamegye második 

rendes mérnöke. — Gazdasági czikke-
ket irt a Falusi Gazdába s a Gazdasági 
Lapokba (1858.) — Munkája: A cser-
galagonya eleven sövény. Schenk György 
után ford. Kassa. 1843. és Brassó, 1843. 
Öt tábla rajzzal. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Csorba József (szakácsi), orvosdoktor, 
Somogymegye főorvosa, a m. tud. aka-
démia lev. tagja, előbbinek testvér-bátyja, 
szül. 1789. jan. 11. Nagy-Szőllősön 
Ugocsamegyében szegény szülőktől; isko-
láit M.-Szigeten, Debreczenben és Sáros-
patakon végezte ; honnét Majthényi fő-
ispán fia mellé 1000 váltó forint, akkor 
jelentékeny évi fizetésssel nevelőnek ment 
és Pesten az orvosi tanfolyamot látogatta. 
1817-ben orvosdoktor lett és megyei fő-
orvossá neveztetett ki Somogyba, mely 
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hivatalát 34 évig viselte, mire arról 
1848-ban lemondott, a fővárosba költözött 
és a tudománynak élt. 1832. márcz. 9. 
a m. tud. akadémia lev. tagjai sorába 
választotta. Kaposvárt megyei kórházat 
létesített, mely 1844-ben nyilt meg. Meg-
halt 1858. nov. 23. Pesten. 1834. máj. 30. 
kelt oklevéllel Szakácsiban részjószágot 
és nemességet nyert. — Értekezései a 
Tud. Gyűjteményben (1817. 1824.), Orv. 
Tárban (1831—33.), Gazdasági Tudósí-
tásokban (1839.), Zeitschrift für Natur 
und Heilkunde (1851.), a M. Akadémiai 
Értesítőben (1855., A füvészeti nevek 
származásáról, 1858. Emlékbeszéd Bene 
Ferencz felett), a Pesti Naplóban, M. 
Sajtóban (1855. 28. sz.. 1856. 396. 400. 
402. 407. 412. Állati magnetismus, Alva-
járás) és M. Néplapban (1856. 22. sz.) 
jelentek meg. — Munkái: 1. Dissertatio 
inaug. medica de phlebeurysmate in 
specie de haemorrhoidibus. Pestini, 1817. 
— 2. Hygiastika vagy is orvosi oktatás, 
mit kell tenni az egészség fentartására 
és a betegség gyógyítására addig is, míg 
orvos érkezik. U. ott, 1829. — 3. Észre-
vételek az éghajlatnak befolyásáról 
az emberre. Falconner Vilmos után ford. 
U. ott, 1833. — 4. A magyarországi 
pokolvar, annak természete, okai és 
gyógymódjai. Buda, 1837. (A m. tud. 
akadémia által második jutalomra mél-
tatott pályamunka.) — 5. Észrevételek 
az álladalmi egészség rendezéséről ha-
zánkban. Pécs, 1848. — 6. Somogy-
vármegye ismertetése. Pest, 1857. — 
Kéziratban maradt: A choleráról és A 
tapasztalásról az orvosi tudományban. 
Zimmermann után ford. 

Thewrewk József, Magyarok Születés napjai 
5. — Danielik, Magyar írók I. 11. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai III. 181. — 
Zeitschrift für Natur und Heilkunde 1859. 5. 
7. sz. (Dr. Wehle.) — Orv. Hetilap 1859. 7. sz. 
(Dr. Kátai Gábor) és gyászjelentés. 
Csorba Lajos, orvosdoktor, szül. 

1815-ben Czegléden Pestmegyében ; 1845-
ben orvosdoktorrá avatták; azután tiszti 
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főorvos lett Hajdu-Szoboszlón, hol 1880. 
jan. 22. meghalt. — Munkája : Gondo-
lattöredékek a mellnyavalyák vizsgálódó 
módszere körül. Buda, 1835. (Latin 
czímmel is.) 

Rupp, Beszéd 164. — Szinnyei Könyvészete. 
— Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statisztikája I . 140. és gyászjelentés. 
Csorba Sámuel (alsó-borsai), megyei 

hivatalnok Komáromban; 1820-ban a 
pozsonyi jogi akadémián tanult. — Mun-
kái : 1. Nagym. gr. Szapáry József ö 
excellentiájának, midőn neve napját 
innepelné. . . készült szives tiszteletzálog 
a hazai törvényeket tanuló magyar 
ifjúság nevében. Pozsony, 1820. (Költe-
mény.) — 2. Beszéd, melyet nagymélt. 
gr. Nádasdy Leopold eő excellentiájához, 
t. Komárom varmegye főispáni szék 
administrátorához, midőn 1824. eszt. 
sz. András hava 25. Rév-Komáromban, 
ugyanazon nemes megyének közgyűlését 
ülné, intézett. Komárom. — 3. Tisztelet, 
melyei Ghyczy Ferencz úrnak Komárom 
várm. első alispánjának az 1825. új 
esztendő feltetszésén udvarol. U. ott. 
— Vörösmarty Mihályhoz (1827. febr. 1.) 
irt és gr. Nádasdy Mihály hamvai felett 
(1827. júl. 10.) mondott verseinek cen-
surai kézirata megvan a m. n. múzeum 
kézirattárában. 

Petrik Bibliogr. 
Csoréj Demeter, orvosdoktor, szegedi 

származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica sistens monographiam 
adfectionum cancrosarum dermatis. Vin-
dobonae, 1838. 

Szinnyei Könyvészete. 
Csórja (P.) Ferencz, ev. ref. főiskolai 

tanár, szül. 1782-ben Ilyefalván Három-
székmegyében szegény székely szülőktől; 
Enyeden tanult, honnét iskoláinak be-
végezte után Toroczkai Miklós gróf 
mellé ment nevelőnek : innét 1824-ben 
Székely-Udvarhelyre került tanárnak. 
1831-ben jött Nagy-Enyedre mint igaz-
gató-tanár és az iskola anyagi javaira 
is kiterjeszté figyelmét. Meghalt 1843. 
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máj. 1. Tordán, a lovak által elragadott 
szekérből történt leugrás következtében. 
— Munkái: 1. Haza és közönséges 
história röviden a grammatica classis 
számára. Maros-Vásárhely, 1830. (2. 
megjobbított kiadás. N.-Enyed, 1833. 3. 
kiadás. U. ott, 1836. 4. megj. kiad. U. 
ott, 1841.) — 2. A számvetés tudomá-
nya. Röviden a falusi iskolák számára. 
Marosvásárhely, 1830. (2. kiadás. Nagy-
Enyed, 1835.) — 3. Wakefieldi pap. 
Goldsmith után ford. U. ott, 1831. — 4. 
Alap philosophia, a kezdő filozofusok 
számára. U. ott, 1842. 

Mult és Jelen 1843. 36. SZ. — P. Szathmáry 
Károly, A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Beth-
len-Fötanoda Története 257. 303. — Szinnyei 
Könyvészete. — Koncz ./., Marosvásárhelyi 
Könyvnyomda Tört. 40. — Petrik Bibliogr. 

Csorvásy István, ügyvéd, szül. 1836. 
decz. 25. Nyir-Bogdányban Szabolcs-
megyében, hol atyja jegyző volt; a 
gymnasiumot a debreczeni ev. ref. fő-
iskolában végezte s 1856-ban Nagy-
szalontán egyházi hivatalba lépett, mely 
pályán 13 évig működött. 1869-től mint 
magán ember az irodalommal foglalko-
zott. 1873-tól a nagyváradi akadémián 
jogot hallgatott és ezt végezve, letette a 
birói államvizsgát. Három évi ügyvédi 
gyakorlat után ügyvédi oklevelet nyert, 
és azóta mint gyakorló-ügyvéd Nagy-
szalontán működik. — Az irodalommal 
1867 óta foglalkozik, előbb a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapba, majd a Népzászlója, 
Szabad Magyarország és Magyar Újság 
cz. lapokba irt névvel, vagy Bihari ál-
név alatt és névtelenül; a M. Újságnak 
levelezője volt 1873 őszéig; ekkor föl-
hagyott az irodalommal és csak 1889-ben 
a Nagy-Szalonta és Vidéke cz. lap ke-
letkezésével irt ismét ezen lapba szép-
irodalmi tárczákat és vezérczikkeket. 
többi közt Lovassy László elfogatásáról ; 
1890. szept. 15. óta szerkeszti a lapot. 

— Munkája: Nagyszalontai népkör 
emlékkönyve. Nagy-Szalonta, 1869. 

Önéletrajzi adatok. ' 

Csorvásy Pál, ev. ref. lelkész volt 
Daróczon Szatmármegyében és ott halt 
el 1871-ben. — Munkája: Gondolat 
szülemény. Szatmár, 1871. (Versei, me-
lyeket holta után neje adott ki.) 

Uj il. Athenás 92. 

Csóy Gábor. — Munkája: Magyar-
honi korszerű eszmék. Pest, 1861. 

Petrik Könyvészete. 

Csődy Pál. szombathelyi nagyprépost, 
a theologiát Győrben végezte s 1748. 
szept. 25. dozmati plébános helyettes 
volt és azon év okt. u. ott plébánossá 
lett és itt volt 1755. májusig, midőn a 
körmendi plébániára ment át. 1757. 
szept. 22-től 1764 végéig szombathelyi 
plébános, kerületi esperes és cz. kanonok 
volt: 1764-ben valóságos kanonok lett; 
1769. febr. 18. Zichy Ferencz gróf győri 
püspök Vasmegye területén püspöki 
helynökké, általános ügyhallgatóvá és 
szentszéki elnökké nevezte ki. Midőn 
Szily püspök 1777. aug. 19. ünnepélyes 
beiktatására Szombathelyre érkezett. 
Szent-Mártonban őt a káptalan nevében 
Cs. üdvözölte. 1779. ápr. 30. nagypré-
posttá lett és decz. 12. Isten áldásáról 
czímzett apáttá benedikáltatott. Meghalt 
1794. nov. 15. 77 éves korában. Vég-
rendeletében a szombathelyi káptalannak 
mise fejében ezer forintot, szegény plé-
bánosok részére szintén ezer forintot 
hagyományozott. Vasvármegye tábla-
bírája s jeles szónok volt. — Munkái: 
1. Szükséges lelki harcz és arra Krisz-
tustól bocsátott üdvösséges fegyverek . . 
Szombathelyen 1754. máj. 4. Győr. 
(Prédikáczió.) — 2. Hadakozó erő és 
hatalomnak dicsérete. . . Győr, 1761. 
(Szent beszéd.) — 3. Nagymélt. gróf 
Batthyányi és Strattmann Lajos.. . 
Magyarország palat ínusának. . . halálára 
példás készülete lerajzolása. . . a német-
ujvári templomban gyászos beszédével 
mutatott és hirdetett. 1766. febr. 21. 
Kalocsa. — 4. Hármas boldogság, 
melyei miképen Isten maga szent anyját 
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minden teremtett állati között dicsőítette ? 
Sopron, 1770. — 5. Lex mortis. Halál 
törvénye. Gróf Széchényi Zsigmond, ő 
felsége arany kulcsosa és kapitánya 
szomorú pompás exequiái alkalmatossá-
gával Sopronban tartott predikáczió. U. 
ott, 1770. — 6. Cultus altaris. Az az 
oltári szolgálat és a fölszentelt papoknak 
a béfödett szentek szente helyén való 
mindennapi munkálkodások . . . Nagy 
Mihály uj misés papnak első áldozat-
tétele alkalmatosságával. . . Szombat-
helyt magyarázta húsvét után második 
vasárnap 1771-ben. U. ott. — 7. Regio 
longinqua facta est proxima. Az az 
Magyarország régenten Istentől távol 
való tartomány, Szent-István első apos-
toli királynak buzgósága, és apostoli 
munkái által közel tétetett szent 
István király napján Váthi szent kútnál 
serviták templomában 1771-ben. Sopron. 
— 8. Mária nevének égi dicsősége és 
földi haszna, melyet ugyan Mária neve-
napján ugyan kis-celli szent helyen hir-
detett és prédikállott. 1771. U. ott. — 
9. Aerarium sanctum. A mennyei 
gazdag urnák az Istennek a földi anya-
szentegyházban rendeltetett sz. kincstartó 
helye . . . prédikállotta Porciuncula nap-
ján 1772. U. ott. — 10. Alae duae. Két 
szárnyak. Az az : Tek. Párisi bács-megyei 
Theresia asszonynak, néhai t. n. vitézlő 
rumi és rábó-poroszlói Rumi Lázár ur 
meghagyott özvegyének. . . példás jó 
cselekedeti. Hirdette a Rumi fárás tem-
plomban B. Asszony havának 19. nap-
ján 1774. U. ott. — 11. A testi és lelki 
élet külömbözése, melyet húsvét napján 
tartott egyházi beszédjében értelmesen 
magyarázott. Szombathely, 1792. — 12. 
Papi öröm, melyet főtiszt. Vajda Sámuel 
sz. Benedek szerzetesbéli tihanyi apátúr 
papságának 50. esztendeje ünneplésekor 
hirdetett Szombathelyen Kisasszony-
havának 29. U. ott, 1792. (Vajda állító-
lag 40 esztendeig hust nem evett és 
bort nem ivott.) — 13. As angyali üd-

vösletről áhítatos elmélkedés és a szen-
tek tiszteletéről. . . magyarra ford. U. 
ott, 1792. 

Catalogus Fr . Com. Széchenyi I. Suppl. I. 
— Magyar Állam 1883. 346. Sz. (KÖberl 
János.) — N. Sión 1891. 149. — Petrik Bibi. 
— Joannis Bertha, Idyllion . . . honoribus 
Pauli Csödy. 1779. (Kézirat a budapesti 
egyetemi könyvtárban.) 

Csömörüzy Jeremiás, dr. L. Náray 
Tihamér. 

Csöndes J. Ferencs, nyilvános jogú 
tan- és nevelőintézet tulajdonosa és 
igazgatója Sopronban, hol 1882. szept. 
6. meghalt 49. évében. Intézete 1874. 
febr. 20. nyert nyilvánossági jogot. — 
Gazdasági czikkeket irt a Falusi Gaz-
dába (1865.) és a Kertész-Gazdába 
(1865—66.) Programm-értekezései: El-
veink és eredményeink, A szülékhez és 
A zártköri intézeti nevelés (A Csöndes-
éle Intézet Értesítője 1875. 1879. 1880.) 

— Szerkesztette az intézet Értesítőit és 
a Sopron cz. lapnak tulajdonosa volt 
1871—73-ban. 

Gyászjelentés. 

Csöregh Gyula, miniszteri számtiszt, 
szül. 1863. febr. 12. Nagyváradon Bihar-
megyében ; iskoláit Debreczenben és 
Kézsmárkon végezte. 1885-ben kinevez-
tetett a debreczeni pénzügyigazgatóság 
számvevőségéhez, majd a debreczeni 
táviró-igazgatósághoz számgyakornoknak. 
1887-ben Budapestre helyezték át és 
jelenleg a kereskedelemügyi m. kir. mi-
nisztérium posta- és táviró-számvevősé-
génél mint számtiszt van alkalmazva. 
— 1884 óta körülbelől száz tárczaczik-
ket és néhány költeményt irt a követ-
kező hírlapokba: Debreczen, Debreczen-
Nagyváradi Értesítő, Szegedi Híradó, 
Kassa-Felvidéki Közlöny, Tasnád, Uram-
bátyám, Magyar Gazdasszonyok Lapja, 
Debreczeni Ellenőr és Debreczeni Hír-
lap ; ez utóbbi két hírlapnak egyúttal 
belmunkatársa is volt másfél évig. — 
Jegyei: Regh, és —h. a,— 

Önéletrajzi adatok. 
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Csősz Mihály Imre. theologiai doktor, 
kegyes-rendi tanár, szül. 1838. okt. 1. 
Kecskeméten ; a gymnasium négy osz-
tályát szülőföldén, a többit Pesten vé-
gezte s 1855-ben a piarista rendbe 
lépett; az ujonczévet Váczon töltötte. 
1858-ban próbaéves tanárúi alkalmazták 
a magyaróvári gymnasiumnál, honnét 
a pesti egyetemre jött theologusnak. 
Miután theologiai doktor lett, 1863-ban 
fölszentelték misés papnak. Esztergom-
ban és a pesti főgymnasiumban lett 
tanár. 1865-től 1886-ig a nyitrai kegyes-
rend hittani intézetében tanított és az 
ottani gymnasiumnak igazgató-tanára is 
volt. 1886—-87-ben Nagy-Becskereken 
volt főgymnasiumi hitszónok és tanár; 
1887 óta pedig Liptó-Rózsahegyen a 
szerzetház másodfőnöke, hitszónok és 
tanár. A nagy szünidőket fölhasználva 
beutazta Európa nagy részét. 1873-ban 
a római tiberi s arkadi tudományos 
akadémiák megválasztották tagúi; 1878-
ban a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét 
kapta. — Kisebb dolgozatai: értekezések, 
tudósítások és könyvismertetések a kö-
vetkező hírlapokban, folyóiratokban és 
évkönyvekben jelentek meg : Győri Köz-
löny (1858-59.), Kath. Néplap (1861-62.), 
Religio (1863. 1868-74. 1881,—91.), Ta-
nodai Lapok (1864. 1868.), Idők Tanúja, 
Kath. Közlöny, Havi Szemle, Uj M. Sión 
(1883.), Tanügyi Füzetek (1867.), Nyitra, 
Közművelődés, Nyitrai Lapok, Nyitrame-
gyei Közlöny (1875—78-ig főmunkatárs; 
1880. 1882. 1884.), Tájékozó (1878.), Po-
zsonyvidéki Lapok (1881.), Torontál, 
Jelenkor (1875.)-. Délvidéki Nemzetőr, Köz-
oktatás és M. Állam (1881. 1883.), Iro-
dalmi Szemle (1882.), Főv. Napilap (1881.), 
Nyitra-Trencsényi Hirlap (1881.), Nyitra-
megye (1882.), Katholikus Theol. Folyóirat 
(1883.), P. Napló (1884), Felvidéki Nem-
zetőr(1884 1891.), Szepesi Közlöny (1890.), 
Felvidéki Hiradó (1890.) ; végre a nyitrai 
főgymn. Értesítőjében (1869—85.), M. orv. 
és term. vizsgálók Munkálataiban (1869.) 

és A lourdesi magyar zarándokok Emlék-
könyvében (1883. Spanyolúti rövid jegy-
zetek.) sat. — Munkái: 1. Thesesexuniversa 
theologia. Pestini, 1866. — 2. A kegyes 
tanítórend nyitrai gymnasiumának tör 
ténete. Nyitra, 1876. — 3. Egy tanév a 
nyitrai r. k. főgymnasium életéből. U. 
ott, 1877. — 4. A kegyes tanító-rendiek 
temploma Nyitrán. U. ott, 1878. — 5. 
A kegyes tanító-rendiek Nyitrán. Ma-
gyar művelődéstörténeti rajz. 8 képpel. 
U. ott, 1879. (Ism. Századok.) — 6. 
Kegyeletes megemlékezés Horváth Fe-
renczröl. U. ott, 1884. — 7. A gymna-
siumi ifjúság segély zö-egyesülete. U. 
ott, 1885. — 8. Nyitra város közmű-
velődési viszonyai. U. ott, 1885. — 9. 
A nyitrai gymnasiumi igazgatók. U. 
ott, 1886. — 10. Bonnaz Sándor csanádi 
püspök félszázados papi jubileuma. Nagy-
Becskerek, 1887. — 11. Eszmék a vallásos 
nevelésről. Liptó-Szt-Miklós, 1888. — 12. 
Töredék egy spanyol utas naplójából. U. 
ott, 1889. — 13. A rózsahegyi gymna-
sium vázlatos történetéből. Rózsahegy, 
1890. (Ism. M. Állam 139. sz.) — 14. Bol-
dog Firotti Pompilius Maria emlékezete. 
Liptó-Szt-Miklós, 1891. — 51. A lelki te-
hetségek kiképzése s a valódi műveltség. 
U. ott, 1891. — Jegyei: + , + + , X-
Nyitram. Közlönyben és a M. Államban.) 

.)/. Könyv-Szemle 1876. 243. 1. — Váry Gellért, 
Huszonöt év a Kegyes-rend Irodalmi Éle-
téből. Vácz, 1877. 23. 43. 64. 65. — Petrik 
Könyvészete. — Szullösy K., Szerzetes-ren-
dek Története II . 22. és önéletr. adatok. 

Csötönyi (Tsötönyi) Márton, a sel-
meczi magyar literalurai társaság elnöke 
1823 körűi. — Munkái: 1. Leghaszno-
sabb és az uj felfedezésekkel irott rövid 
gazdasági munka. Pest, 1831. (2. ki-
adás : A mezei gazdaság minden ágai 
czímmel. U. ott, 1836.) — 2. Szám-
vetéstan. U. ott, 1847. — 3. Mezögaz-
dálkodási számadástan. U. ott, 1847. 
(Uj kiadás. U. ott, 1855.) 

Kis-Koszorú. Selmecz, 1832. 26.1.— Szinnyei 
Könyvészete. — Petrik Bibliogr. III. 690. 
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Csubai Mátyás, bölcselet doktora és 
kath, plébános ; 1774-ben a nagyszombati 
theologiai intézetben tanult és később 
az esztergomi egyházmegyében plébános 
lett Iíereszturon, hol 1794. jún. 8. meg-
halt. — Munkái : 1. Panegyricus divo 
Ivoni dum inclita facultas juridica . . . 
in universitate Tirnaviensi anniversarios 
eidem tutelari suo honores persolveret. 
Tyrnaviae, 1774. — 2. Oratio de illibato 
ab originis labe Matris Virginis conceptu. 
U. ott, 1774. 

Catalogus Bibi. F r . Széchenyi I . 242. — 
Xecrologium Strigon. 66. — Petrik B i b l i o g r . 

Csuda Miklós. L. Nicolaus de Mira-
bilibus. 

Csuday Jenő, csorna-premontrei kano-
nok és főgymnasiumi tanár, szül. 1852. 
szept. 15. Győrött, hol a főgymnasiumot 
és theologiát végezte. 1875-ben beavat-
tatott és pappá szenteltetett; ugyanekkor 
a szombathelyi kir. kath. főgymnasium-
nál tanár lett, hol jelenleg is működik, 
mint a történlem és földrajz rendes 
tanára. Tanári oklevelet 1883-ban a 
budapesti egyetemen nyert. — Munkái: 
1. As Osstrák-Magyar Monarchia po-
litikai földirata. Szombathely, 1881. (Tan-
könyv a gymnasiumok számára. 4. rö-
vidített kiadás, 1884. 5. kiadás, 1887. 
U. ott.) — 2. A honfoglalás kezdete 
és befejezése. U. ott, 1884. — 3. A ma-
gyarok történelme. U. ott, 1884. (Tan-
könyv a gymnasium III. oszt. számára.) — 
4. Zrínyiek a magyar történelemben. 
1566—1704. U. ott, 1884. (Ism. Egyet-
értés 220. sz.) — 5. Világtörténelem. 
U. ott, 1885—88. Négy kötet. (Tankönyv 
a gymnasiumok számára.) — 6. A hon-
foglalás éve. U. ott. 1891. (Ism. M. 
Állam 87. sz.) — 7. A magyarok tör-
ténelme. U. ott, 1891. Két kötet. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1884. — HL. 
Könyvészet 1887. és önéle t ra jz i ada tok . 

Csuka István, kath. plébános és cz. 
kanonok, szül. 1758-ban Árokszálláson 
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyében; isko-

láit Pesten és Egerben végezve, 17 éves 
korában lépett az egri papnevelőbe; 
miután misés pappá felszenteltetett, Tá-
lyán és Gyöngyösön káplánkodott; az-
után az egri papképző tanára lett ; az 
intézet azonban csakhamar megszűnt és 
Cs. Kassára ment segédlelkésznek, hon-
nét még ugyanazon évben fancsali plé-
bános lett Hevesmegyében. Néhány évvel 
később ismét Egerbe hivatot papnevelő 
intézeti tanulmányi felügyelőnek ; itt 
sem maradt sokáig, mert jákóhalmi 
plébánosnak választották, 1813-ban pedig 
cznnzetes kanonok lett. Meghalt 1814. 
máj. 9. Hívei nyugvóhelyét díszes emlék-
kővel jelölték meg. — Munkái: 1. A 
felséges ausstriai hasnak új és örökös 
császári méltóságáért a t. t. Jász és két 
Kun megyéknek buzgó hálaadásakkor 
Jászberényben sz. Mihály havának 13. 
napján 1804. mondott beszéd. Pest. — 
2. Mária ssentséges neve napjára In-
tézett beszéd. Szeged, 1806. (Kis-Kun-
Majsán az újonnan épített templom 
szegletkövének letételekor.) — Még több 
egyházi beszéde kéziratban maradt. Szöl-
lősy szerint egy népszerű kátét is 
adott ki. 

Catalogus Bibi. F ranc . Com. Széchenyi 
Suppl . I I . 102. — Schematismus Cleri Agr ien-
sis 1840. 10. — Emlékkönyv. E g e r , 1865. 265. 
— M. Sión 1888. 452. — Petrik B i b l i o g r . és 
Koncz Ákos szíves közlése. 

Csuka Mihály, cs. és kir. százados 
és hites fordító a katonai főparancs-
nokságnál Budán. — Munkái: 1. Uta-
sítás a Werndl-rendszerű gyalog puská-
nak és lőszernek szerkezetére, jó karban 
tartására. Ford. a hivatalos német eredeti 
után. Pest. 1869. — 2. Utasítás a 
Wanzl rendszere után átalakított puska 
és a hozzá tartozó lőkészlet szerkezete, 
jó karban tartása, vizsgálata és kezelése 
fölött. Ford. a hivatalos német eredeti 
után. Bpest, év n. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein M . 
Könyvészet II. 
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Csuka Sándor. — Munkája: Vasút-
kisajátítási késikönyv. Budapest, 1875. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Csukás Benjamin, bölcselet doktora, 

Heves- és Külső-Szolnok megyék tábla-
bírája, ügyvéd és a kassai Foglár-féle 
intézetben a magyar törvény tanára. — 
Munkája: Panegyricus divo Ivoni dic-
tus. (Kassa), 1755. 

Csukás Benjamin, ev. ref. gymna-
siumi tanár volt 1861-ben Gyönkön és 
1862-ben az újonnan szervezett szentesi 
III. és IV. gymnasiumi osztályok taná-
rául hivatott meg. 1870. okt. 24. az ő 
buzgalma folytán határozta el a város 
a polgári iskola fölállítását; 1870—71-ben 
egyszersmind a községi iskolaszék jegy-
jegyzője s 1872-től elnöke lett. Meghalt 
1879. máj. 29. Szentesen 45. évében. — 
Munkája : Emlékbessédek gr. Széchenyi 
István és gr. Teleki László fölött. Pest, 
1861. — A Hódmezővásárhelyi Szemlébe 
(1870.) irta: Nézetek a római egyetemes 
zsinatot illetőleg. A szentesi gymnasium 
Értesítőjében (1865.) jelent meg: A 
szentesi ref. gymnasium rövid története 
és jelen állásáról cz. értekezése. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Szentesi Lap 1879. 
22. sz. és gyászjelentés. 
Csukási [Recht) Fülöp, izraelita elemi 

iskolai tanító Budapesten. — Munkái: 
1. Zsidó hittan. A szentírás elbeszélé-
sei kapcsán az őshéber eredeti szöveg 
alapján. . . 1. könyv. Bpest, 1885. (Schön 
Józseffel. 2. jav. és bőv. kiadás. U. ott, 
1888.) — 2. A zsidók története. U. ott, 
1886. (Schön Józseffel.) — 3. Kis biblia 
a zsidó ifjúság számára. U. ott, 1886. — 
4. A héber nyelvoktatás jelentősége, 
terjedelme és methodikája az interconfes-
sionalis nép- és polgári iskolák izr. hit-
oktatásában. U. ott, 1890. — A Maimuni 
és kora cz. értekezése az Egyenlőségben 
(1885.) jelent meg. — Szerkesztette a Ma-
gyar Orsz. Tanító Egyesület Értesítőjét 
1875. nov. 1. óta. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. — .1/. 
Könyvészet 1888. 1890. 

Csukássi József szerkesztő, Hechtl 
Frigyes polgár fia, szül. 1841-ben Győ-
rött, hol az alsó gymnasiumot végezte, 
a négy felső osztályt Sopronban az ág. 
ev. gymnasiumban járta. Innét jogot 
hallgatni Bécsbe ment, majd Budapestre 
jött, hol benső barátságot kötött az 
irodalom akkori fiatal tehetséges és elő-
kelő tagjaival. Toldy István, Bérezik 
Árpád, Almási Tihamér, Fésűs György 
voltak személyes és irodalmi barátai. 
Elbeszéléseket irt és élénk részt vett a 
napi sajtó munkáiban ; csakhamar meg-
hívást kapott haza (1861.) a Győri Köz-
löny átvételére. 1866 tavaszán nőül 
vette Zmeskál Arankát, Győr volt polgár-
mesterének leányát és vele Pestre köl-
tözött. Lapot szerkesztett, tárczákat irt 
és regényeket fordított. 1889 telén ki-
mondták orvosai, hogy szívbaja gyógyít-
hatatlan ; az utolsó két telet Meránban 
töltötte; 1891-ben május 1. ismét haza 
jött és 27. meghalt Budapesten, Andrássy-
úti villájában. — Ifjabb korában a köl-
tészetnek hódolt, költeményeket, beszé-
lyeket irt és fordított a Győri Közlönybe 
(1858—60.) és Hölgyfutárba (1862—64.), 
hol Burns, Hugó Viktor, Mirza-Schafy sat. 
után közölt műfordításokat, lefordította 
Kock, Egy szívtelen nő cz. regényét 
ugyanott Virághalmi Ferenczczel együtt; 
ezután még a következő hírlapokba s 
albumokba dolgozott: Divatcsarnok (1861 
—63.), Neíelejts (1861. 1864. 1878—74.), 
Győri Közlöny (1862.), Thalia (1862.), 
Lisznyai-Album (1863.), Koszorú (1863. 
1865.), Császár fürdői Album (1863.), 
Családi Kör (1863. 1865.), Fővárosi La-
pok (1864—1878.), Hazánk és a Külföld 
(1867. 1872.), Figyelő (1872-1874.), 
Athenaeum (1873—1874.), Magyaror-
szág és a Nagyvilág (1874-1877. 1879. 
A tavaszrepülő postása; előbb 1867— 
1869-ben az életrajzokat és a hét tör-
ténete czímű rovatot is ő irta és 1869. 
jan. 3-tól 1870. nov. 13-ig a lap főmun-
katársa volt); Otthon (1875.), Budapesti 
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Szemle (1877. Shelley két költeménye), 
Csöndes Órák (1878.), Vasára. IJjság (1878. 
1882.;, Ország-Világ (1880. 1885. 1887.). 
A Borsszem Jankó alapításában részt 
vett és dolgozott is bele. A szépirodalom-
ban mint műfordítónak Tennyson Király-
idylljei tartják fenn nevét. Irt sok is-
meretterjesztő czikket és fordított több 
regényt. — Munkái: 1. La picciola. 
A Kicsinké. Saintine B. után ford. Pest, 
1865. — 2. Egy párisi házasság. Méry 
után ford. Bpest, 1874. Két kötet. — 
3. Middlemarch. Tanulmány a vidéki 
életből. Elliot után angolból ford. U. ott. 
1874. Négy kötet. Kiadta a Kisfaludy-
Társaság. — 4. A kis bizományos. Kock 
Pál után francziából ford. U. ott, 1874. 
— 5. Franczia életképek. Erckmann-
Chatrian után ford. U. ott, 1875. — 
6. Véres pénz. Regény. Cobb Vilmos 
után ford. U. ott, 1875. — 7. Mély titok. 
Beszély. Gaskellné után angolból ford. 
a szerző életrajzával. U. ott, 1876. (M. 
Könyvesház 18. 19.) — 8. B'Aurebonné 
marquisné. Elbeszélés. Portmartin után 
ford. U. ott, 1876. (M. Könyvesház 26.) 
— 9. Két beszély. Wilkie Collins után 
ford. U. ott, 1876. (M. Könyvesház 28.) 
— 10. Enid. Király-idyll. Tennyson után 
ford. U. ott, 1876. (Könyvesház 31.) — 
11. Bismark. Elet- és jellemrajz. U. ott, 
1876. (Tört. Könyvtár 20.) — 12. A túl-
világi adósság. Elbeszélés. Sealsfield 
Károly után ford. és életrajzi essayvel 
ellátta. U. ott, 1877. (M. Könyvesház 
37.) — 13. Schäffer Magdalena. Beszély. 
Prescott H. E. után angolból ford. U. 
ott, 1877. (Olcsó Könyvtár 34.) — 14. 
Az ördög-mocsár. Beszély. Sand György 
után francziából ford. U. ott. 1877. (Olcsó 
Könyvtár 39.) — 15. Trecoeur Julia. 
Elbeszélés. Feuillet Octave után francziá-
ból ford. U. ott, 1878. (Olcsó K. 52.) — 
16. A magyar clerus adomákban. U. 
ott, 1879. — 17. Költői beszélyek. Ten-
nyson Alfred után ford. U. ott, 1882. 
(Olcsó K. 141.) — Szerkesztette a Győri 

Közlönyt 1865. júl. 9-től 1867. ápr. 
28-ig, A Divat cz. lap szépirodalmi ré-
szét 1868. ápr. 1-től 1870. nov. 24-ig. 
a Heti Posta cz. pol. lapot 1872. decz. 
22-től 1873. szept. 28-ig, Ország-Világot 
1871. jan. 1-től máj. 7-ig, Pesti Hetilapot 
1868. jan 6-tól 1870. elejéig, a Pesti 
Hirlap cz. politikai napilapot 1878. decz. 
25-től 1881. máj. 26-ig és Heti Mellék-
letet 1879. decz. 6-tól 1880. decz 25-ig. 
végre a Budapesti Hirlap politikai napi-
lapnak egyik alapítója, tulajdonos ki-
adója s szerkesztője volt 1881. jún. 6-tól 
haláláig. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M . Könyvszemle 1879. 
XXXVI. 1. — M. Könyvészet 1875—79. 1882. — 
Daday, Magyar Állattani Irodalom Ismerte-
tése 1870—80.113. 1. — Figyelő VII . — Szinnyei 
Reper tór iuma. Tör t . I I . — Győri Közlöny 1879. 
28. sz. — M. Salon VII . 1888. a rczk . és kéz-
irata . — Ország-Világ 1890. 51. sz. a rczk . — 
Vasárnapi Újság 1891. 22. 23. Sz. a r c z k . — 
Budapesti Hirlap 1891. 145—147. SZ. 

Csukássi Józsefné, Zmeskál Aranka. 
— Beszélyeket irt és fordított a Fővárosi 
Lapokba (1871—73.), Hazánk és a Kül-
földbe (1872.), Pesti Naplóba (1873. Egy 
fiatal házaspár története. Cremer J. J. 
után ford.) sat. — Munkái: 1. Bolski 
I^ászló. Regény Cherbuliez Viktor után 
francziából ford. Pest, 1872. Három köt. 
— 2. A kis grisette. Regény. Sand 
Georges után francziából ford. Bpest, 
1876. — 3. Egy óra. Egy aggastyán 
elbeszélése. Turgenyev után ford. U. ott, 
1876. — 4. A szeretet rabja. (Une page 
d'amour.) Regény. Zola Emil után 
francziából ford. U. ott, 1883. Két kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1876. 1883. 

Csukássi Károly, jogi doktor, pest-
városi tiszti ügyész. — Történeti czikkei 
jelentek meg a Győri Tört. és Régészeti 
Füzetekben (II. III. 1863—65.), jogtudo-
mányiak a Jogtudományi Közlönyben. 
(1869. Bűntény-e az öngyilkosság. 1870. 
Az ügyészség levelezési jogáról sat.) — 
Munkája: Pest város statistikája 1867-
és 1868-ban. Pest, 1870. (Statistikai és 
Nemzetgazdasági Közlemények VI.) 
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Csukovits János, győr-egyházmegyei 
pap, 1890-ben szentelték föl misés pappá; 
jelenleg sopron-szent-mártoni katholikus 
káplán. — Munkája: Levelek öcsémhez 
az önképzésről. Székesfehérvár (1890. 2. 
kiadás. Sopron. 1891.) 

Irodalmi Szemle 1891. 4. SZ. 

Csulaj (Csulai) György, ev. ref. püs-
pök ; 1619-ben a heidelbergi egyetem 
hallgatója volt; azután a nagy-enyedi 
Bethlen-collegiumhoz hívták meg rector-
nak, hol 1623-ig tanított, mikor esperes 
lett és 1640 körűi I. Rákóczi György 
fejedelem udvari papja s 1650-től erdélyi 
ev. ref. püspök volt haláláig, mely 1660. 
vége felé történt. — Munkája: Temetési 
pompa. Várad. 1646. (Halotti prédikáczió, 
melyet iktári gr. Bethlen Péternek, Hu-
nyadmegye főispánjának temetésén 1646. 
nov. 4. tartott. Többekével együtt.) — 
Határozata az eresztvényi és rétyi gyü-
lekezetek közt fenforgó vitás ügyben 
1653-ból. (M. Prot. Figyelmező 1872. 
385. 1.) Két levele Bethlen Istvánhoz 
1636-ból. (Tört. Tár 1885.) 

Veszprémi Succincta Med. Biogr. IV. 242. 
268. — Bod, Szent Polikarpus 90. — M. Sión 
1867. 497. — P. Szathmáry K., Bethlen Fö-
tanoda Története 32.— Molnár Aladár, Köz-
oktatásunk I. 581. 586. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár I. 338. - Tört. Tár 1890. 

Csulak (Chulyak Dobrai) István, ev. 
ref. lelkész, előbb a lisceni (?) egyház-
nak volt lelkésze, 1629. máj. 2-tól a 
zempléni ev. ref. egyházkerület seniora s 
a főiskola gondnoka s mint ilyen halt meg 
1645 elején. Latinúl, görögül jól tudott. 
Az ő idejében kezdték irni a zempléni 
egyházkerület jegyzőkönyvét; ebbe bele-
jegyezte néhány beszédét, melyeket a sá-
rospataki tanárok fölavatásakor mondott. 

Szombathi, História SchOlae Sárospatak. 96. 

Csulak Lajos, bölcseletdoktor, a m. 
kir. fővámhivatal árumintatermének őre, 
szül. 1851-ben Száraz-Ajtán Háromszék-
megyében ; tanult a szent-györgyi s szé-
kely-udvarhelyi ref. kollégiumban, hol 
még egy évet mint jurátus töltött el. 

1875-től a budapesti egyetemen a bölcse-
leti tanfolyamot hallgatta s 1879 őszén 
bölcseletdoktorrá avatták. 1880-ban állami 
szolgálatba lépett és a budapesti m. kir. 
fővámhivatallal kapcsolatban levő áru-
mintaterem gondozásával és a vizsgára 
készülő tisztviselők oktatásával bízatott 
meg a minisztériumtól. — Mint egyetemi 
hallgató irt napi érdekű közleményeket 
a Nemere számára; később a Gyógy-
szerészi Hetilapba dolgozott (1881. A 
vegytan elméletének vázlata; 1882. A 
rokon vegyületek előállítására szolgáló 
alapeszmék és módszerek ; 1883. A ter-
mészet vegytana s 1884—90. A kefirről 
és több polemikus czikk); ez idő alatt 
irt még a Gyógyszerészi Zseb-Naptárba 
(Hajfestő szerekről, Robbantó testekről, 
Fertőtlenítés és fertőtlenítő szerekről sat.); 
a rövid ideig élt Vámtudósítóban is je-
lentek meg czikkei. — Munkái: 1 .Anitro-
sylsav-vegyületekről. Bpest, 1879. (Dok-
tori dissertatio ; kivonatban az Érteke-
zések a Term. Tud. Köréből X. 12.) — 
2. Áruisme vagyis utmutatás a vám-
tarifában megnevezett, továbbá a forgalom-
ban gyakrabban előforduló technológiai 
vegyészeti áruk megvizsgálásához. U. ott, 
1888. — 3. Kommentár a Magyar gyógy-
szerkönyv 2. kiadásához. (Schédy Sán-
dorral együtt.) I. kötet. U. ott, 1891. 
(Általános chemiai rész ; majdnem kizá-
rólag az ő műve.) 

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 99. és ön-
életrajzi adatok. 

Csulak (Dobrai) Sámuel, ev. ref. pré-
dikátor volt Salánkon Ugocsamegyében 
és egy imakönyvet irt 1673-ban, melyet 
Apafi Mihály fejedelemnek ajánlott, mely 
azonban csak később Rhédei Krisztina 
költségén jelent meg ily czímmel: Lelki 
olaj, melyei az egészséges lélek a beteges 
lelket nagy hűséggel kenegeti, s onnan 
magát is vidámítja. Kolozsvár, 1730. 

Bod, M. Athenas 72. (Tsulak.) — Horányi, 
M e m o r i a I . 524. — Siebenb. Quartalschrift VI 
1798.246. — Katona, História Critica XXXVIII 
857. - - Petrik Bibliogr. I. 544. 
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Csulen [Culen) Márton, esztergom-egy-
házmegyei kath. pap, szül. 1823. máj. 31. 
Nyitramegyében; tanult Szakolczán, Nagy-
szombatban és Esztergomban, hol kleri-
kus lett és a philozophiára Nagyszombatba, 
a theologiára pedig a bécsi Pazmaneumba 
küldetett. Fölszenteltetett 1848. decz. 12., 
mire segédlelkész volt Majtényben, Nagy-
lévárdon; 1852-bengymnasiumi tanár lett 
Beszterczebányán, hol a mathematikát és 
phyzikát adta elő ; 1855-ben Pozsonyban 
tanított és 1859-ben a szatmári gymna-
sium igazgatója lett; innét Besztercze" 
bányára helyezték át, hol 1866-ig mű-
ködött ; ezután plébános lett és jelenleg 
is az Lekéren Barsmegyében. Szatmár-
megyei szentszéki ülnök ; a magyar és 
bécsi geologiai társaság tagja. — Érteke-
zéseket, ismertetéseket és hírlapi leveleket 
irt tót nyelven. — Munkája: Poctoveda 
cili arithmetica. . . 1854. (Számtan a 
gymnasium I. és II. oszt. számára. Ujabb 
kiadás Beszterczebánva, 1866.) 

ßIájer István B i b l i o g r a p h i á j a 4. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e 121. — Slovenské Pohlady 1886. 
6. sz. arczk. — Schematismus Strigon. 1889. 

Csupka András, ág. ev. főiskolai jog-
tanár Eperjesen és megyei törvényszéki 
cs. és kir. ülnök. Meghalt 1851. júl. 9. 
Eperjesen 55. évében. — Munkája: 
Occasione, qua illustr. dn. Joann. Péchy 
de eadem. . . in incl. com. Sarosiensi in 
officii supremi comitis, titulo administra-
torio clementer collati anno 1828 die 
1 octobris m. 1. r. civitate Eperies instal-
labatur, cecinit nomine collegii evange-
licorum Eperiesiensis introsertus. H. n. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Csupor Gyula, főszolgabíró, szül. 1839. 
nov. 24. Baján, középiskoláit ugyanott, 
a jogi tanfolyamot a budapesti egyetemen 
végezte. 1861-ben Baján városi aljegyző, 
1862-ben az ottani főgymnasiumban a 
magyar irodalom és történelein tanára 
lett, hol egy évig működvén ügyvédi 
oklevelet nyert. 1866-ban városi főjegy-
zőnek választatott. A megyék alkotmá-

nyos helyreállításakor 1867-ben bács-
megyei második aljegyzőnek választották,, 
csakhamar első aljegyző s tiszt, főjegyző, 
majd törvényszéki ülnök lett. 1872-től 
1884-ig mint ügyvéd Ó-Becsén tartózko-
dott ; ezóta mint vármegyei főszolgabíró 
Német-Palánkán működik. — Költemé-
nyei, novellái a fővárosi szépirodalmi, 
de leginkább a bácskai lapokban jelentek 
meg. — Munkái: 1. Megbukott a mamal 
Regény. Zombor. 1868. — 2. Hullámok. 
Ó-Becse, 1883. (Költemények, beszélyek 
és egy vígjáték.) — 3. Tis év után. Köl-
temények. Német-Palánka, 1889. (Ism. 
Főv. Lapok 5., Zombor és Vidéke 4., 
Bácska 5. sz.) — Kéziratban van még 
egy vígjátéka Az öngyilkosok czímmel. 
— Álneve: Zöld vadász (a bajai hírla-
poknál a 60-as években). 

M. Könyvészet 1883. és önéletr. adatok. 

Csurgay Árpád, városi második jegyző 
1891. nov. 16. óta Sajó-Szent-Péteren 
Borsodmegyében, Cs. József körorvos fia, 
szül. 1864-ben Aradon. — Czikkeket irt 
a Szabolcsi Közlönybe. — Munkája: 
Sajó-Szent-Péter város története. Mis-
kolcz, 1890. 

Atyjának Cs. Józsefnek szives közlése. 

Csurgay (Horváth) Ferencs, ev. ref. 
lelkész, Cs. H. András földbirtokos fia 
és Cs. József orvos atyja, szül. 1772-ben 
Czegléden Pestmegyében; tanult szülő-
városában és a debreczeni ref. főiskolá-
ban, hol a theologiát végezve, Poroszlón 
Hevesmegyében lett három éves akadé-
mikus tanító, azután ref. káplán volt 
Átányon (Hevesm.); innét Vatára, majd 
Heő-Szalontára (Borsodm.) ment rendes 
lelkésznek. Meghalt 1852-ben. — Mun-
kája : Ssem erénye az égi testek körül,, 
mely az égi testekre emelt szemnek a 
közönséges megtekintésnél többet érő 
alapos nézésében áll. Népértelmi s er-
kölcsi nevelőül népszerűen előadva. Mis-
kolcz, 1845. 

Szinnyei Könyvészete és fiának Cs. József 
körorvosnak szives közlése. 

14. iv sajtó alá adatott 1892. jan. 26. 
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Csurgay József, orvosdoktor, körorvos, 
előbbinek fia, szül. 1819-ben Vatán Bor-
sodmegyében; a gymnasiumot Miskolczon 
járta, a bölcseletet, jogot és theologiát a 
sárospataki főiskolában végezte s 1846-
ban orvosnövendék lett Pesten. 1848— 
49-ben mint orvos a debreczeni, majd a 
péterváradi kórházban működött. 1850-
ben ismét orvosnövendék lett Pesten; 
1853—54-ben orvos- és sebészdoktori, 
majd szemész-, szülész- és műtő okleve-
let nyert. A gyermekgyógyászatot a kór-
házban szintén megtanulta. 1854. nov. 
Nagv-Szalonta főorvosának választotta. 
1861-ben mint városi főorvos Aradra s 
1865-ben Büd-Szt-Mihályra (Szabolcsm.) 
költözött hasonló minőségben. 1872-ben 
az alsó-dadai járás orvosa lett ugyanazon 
megyében; 1878 óta pedig Büd-Szent-
Mihály és Tisza-Büd körorvosa. — Tár-
sadalmi, természettani, gazdászati s orvosi 
czikkeket irt a Prot. Egvh. és Iskolai 
Lapba (1843.), Alig. Wiener Med. Pressebe 
(1857. A moschusról), Vasárnapi Újságba 
(1857. 1860.), Arader Zeitungba (1860. 
Az égésről), Orvosi Hetilapba (1860—61. 
Az alsó ajkrák kiirtásáról plasztikai mű-
téttel, 1881. 1890.), Gyógyászatba (1861 
— 62. Csonttörések, 1863. A gilisztakórról, 
A tüdőlobról, 1864. 1871. 1879. 1881. 
1884. A haldokló terhes nő magzatának 
élve megtartásáról), Kerti Gazdaságba 
(1861.), Aradi Uti Naptárba (1861—62), 
Arad cz. lapba (1862—63 ), Magyar Ember 
Könyvtárába (II. 1863. Hogyan kell egy 
kis gyermeket két éves koráig fölne-
velni), Egészségi Tanácsadóba (1864.), 
Szabolcsmegyei Közlönybe (1865 1880.), 
Prot. Képes Naptárba (1867.). Szabolcsba 
(1876. A szent-mihálvi lakodalomról, 
néprajzi czikk) és a Hajdú-Böszörmény 
cz. lapba (1890.) 

Lakatos Ottó, Arad Tört. III. 97. 1. és ön-
életrajzi adatok. 

Csurgay Kálmán, oki. gyógyszerész 
és szerkesztő, előbbinek fia, szül. 1858. 
nov. 22. Gyorokon Aradmegyében; j 

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

1873-ban gyógyszerészszé lett és 1879-
ben nyert gyógyszerészi oklevelet a 
budapesti egyetemen. — Mint egyetemi 
hallgató 1877. szept. lépett a Gyógy-
szerészi Hetilap szerkesztőségébe, mely 
lapnak 1882-ben főmunkatársa és 1884-
ben társszerkesztője lett. Főbb czikkei: 
Vegytani alapelvek. A felmangánsavas 
kálium alkalmazása a térfogati elemzés-
ben. A chemiában mily mérvű jártasság 
kivántassék meg a tyrocinális vizsgát 
tevő gyakornoktól. (Gyógysz. Hetilap 
1879—80.) A magyar gyógyszerkönyv 
rendelkezéseinek magyarázata néhány 
fontosabb vegyi és gyógyszerkészítmény-
nél. (Gyógyszerészek Naptára 1880.) 
Társadalmi helyzetünk. Titkos szerek és 
specialitásokról. A lefolyt évtized. A 
magyar gyógyszerészet története az 
utóbbi tiz évben. (Gyógyszerészi Közlöny 
1885. 1887.1891.) — Munkái: 1. Gyógy-
szerészeti tankönyv gyakornokok szá-
mára. Bpest, 1883. — 2. Az állami 
közigazgatás és a gyógyszerészet. U. ott, 
1891. — Alapította s 1885. márcz. óta 
szerkeszti a Gyógyszerészi Közlönyt és 
a Gyógyszerészek Évkönyvét Budapesten. 

M. Könyvészet 1883. és önéletrajzi adatok. 

Csurgó György. L. Nagy Péter. 
Csurgovics György, görög kath. theo-

logus, szül. 1864. máj. 2. Parasznván 
Szatmármegyében, hol atyja görög kath. 
lelkész volt; iskoláit az ungvári főgym-
nasiumban végezte; mint VIII. oszt. 
tanuló az ifjúsági Dayka-kÖrnek alelnöke 
volt. Ezután egy évig katonáskodott 
Bécsben; visszatérvén pap lett, és az 
ungvári püspöki papnevelőben hallgatta 
a hittani négy tanfolyamot; mint IV. éves 
az egyházirodalmi iskolának elnöke volt. 
Ezután nevelősködött, most pedig a 
budapesti egyetemen a kánonjog-doktori 
szigorlatokra készül. — A széppróza s 
költészet művelője; munkái következő 
hírlapokban és folyóiratokban jelentek 
meg : Szépirodalmi Kert (1887. 38. sz.), 
Kelet (1888. 1. 1889. 40. 1891. 28. 

15 
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sz.), Ungvári Közlöny, Ung, Nagy-Károly, 
Felvidéki Sión (1889), Magyar Állam, 
Magy. Szemle s az ungvári növendékpap-
ság egyházirodalmi iskolájának Szemel-
vények cz. munkálataiban (Ungvár, 1888.) 

Dr. Mikita Sándor szíves közlése. 

Csurgovics János, theol. doktor, 
görög kath. nagyprépost, szül. 1791. 
jan. 26. llj-Kemenczén Ungmegyében, 
hol atyja gör. kath. lelkész volt; közép-
iskoláit Ungvárt és Pesten végezte. Föl-
vétetvén a munkács-egyházmegyei pap-
növendékek közé. a hittani négy évi 
kurzust az ungvári theol. lyceumban 
végezte. 1817-ben áldozó pappá szentel-
tetett, mire ugyanott mint gymna-
siumi tanár működött. 1819-ben a szent 
Ágostonról cz. bécsi felsőbb papképző 
intézetbe küldetett föl, hol 1823-ban 
theol. doktor lett. Hazatérte után hajdú-
böszörményi lelkész volt három évig; 
1827-ben Ungvárra főgymnasiumi igaz-
gatóvá s kanonokká neveztetett ki. 
1831-ben Pocsy püspök halála után 
káptalani helynöknek választatott meg. 
Nagypréposttá csak 1844 ben lett elő-
léptetve, minthogy Popovics Bazil püspök-
kel éles viszálkodásban élt. Meghalt 
1862. okt. 2. — Kitűnt mint hatásos 
egyházi szónok, kiváló paedagogus és 
képzett theologus. — Érlekezései : A 
figyelemről és De dispensationibus eccle-
siasticis lefordítva: Az egyházi felmen 
tésekről, megjelentek a Felvidéki Sionban 
(1889. és 1890.); De dissolubilitate 
matrimonii ex capite aduiterii, rutén 
nyelvre lefordítva megjelent Lisztok cz. 
folyóiratban (1888. ford. Zsatkovics Kál-
mán.) — Kéziratban : Ünnepi, vasárnapi, 
nagyböjti és gyászbeszédek (magyar 
nyelven); Vasárnapi, ünnepi és nagy-
böjti szent beszédek (18 szent beszéd 
ruthén nyelven); ezek közül egy füzet, 
mint a Felvidéki Sión melléklete meg-
jelent (Ungvár, 1889., ford. Zombory 
Kornél) ; Paedagogia és Methodica, tan-
könyv (ruthén és magyar nyelven.) 

Homicskú Sándor rutén naptára 1865. és Dr. 
Mikita Sándor szíves közlése. 

Csurgovich Sándor, orvosdoktor, 
ungvári származású, 1834—35-ben a 
pesti egyetemen orvoskari dékán volt. 
1876. okt. felavattatásának 50 éves év-
fordulója alkalmával az egyetem kül-
döttségileg díszoklevéllel tisztelte meg. 
— Munkája : Societas conjugalis a parte 
sanitatis considerata. Dissertatio politico-
medica. Pestini, .1826. 

Rupp, Beszéd. — Szinnyei Könyvészete. — 
Orvosi Hetilap 1876. 41. Sz. 

Csurilla János, községi jegyző, szül. 
1813. máj. 14. ; iskoláit bevégezvén, 
mint néptanító Rimaszombatban. Tisza-
Örsön és hét évig Abád Szalókon mű-
ködött, hol 1838-ban jegyzőnek válasz-
tották és 70 éves jubileumát 1883. máj. 
14. megülték. Ezen ünnepélyre nyoma-
tott Emlékkönyvben mint veterán nép-
költő van fölemlítve, de verseit nem 
ismerem. Irt a Vasárnapi Újságba (1863.) 
és a Gazdasági Lapokba (1868.) T.-Abád-
Szalókról gazdasági tudósításokat. 

Kunhalmi Kocsa í.ászló, J u b i l e u m i E m l é n y . 
Karczag, 1883. 

Csussen (Tsussen) György, Jézus 
társasági tanár és hitszónok, szül. 1727. 
aug. 15. Győrött, 1743-ban lépett a 
jezsuita-rendbe; a négy fogadalom után 
Pozsonyban lett hitszónok; azután a 
bécsi Theresianumban igazgató, majd 
Szakolczán, Gráczban, Trencsényben ta-
nított. Meghalt 1764. ápr. Trencsén-
ben. — Munkája: Dissertationes, altera 
de coloniis Romanorum in Pannónia. 
Tyrnaviae, 1753. (Névtelenül. Cornides 
Bibliotheca-jában Gásónak tulajdonítja.) 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi I. 280. 
— Katona, História Critiea XXXIX. 1013. 1. 
— Stoeger, Scriptores 53. 

Csutak Kálmán (kászon-impérfalvi), 
1848—49. honvédezredes, szül. 1820. 
ápr. 13. Makón Csanádmegyében, hol 
atyja városi tanító volt; Nagyváradon 
végezte iskoláit, mire mint hadfi be-
állott a 61. sz. gyalogezredbe s Olasz-
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országban a fővezér Radeczky tábor-
karában foglalkozott, hol több évig 
képezte magát a hadtudományok elméleti 
s gyakorlati ágaiban. Később a katonaság-
ból kilépett és az ügyvédségre készült és 
ügyvéd volt Torontálmegyében, midőn 
az 1848—49. szabadságbarcz kitört, mely-
ben ő is részt vett. 1848. okt. 1. mint 
táborkari hadnagy Nagyvárad erődítésére 
és a 27. zászlóalj alakítására rendelte-
tett. 1849. jan. 1. századossá léptették 
elő Kolozsvárt a 24. honvédzászlóaljnál; 
részt vett a jan. 21. nagyszebeni csatá-
ban, hol Bem őrnagygyá és a 27. 
zászlóalj parancsnokává tette; febr. 4. 
is vitézül harczolt Vízaknánál. A sza-
badságharcz végén ezredes és dandár-
parancsnok volt, midőn Aradon ő is 

t fogságba keriilt; 1850. márcz. 14. ha-
lálra és kegyelem utján 16 évi nehéz 
vasban töltendő sánczmunkára ítéltetett. 
Fogságából kiszabadulván, Garibaldinál 
volt és megfordult Romániában is ; majd 
a minisztériumnál nyert alkalmazást, 
végre Debreczenben volt magánhivatal-
nok, hol 1888-ban meghalt. — Munkája : 
Aradi fogságom alatt irt adatok az 
1848—49. évi szabadságharcz, különösen 
az Erdély havasai ellen vezetett had-
járatról. Pest, 1868. — Bem föllépése 
az erdélyi hadjáratban cz. czikke meg-
jelent a Honvédmenház Könyvében 
(1870.) — Arczképét kőre rajzolva Vahot 
Imre adta ki a Honvédek Könyve uj 
folyamában (1868.), nyomtatta Laufer 
Ignácz műintézete Pesten. 

)Iagyar Hirlap 1850. 121. SZ. — Honvédek 
Könyve. Uj fo lyam. Pes t , 1868. 189. sz. 
arczk. — Petrik Könyvésze te . 

egyúttal magánoktatója volt a rhetorok 
közül hat vagyonos polgár fiainak, kik-
nek szülei hetenként fölváltva élelmezték 
őt. A hittan végeztével 1838-ban Ér-
mellékre, Asszonyvásárra ment akadémiai 
rektorul, hol Kuthy Sándor, K. Lajos 
regényírónak atyja, volt a lelkész és 
esperes. A rektoria végeztével 1841 
tavaszán gyalog beutazta Erdélyt. 1842-
ben. miután a bécsi egyetemet is meg-
látogatta, letette Pesten a papi vizsgát és 
több helyen káplánkodott (Bicskén, Csák-
váron, Velenczén, Kopácson, Siklóson, 
Herczegszőllősön), míg végül 1847-ben 
Kollós Mózes elaggott lelkész mellé ren-
deltetett adminisztrátorál Váczra. 1849-
ben a függetlenségi nyilatkozat mellett 
tartott egyházi beszéde következtében 
haditörvényszék elé került és az új épü-
letben töltött 15 havi fogság után kötél 
általi halálra Ítéltetett, mely azonban 
hat évi várfogságra, javai elkobzására 
és hivatalvesztésre szelidíttetvén, 1852. 
jún. 3. harminczhat társával együtt 
Josephstadtba deportáltatott. 1853-ban az 
amnestia utján kiszabadult várfogságából 
és Alsó-Dabasra belebbeztetett. Polgár 
Mihály Gyöngyösre rendelte adminisztrá-
tornak, azonban Hentzi katonai parancs-
nok újra visszarendelte Dabasra, hol a 
zsandárok mindennap meglátogatták. Ily 
kellemetlen helyzetben ő is aláesvén az 
absolut kormány ama rendelkezésének, 
mely szerint a haditörvényszékileg el-
itélt lelkészek csak mint káplánok s így 
csak u. n. bizalmi férfiak oldala mellett 
szolgálhatnak: az egyházkerület Döm-
södre rendelte tanító káplánúl. 1859-ig 
működött itt, midőn Nagy István sep-
temvir közbenjárásával sikerült a majd-
nem 50 éves férfiúnak rendes lelkészi 
hivatalt nyernie Kajdacson, hol hivata-
lának s történelmi búvárkodásoknak 
szentelte életét. A tolnai egyházmegyé-
nek tanácsbirája volt. Meghalt 1884. 
nov. 22. Kajdacson, életének 71. és pap-
ságának 45. évében. — Az Életképekben 

15" 

Csuthy Zsigmond (dobozi), ev. ref. 
lelkész, szül. 1814-ben Dobozon Fehér-
megyében köznemes szülőktől; 1825-ben 
a pápai kollégiumba került, hol a gym-
nasiumi nyolcz osztályt tanulta; 1833-ban 
Nagy-Kőrösre ment a grammatikai osz-
tály köztanítójának. 1836-ban Debreczen-
ben kezdte a jogot s theologiát tanulni, 
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(1847. II. Egy éj a Hortobágyon) jelent 
meg első elbeszélése; munkatársa volt 
a Prot. Egyházi és Iskolai Lapnak (a 
Török-Székács szerk. alatt is), egyházi 
beszédei a Fördős Papi Dolgozatok 
Gyászesetekre cz. gyűjteményében (1855. 
1857 1867.) vannak közölve. Történeti 
czikkeket irt leginkább a Vasárnapi 
Újságba (1856—65. Cs. Zs. jegygyei is), 
mely lapnak és a Politikai Újdonságok-
nak Pákh Albert haláláig szorgalmas 
munkatársa volt (Pákh a Szent-Gotthardi 
ütközet cz. czikkét az elismerésen kivűl 
egy szép tajtékpipával is jutalmazta); 
dolgozott még a Losonczi Phönixbe, 
Vahot Imre Nagy- és Kis Képes Nap-
tárába, Kalauzba (népies beszélvt), 
Napkeletbe 1856—1860.), Magyar Ember 
Könyvtárába (1863.), Mátyás Diák Köny-
vesházába, M. Sajtóba, Képes M. Újságba, 
Magyar Hirlapba, Magyarország és Nagy-
világba (1866.). Lelki Kincstárba (1866.). 
Honba (1867. 200. 1870. 87. sz.), végre 
a Tolnamegyei Közlönybe (1879 — 80.) — 
Munkája : Magyar protestáns egyház-
történet a szatmári békekötéstől a 
türelmi rendelet kiadásáig, 1712—1782. 
Debreczen, 1878. (Ism. a debreczeni Ev. 
Prot. Lap 1876. 42. 1878. 17. sz. Szá-
zadok 1878.) — Ennek folytatása s 
Enyingi Török Bálint élete és kora kéz-
iratban maradt 

Vasárnapi Újság 1865. 17. SZ. — Balogh 
Ferencz, M. Pro tes t . E g y h á z t ö r t . I r o d a l m a 
73. 86. — Hl. Könyvészet 1878.— Uj 1U. Athenás 
92. és gyászjelentés. 

Csutor Imre, megyei alispán és föld-
birtokos Zalamegyében, hol hosszabb 
ideig alispán volt, mire salomvári 
birtokára visszavonult. Meghalt 1891. 
febr. 9. Salomvárt 78 éves korában. — 
Munkája: Észrevételek és toldalékok 
Bátorfi Lajos, Adatok Zalamegye tör-
ténetéhez cz. munkájához, bold. Deák 
Ferencz némely adomáival. Zalaegerszeg, 
1890. (300 példányban.) 

Zalamegye 1890. 31. SZ. — Vasárnapi Újság 
1891. 7. sz. és Nóvák Mihály szives közlése. 

Csutor János, zalamegyei birtokos és 
több megyék táblabirája. — Horváth 
Ádám Fodor Gerzsonhoz Petri Keresztúr-
ból 1815. aug. 18. kelt levelében emlé-
kezik meg róla. hogy: németből fordít 
némely becses munkákat. Valószínűleg 
kéziratban maradtak. 

Figyelő 1. 1876. 46. 

Csutor János, esperes-plébános és 
tiszt, kanonok, szül. 1799-ben Káptalan-
tótiban Zalamegyében ; a gymnasiumot 
Keszthelyen és Veszprémben, a bölcse-
letet a keszthelyi lyceumban, mely az 
akkor még virágzó gazdasági intézettel 
(Georgicon) kapcsolatban volt, a theolo-
giát pedig mint az egyházmegye pap-
növendéke Veszprémben végezte ; 1822-
ben pappá szenteltetett és tiz évig mint 
segédlelkész működött. 1834-től plébános, 
1852-től egyszersmind alesperes. 1858-tól 
tiszt, kanonok volt Szilben, hol 1882. 
jan. 1. meghalt. — Több értekezést irt 
a 40-es években a Religióba és Nemzeti 
Újságba. — Munkája : A marosdi remete. 
(Erényképző népies költemény í énekben). 
Pest, 1855. 

Danielik, Magyar í r ó k II. 47. — Schematis-
mus Vaciensis 1881. 18S3. — Petrik Bibl iogr. 

Csúzi Cseh Jakab, theolog. doktor, 
ev. ref. püspök, szül. 1639-ben Loson-
czon; iskoláit Pápán kezdte, hol a 
törvényeknek 1652-ben irt alá. Fel-
sőbb tudományok hallgatására külföldi 
egyetemekre ment: 1663. okt. 22-től 
Franekerában járt, 1665-ben Utrecht-
ben is megfordult. Franekerában lett 
theologiai doktor 1665-ben. Hazájába 
visszatérve, előbb kecskeméti rektor, 1668-
ban pedig komáromi második lelkész lett, 
de innét 1673. elején Hofkirchen Károly 
várparancsnok katonai hatalommal a 
ref. tanítókkal és tanulókkal együtt a 
városból kiűzte. Ezután Losonczra ment 
prédikátornak. 1674. márcz. 5. a rend-
kívüli törvényszék elé idéztetett Po-
zsonyba s ápr. 4. fej- és jószágvesztésre 
ítéltetvén, fogságban maradt ott két 
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hónapig, azután Sárvárra vitték, hol egy 
évig volt börtönben. 1675. jún. Triesztbe 
szállították; a csapatnak kisérő kapi-
tánya hajlandó volt néhányukat váltság-
díj mellett szabadon bocsátani; ennek 
beszerzésére Bécsbe küldötte Csuzit, ki 
a magávai hozott összegért Beregszászy 
Istvánnal együtt szabadon bocsáttatott. 
Megfordult ezután Svájczban és onnan 
haza érkezvén, Losonczon (1676.) lel-
készi hivatalát ismét elfoglalta. 1680-ban 
már kocsi komárommegyei ref. lelkész 
volt. Megjelent az 1681. soproni ország-
gyűlésen. 1681—82-ben debreczeni pré-
dikátor volt. 1688. nov. 7. ismét a 
losoncziak választották papjuknak. 1683. 
nov. 7. lett debreczeni rendes lelkész és 
1692 őszén, a Séllyei István halála 
után Pápára hívták lelkésznek. 1693-ban 
a veszprémi auguszt. szuperintendentialis 
gyűlésen a pápai, "vagy veszprémi egy-
házkerület püspökévé választatott Meg-
halt 1695 márcz. 22. Pápán 56 éves 
korában. — Munkái: 1. Disputatio 
Metaphvsica De Necessario et Contin-
gente... Patachini, 1660 — 2. Disputatio 
theologica de novitate papismi. Frane-
querae, 1665. — 3. S. Scriptura XX 
concionibus explicata. U. ott, 1667. — 
4. Kincses Tar-has Avagy Az élő s 
elevenítő Igaz Hitnek Idvesseges Gyakor-
lása . . . U. ott. (Az ajánlás kelte : Irám 
Comáromban, 1668 Esztendőben Szent 
Ivan havának 27. napján.) — 5. Lelki 
Bölcseségre Tanító Oskola. . . IJ. ott, 
1680. — 6. Edom Ostroma. Avagy. 
Abdias Profeta Latásának. egynehány 
Elmelkedesekben foglaltatott világos Ma-
gyarazattya. . . U. ott. 1682. — 7. Al-
kalmatos időben mondott Bessed, a 
Szenteknek Edgyessegeről, Egyházi Gyű-
lésnek szine előtt praedikáltatott a 
Veszprémi Templomban 9. Aug. 1693. 
U. ott, 1694. 

Martini Lipenii Bibliotheca Reális Theol. 
Francof. a. M., II. 737. — Bod, M. Athenas 
314. — Weszprémi, Succincta Medicorum 
Biogr. I. 26. IV. 139. — Horányi, Memória 

I. 450. — Tóth Ferencz, Pápai Ref. Ekklezsia 
Históriája 66. és Tul a Dunai ref. Püspökök 
Élete 135. 1. — Katona, História Critica 
XXXVI. 778. — Bibliothecae Sam. com. Teleki 
de Szék Pars III. 435. (Az 5. sz. munka 
hibásan tulajdoníttatik Csúzi Cs. Jánosnak.) 
— Győri Tört. és Rég. Füzetek I I I . 340. — Uj 
M. Múzeum 1860. I I . 54. — Gr. Kemény József, 
Tört. es írod. Kalászatok 235. — Szűcs István, 
Debreczen története II. 545. 572. — Kecskeméti 
lapok 1872. 44. SZ. — Rácz Károly, A p o z s o n y i 
vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sáros-
patak, 1874. 49. 1. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár I. 446. 512. 523. 583. II. 264. 1. — 
Történelmi Tár 1886. 794. — Komáromi Lapok 
1891. 48. sz. 

Csúzi Cseh János idősb, orvosdoktor 
és ev. ref. lelkész, előbbinek fia, szül. 
Losonczon; hazájában végezte iskoláit, 
mire a franekerai akadémiára ment, hol 
a theologiát és "orvosi tudományokat 
1700-tól hallgatta. Miután ott 1702-ben 
orvosdoktori oklevelet nyert, hazájába 
visszatért és előbb Ácson Komárom-
megyében, majd Győrött orvosi s egy-
szersmind lelkészi hivatalt viselt. A szőnyi 
kettős leányt ő vitte magával közszemlére 
egész Európában, ezeknek képét is ki-
adta latin versekkel, melyeket Weszprémi 
közöl; utazása három évig tartott és ez 
idő alatt sok pénzt gyűjtött. Utolsó 
éveiben sokat foglalkozott az alchimiá-
val. Meghalt 1733-ban. — Munkái: 1. 
Dissertatio inauguralis medica de rha-
chitide. Franequerae, 1702. — 2. Isten 
eleibe felvitetett lelki áldozat, avagy 
áhítatos könyörgések. Győr. 1736. — 
Kéziratban : Tragoedia podagrica. A kösz-
vénynek rendszerint való folyásáról irt 
discursus. Győr, 1715. (még Weszprémi 
idejében másolata sok kézben forgott, 
egy példány megvan a n. múzeumban 
is) és Praxis medica Csuziana. (Magyarul 
irva az orvosságok és betegségek ismer-
tetése.) — Levelezése a marburgi egye-
temi tanárokkal megvan a casseli or-
szágos könyvtárban. 

Bod, M. Athenas 314. — Weszprémi, Suc-
cincta Med. Biogr. I. 26. Cent. Alt. P. Post. 
285. 454. — Horányi Memoria I. 450. III . 456. 
— Közhasznú Esrn. Tára I I I . 462. (A. Ua log l l 
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Pá l . ) — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Tört. Tár 
1887. 197. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Csúzi Cseh János, ifjabb, ev. ref. 
lelkész Rhédén Veszprémmegyében. Cs. 
Cs. József pápai ref. lelkész fia és Cs. 
Cs. Jakab ref. püspök unokája. — Tőle 
kéziratban maradt : Castrum doloris, az 
az szomorú halotti prédikáczió, melyet az 
ő megholt édes atyjának tiszt, tudós 
Csúzi Cseh József uramnak pápai ekkle-
siának lelki pásztorának utolsó tisztes-
ségére tett a Rhedei templomban 22. 
ápr. 1731. (a m. n. múzeumban a Tóth 
Ferencz Analectái közt Hung. 4r. 1043.) 

Csúzy Cseh József, orvosdoktor és ev. 
ref. lelkész, Cs. Cs. Jakab ref. püspök 
fia, komáromi származású; 1691-től a 
franekerai egyetem hallgatója volt; mi-
után a pápai ref. egyház lelkésze volt 
35 évig, meghalt 1731-ben. Fia Cs. Cs. 
János tartott fölötte emlékbeszédet ápr. 
22. a rhédei (Veszprémm.) templomban. 
— Munkája: Casus morborum varii, 
manupropria consignati. (Mult századi 
eredeti kézirat a n. múzeumban.) — 
Irt zsidó nyelven 12 soros verset Tőke 
Marosvásárhelyi István tiszteletére, ennek 
1692-ben Franekerában kiadott De Signis 
cz. theol. disputatiójához. 

Történelmi Tár 1887. 798. 

Csúzy Zsigmond, pálosrendi szerzetes 
és hitszónok. Meghalt 1729. júl. 2. Laa-
don. — Munkái: 1. Zengedező sípszó. 
Pozsony, 1723. (Az esztergomi érsek 
költségén jelent meg és 77 prédikácziót 
tartalmaz. Hozzá van csatolva szerzőnek 
versekbe foglalt: Tündérség. kinek pa-
lástja alatt ravaszon beférkezett apostoli 
hazánkba a mostoha atyafiság czímíí 
oktatása.) — 2. Lelki éhséget eny-
hítő evangeliumi kölcsönözött három 
kenyér. U. ott, 1724. — 3. Evangéliumi 
trombita. U. ott, 1724. (Egyházi beszé-
dek.) — 4. Kosárba rakott aprólékos 
morzsalék. U. ott, 1725. (Prédikácziók.) 
— 5. Egész esztendőre való hármas 
prédikácziók. U. ott, 1725. — Kézirati 

munkája : Idea boni regiminis monastico 
reguláris 1717. (Nemzeti múzeumban.) 

Horányi, Memoria és Nova Memoria. — 
Wallaszky, C o n s p e c t u s 185. — Katona, H i s -
t ó r i a Cri t ica XXXVIII. 896. — Danielik, M. 
í r ó k II . 47. — HL. Könyv-Szemle 1876. 38. — Uj 
ifi. Sión 1879. 611. 1. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 
— Esztergom és Vidéke 189t. 52. SZ. 

Csvire István, a mult században élt 
Debreczenben ; Szűcs István mint kiváló 
latin verselőt említi, de verseiről nem 
emlékezik meg. 

Szűcs István, Debreczen Története I I I . 983. 

Curelich Antal. — Munkája : Carmen 
rev. dno directori nec non dnis profes-
soribus regii gymnasii Fluminensis oc-
casione perlectionis classificationum die 
7. sept. 1830. in obsequii et gratitudinis 
tesseram concinnatum. Flumine. 

Petrik Bibl iogr . 

Curiani György, eperjesi tanuló volt, 
midőn Weber János tiszteletére ennek 
Amuletum (Bártfa, 1644.) cz. munkájá-
hoz latin elegiát irt. 

Curtius M. Sándor Károly, theo-
logiai doktor, tót-lipcsei gymnasiumi 
igazgató-tanár. — Munkái: 1. Oratio 
Funebris habita in funere Clariss: M. 
Johannis Gracza Gymnasij Neosoliensis 
p. t. Directoris. . . Anno 1649. die 7. 
Augusti.. . Trenchinii. — 2. Livia, Flavia 
Invidia Plutonis gratia Comes Virtutis 
sive Panegyris in cladem (dico Laudem) 
Asinorum. porcorumque aliena adru-
dientium, admugientium. adgrunnientium-
que facta habita in Consistorio Livi-
orum. . . U. ott, 1661. (Névtelenül.) 

Figyelő X V I I . 383. — Szabó Károly, R é g i M. 
Könyvtár II. 197. 269. 

Cybeleius (Cibeleus) Bálint, a pécsi 
és székesfehérvári káptalan kanonokja. 
— Munkája: Opusculum de laudibus 
et vituperio vini et aquae. Hagenau, 
1517. (Ism. M. Könyv-Szemle II. 1877. 
85. 1. Récsey Viktor.) 

Denis, Wiens Buchdruckergesch ich te bis 
1560. W i e n , 1782. 153. 1. — Philos. Pálya-
munkák I . 65. 
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Cyrill Mihály, bártfai származású. — 
Munkája: Dissertatio philosophica de 
beatudine Dei. Jenae, 1756. 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchényi 1. 248. 
— Balogh Pál, A philosophia hazánkban 65. 
— Mokos, Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen 60. r 

Czaban András. L. Caban András. 
Czack (Csak) Dávid, bölcseletdoktor, 

brassói származású erdélyi szász, Cz. 
Dávid, brassói biró fia ; Vittenbergában 
tanult 1665-től; honnét visszatérve, a 
brassói gvmnasiumnál lector, azután városi 
ág.ev. lelkész lett, Meghalt 1681. márcz. 
22. — Munkái : 1. Disputatio de ínys-
terio praedestinationis. Vitenbergae, 1667. 
— 2. Elenchus Hugonis Grotii in 
Aggaeum prophetam. U. ott, 1667. — 
3. Disputatio publica de ratione existendi 
Entis íiniti ad mentem scholasticorum. 
U. ott, 1667. 

Horányi, M e m o r i a I . 453. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungar. — Trausch, Schriftsteller-
L e x i k o n I . — Uj !\I. Athenas 539. — Figyelő 
XVII. 382. 1. 

Czack Péter, 1606-tól kezdve 1636-ban 
történt halálaig szerepel Lőcse hivatalno-
kai között mint aedilis Senator és 1632— 
33-ban mint biró. — Hain Gáspár kró-
nikája czímlapján mint szepes-lőcsei 
naplóiról említi, de naplója még nem 
került elő. 

Szepesm. Tört. Társ. Évk. I . 1885. 38. 39. 1. 

Czájlik István. a debreczeni földmíves-
iskola igazgató-tanára, szül. 1852. szept. 
18. Bihar-Diószegen; 1869—71-ig a 
hosszúpályi uradalomban volt alkal-
mazva ; 1871-ben a debreczeni gazdasági 
tanintézetbe lépett; ezt elvégezve, ka-
tonai szolgálatát a Ludovica akadémiá-
ban tölté, honnan mint honvéd huszár-
hadnagy került ki. 1878. febr. 10. a 
debreczeni gazdasági intézethez mint 
tanársegéd neveztetett ki. Innét 1883. 
febr. 10. a keszthelyi földmíves iskola 
intézőjévé s 1884-ben a debreczeni m. 
kir. gazdasági tanintézet intézőjévé s 
földmives iskolájának vezetőjévé nevez-

ték ki, hol jelenleg is működik. A hajdú-
megyei gazdasági egylet titkárának is 
megválasztatott. — Mint gazdasági szak-
író az összes magyar gazdasági szaklapok 
munkatársa. — Munkája : Csikónevelés. 
Kolozsvár, 1891. (Erdélyi Gazd. Egylet 
Könyvkiadó Vállalata. IV. 3. füzet.) 

Deininger Imre, Keszthelvi Gazd. Intézet 
Évkönyve 1885. 150. 1. és Czájlik Lászlónak 
szíves közlése. 

Czájlik László, kir, pénzügyi, fogal-
mazó, előbbinek testvér-öcscse, született 
1861. jún. 6. Bihar-Diószegen, közép-
iskoláit és (1880 — 84.) a jogakadémiát 
Nagyváradon végezve, 1884. nov. állam-
szolgálatba lépett a fővárosi m. kir. 
pénzügyigazgatóságnál mint fogalmazó-
gyakornok, hol jelenleg mint fogalmazó 
működik. — Jogász korában a Bihar 
cz. lapnak volt munkatársa (1883—84. 
Felolvasásai és színi kritikák). Szak-
czikkei a Magyar Pénzügyben jelentek 
meg (1891. a banküzleteket és sorsjegy-
társaságokat ismertette; továbbá Az 
állami italmérési jövedékről és több 
szakba vágó czikkek); irt még a Magyar 
Kereskedők Lapjába s a Magyar Keres-
kedők Evkönyvébe. — Kéziratban van : 
Kézikönyv a jövedéki kihágásokról. — 
Jegyei: C. L. a szakczikkeknél. 

Bozúky, Nagyváradi kir. akadémia száza-
dos múltja. Bpest, 1889. 245. és önéletrajzi 
adatok. 

Czakó (Csák. Csackó) Ferencz (rosen-
feldi), gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 
1723. okt. 11. Brassóban és unokája 
volt Cz. György erdélyi udvari taná-
csosnak, ki 1697-ben rosenfeldi előnév-
vel nemességet nyert; tanult 1742-től 
Jenában, honnét visszatérve, 1747-ben 
tanár, 1751-ben pedig igazgató lett a 
brassói gymnasiumban. Meghalt 1755. 
nov. 12. — Fiában (Cz. György Ferencz. 
meghalt 1790. júl. 6.) kihalt a rosenfeldi 
Czakó család. — Munkája : Die bis 
zum schmälichen Kreuzes Tode er-
niedrigte Liebe Jesu, deren gesegnete 
Früchte theils durch eine ungebundene 
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u. gebundene Rede, welcher das ganze | 
Leiden unseres preiswürdigen Erlösers 
vermittels 22 Personen etwas eigentlicher 
abbildet. . . vorgestellt worden. Kron-
stadt. 1755. (Iskolai dráma.) 

Horányi, Jsova Memoria 745. — Trausch, 
Schrif ts tel ler-Lexikon I. — Gross, Kron-
s tädter Drucke. — Wokos, Magyarországi 
Tanulók a J ena i Egye temen 53. 

Czakó János, (szepsi-szentgyörgyi), 
gyógyszerész és a konstantinápolyi ma-
gyar egylet elnöke, Cz. Zsigmond szin-
műiró testvéröcscse. Meghalt 1887. okt. 26. 
— Konstantinápolyból leveleket küldött 
a Fővárosi Lapokba (1867—68.) 

Gyászjelentés. 
Czakó János, polgári leányiskolái 

tanár. - szül. 1848-ban Szent-Lászlón 
Torda-Aranyos-megvében ; középiskoláit 
a kolozsvári s zilahi főgymnasiumban 
végezte 1870-ben ; azután egy éves ön-
kéntes volt. majd táviró tiszt. A buda-
pesti egyetemen a bölcseleti szaktudo-
mányokat hallgatta s középiskolai tanári 
képesítést nyert. Az 1875. tanév kezdete 
óta a Budapest fővárosi II. és VIT. ker. 
polg. leány-iskoláknál tanít. — Munkái : 
1. Magyar olvasókönyv polgári és egyéb 
iskolá,k számára. II. rész. II. oszt. szá-
mára. Bpest, 1879. (2. jav. kiadás. 
Kerékgyártó Elekkel együtt.) — 2. Az 
egyetemes történelem tankönyve polg. 
és felsőbb leányiskolák számára I. kötet. 
Az ó- és középkor. U. ott, 1887. (II. 
kötete nem jelenhetett meg. a közokt. 
miniszternek a polg. iskolák tananyagát 
redukáló és a tankönyvek használatát 
korlátozó rendelete következtében; e 
helyett 1888-ban u. ott megjelent a 
szűkebb terjedelmű I. és II. kötet.) 

Horváth Ignácz Magyar Könyvészete 1887. 
és önéletrajzi adatok. 

Czakó Kálmán, orvosdoktor, a m. 
kir. állatorvosi akadémia r. tanára Buda-
pesten ; szül. 1843-ban ev. ref. szülők-
től és 1870-ben lett orvosdoktor a pesti 
egyetemen; azon év aug. neveztetett 
ki tanársegéddé a kolozsvári orvos-

sebészi tanintézethez ; az ottani egyetem 
szervezése (1873.) után Budapestre köl-
tözött, hol később az országos magvizs-
gáló állomás főnöke lett és jelenleg 
állatorvosi akadémiai tanár. — Munkai: 
1. Bonczolati eljárás törvényszéki és 
kórtani esetekben, jegyzőkönyvi példák-
kal dr. Genersich Antal utasításai nyo-
mán. Bpest. 1874. (Orvosi könyvkiadó-
társaság Könyvtára.) — 2. Az alsó-
tátrafüredi lápos vidék nyári flórája. 
Igió. 1888. (Különnyomat a M. Kárpát-
Egylet XV. Évkönyvéből.) — 3. A 
budapesti m. kir. állami vetó'magvizs-
gáló állomás jelentése az 1889. évi 
működéséről. Bpest, 1890. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi 
S ta t i s t iká ja 84. — Maizner János, A Kolozs-
vá r i Orvos-Sebészi Tanin téze t Tört . Vázlata. 
Kolozsvár , 1890. 47. 

Czakó Zsigmond (szepsi-szentgyörgyi), 
színész és drámaíró, Cz. János birtokos 
nemes, kir. perczeptor és lászlófalvi 
Velics Katalin fia; szül. 1820. jún. 20. 
(23-án kereszteltetett) Deésen Erdélyben ; 
szülei úri nevelésben részesítették ; isko-
láit Kolozsvárt és Nagyenyeden végezte ; 
innét azonban idő előtt távozott, állító-
lag mivel némely tanulótársaival egy új 
vallás megalapítása végett szövetkezett,1 

melynek alapelve természettudás lett 
volna, a mi később Leona cz. drámájá-
ban is feltűnni látszott. Ez alatt, atyja, 
ki minden vagyonát alchimiai kísérle-
tekre költötte, megbukott, atyjának jó 
barátai pedig vonakodtak neki segélyt 
nyújtani ; tehát 1840. febr. iskolai pályá-
jának befejezte után színész lett, egy-
szersmind embergyűlölő s bizalmatlan. 
Először Páli Elek társulatánál működött 
és itt irta Chantrey család cz. első 
színművét, de sem ezt, sem Festő és 
vampyr cz. drámáját, melyet már mint 
a n. színház kardalnoka irt, előadásra 
nem fogadták el. 1842-ben Pestre jött. 
és itt alkalmazták a nemzeti színház 
énekkaránál csekély fizetéssel. Midőn a 
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Kalmár és tengerész cz. színműve egy-
szerre a legjobb drámaírók sorába emelé, 
a karénekléstől fölmentették, fizetését 
megjavították és Ráday Gedeon országos 
főigazgató régibb elavult fordítások ki-
javításával bizta meg. Pályatársai is 
versenyezve iparkodtak kedvét éleszteni, 
jóakaróinak aláírásából gyűlt összeg árán 
drámáit kinyomatták és az egész jöve-
delmet gyámolítására szentelték. Az első 
siker után irt drámái (Leona és Köny-
nyelműek, először adták a n. színházban 
1847. febr. 25. Ism. Életképek I. 10. és 
P. Divatlap 10. sz.) azonban az előb-
bieknél jóval gyöngébbek voltak, a közön-
ség hidegebb, a kritika szigorúbb lett, a 
mi a különben is beteg kedélyű fiatal 
költőt kétségbeejtette. Föltette magában, 
hogy oly művet fog alkotni, mely bel-
becs és nagyszerűség tekintetében min-
den eddigi dolgozatát fölülmúlja. Ily 
elhatározással irta meg utolsó történeti 
tárgyú színművét, a János lovagot. (Elő-
adták a nemzeti színházban 1848. márcz. 
13. Ism. P. Divatlap 17. sz.) Kész kéz-
iratát néhány barátja előtt felolvasta, 
kik talán kissé túlszigorúan, de a meg-
győződés őszinteségével lényeges hibákat 
ismertek föl benne s korántsem tárták 
azt oly kitűnőnek, mint maga a szerző. 
Ez oly leverőleg hatott reá, hogy a 
baráti körben nyilvánított szigorú bírálat 
után nem sokára, s a nélkül hogy műve 
előadatását bevárta volna, 1847. decz. 
14. a Pesti Hirlap szerkesztőségében főbe 
lőtte magát. — Munkái: 1. Kalmár és 
tengerész, dr. 4 felv. Pest, 1845. (Először 
adatott a nemz. színházban 1844. nov. 18. 
Azóta előadták negyvenszer. Ism.P. Napló 
1883. 221. Nemzet 234. sz. Németül 
Kaufman nundSeefahrer czímmel Benkert 
(Kertbeny) C. M. által szabadon fordítva 
1845. nov. 1. adatott Budán, de a szerző, 
nyilatkozata szerint, saját művére semmi 
tekintetben nem ismert.) — 2. Végren-
délet, dr. 5 felv. U. ott, 1815. (Először 
aug. 21. Ism. P. Divatlap 1847. 3. sz. 

Greguss Ágost Tanulmányai II. 10. 
Egyetemes Könyvtár 30. Bpest, 1889.) 
—• 3. Leona, tragédia 4 felv. előjáték-
kal. Pest, 1846. (Először aug. 17. Ism. 
a Honderűben Zerfi. Megjelent a Magyar 
Könyvesházban is 11. Bpest, 1875.) — 
4. Mari, egy anya a népből, népszínmű 
5 felv. Dennery és Maillan után ford. 
U. ott, 1846. — 5. Czakó Zsigmond 
összes müvei. Sajtó alá rendezte és 
életrajzzal bevezette Ferenczy József. 
Bpest, 1883- 84. (Nemzeti Könyvtár 
XXXIV. XXXVII. Ism. Egyetértés 1883. 
158. sz.) — Polemizált Egressy Gáborral 
az Életképekben; a Pesti Hírlapban 
(1847. 848. sz.) egy czikket közölt: A 
nemzeti szinház jelen igazgatási formá-
járól ; ezeken kivül az egykorú lapokban 
egyéb tőle nem jelent meg. Hátrahagyott 
színművei közül még színre került Szent 
László és kora (1854. decz 6. Ism. 
Greguss Ágost Tanulmányai II. 24. 
Előadták még a nemzeti színházban 1860. 
jan. 1. és 1882. aug. 25. is. Ism. Badics 
Ferencz a Fővárosi Lapokban 1882. 
194. sz. és Keszler József az Ellenőrben 
1882. 435. sz.), mely a Délibáb cz. lap-
ban (1853.) jelent meg. Emlékkönyvbe 
(Pest, 1843. márcz. 6.) irt versét hozta 
a Hölgyfutár (1861. 38. sz.), 1445. és 
1845. Drámai anagógiá-ját a Főv. Lapok 
1868. és két levelét Pest, 1843. okt. 13. 
és 1844. márcz. 6.) a kolozsvári Ellenzék 
(1887. 252. sz.), Áldozat és hála cz. szín-
műve, melyet 1844-ben irt, szintén nem 
került előadásra. — Arczképét Barabás 
1846-ban rajzolta kőre s Walzel A. F. 
nyomtatta névaláírásával együtt Pesten. 

Pesti Divatlap 1845. I I . 32. s z . — 1847 : 
Életképek I I . 26. sz. (Cz. e m l é k e J ó k a i t ó l . ) 
M. Szépir. Szemle I I . 26. Sz. Honderű I I . 2. Sz. 
Pesti Hirlap 1002. Sz. — Vjabbkori Ismeretek 
Tára I I . 290. — Ferenczy és Danielik, M . 
í r ó k I . — Hölgyfutár 1855. 249. ( D o b s a 
L a j o s . ) — Pester Sonntagsblätter 1885. 49. sz . 
— Wiener Theaterzeitung 1856. 233—225. SZ. 
- Vahot Imre N a g y K é p e s N a p t á r a 1856-ra 
a r c z k . — Magyarország és a Nagyvilág 1867. 44. 
( S í r k ö v e r a j z á v a l . ) 1874. 14—17. sz. ( B é r e z i k 
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Á r p á d . ) — Kisfaludy-Társulat Kőlapjai U j F . 
VII. ( Jókai Mór.) — M. Polgár N. Nap-
tára 187.'). — Fővárosi I.apok 1877. 87. 88. SZ. 
—• Vasárnapi Újság 1878. 10. 44. sz . (Sír-
emléke.) 1886. 328. SZ. — Figyelő X. XIII . 
(Versényi Gy., Adalékok Cz. Zs. életéhez.) 
XIV. (Ferenczy József, Cz. Zs. élete.) XXIII. 
183. 1. — Hl. Polgár 1886. 285. (Cz. és 
L e o n á j a . ) — M. Könyvészel 1886. — Erdélyi 
Híradó 1890. 295. sz. (Cz. Zs. életéhez, özv. 
Cz. J á n o s n é emlékira ta iból . ) — Beöthy Zsolt. 
M. Nemz. í r o d . I sm. II . 110. — Petrik 
B i b l i o g r . — Nemzeti Színházi Zsebkönyvek é s 
gyászjelentés. 
Czáktornaeus Mátyás. L. Csáktor-

nyái Mátyás. 
Czakul Mihály, sebész, szül. 1707. 

nov. 3. Nagy-Szebenben; 1728—36-ig 
Brassóban borbély volt; azután 1739-ig 
a ballei egyetemen tanult. Visszatérve, 
Brassóban sebész. 1742—51-ig a moldvai 
fejedelem udvari sebésze volt; az 1755 
— 56. pestis alatt Brassóban működött. 
— Naplója kivonatban megjelent a Blätter 
für Gemüth und Vaterlandskunde cz. hir-
Lapban (Brassó, 1838. 49—51. 1.) 

Gusbeth, Zur Geschichte der Sani tä t s -Ver-
hältnisse in Kronstadt, 1884. 106. 

Czambel Samu, bölcseletdoktor, hiva-
talnok a m. kir. miniszterelnökségi for-
dító osztályban, szül. 1856-ban Zólyom-
Lipcsén ; az alsó gymnasiumot Selmecz-
bányán és Rimaszombatban, a felsőt 
Kézsmárkon végezte, hol megtanulta a 
lengyel nyelvet. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten kezdte mint jogász, de már 
a második évben a philologiára iratkozott 
be s a szláv nyelveket tanulmányozta. 
Ezután a bécsi s prágai egyetemek hall-
gatója lett s a budapestin a philologiai 
tantárgyakból bölcseletdoktori oklevelet 
nyert. Szláv nyelvi ismereteinek töké-
letesbítése végett beutazta, a délszláv 
tartományok kivételével, a szlávok által 
lakott összes tartományokat és európai 
Oroszországot. 1880 óta a m. miniszter-
elnökségi fordító osztályban mint fordító 
van alkalmazva. — 1881 óta tótra for-
dítja az Országos Törvénytárban meg-
jelent törvényeket, melyeket Sbierka 

Krajinskych Zákonov cz. alatt a m. 
belügyminisztérium ad ki; ezen kívül 
tótra fordítja a kormány által kiadott 
különféle rendeleteket és utasításokat, a 
mennyiben azok tótul is kihirdettetnek. 
— Nevezetesebb értekezései: Tót hang-
tan (Egyet. Philol. Közlöny 1880. Külön 
lenyomatban is.); A csehek és tótok 
irodalmi egységéről (Ellenőr 1880. 361. 
363. sz.) ; A cseh hírlapirodalomról. (U. 
ott, 429. sz.); Az irodalmi tót nyelv 
(Nemzet 1885-86. 1187. 1191. 1213. 
sz.); A tót népköltészeti kiadványok kri-
tikájához (Ethnographia 1890.) — Mun-
kái : 1. Príspevky k dejinám jazyka 
slovenského. I. Bpest, 1887. (Adalékok a 
tót nyelvtörténetéhez. Ism. Századok 1890. 
Ung. Revue 1891. Nyelvtörténeti érteke-
zéseket tartalmaz, melyek közül reánk 
nézve kiválóan érdekes az első : A cseh 
és cseh-tót nyelv Magyarországon a XVI. 
század közepéig, melyben a szerző ki-
fejti, hogy Magyarországon csak a be-
vándorolt csehek irtak csehül, de a tótok, 
habár amazoktól tanultak tótul írni, 
kezdettől fogva a saját szójárásaikat 
használták irodalmi nyelvűi. Az archí-
vumokban megőrzött királyi levelek nyel-
vezetét tiszta csehnek mondja; kritikai-
lag azt is kimutatja, hogy az első tót 
nyelvemlék a XV. század közepéből 
való; Miksa magyar királynak a Slo-
venská Matica Archivjában közzétett 
leveleit hamisítványoknak tartja. Har-
madik értekezésében a szerző állást fog-
lal a tót nyelv russzifikálása ellen, melyet 
egyes tót írók az utóbbi időkben követ-
kezetesen űznek és síkra száll a mellett, 
hogy a magyarországi tót nyelv tisztán 
használtassák az írásnál, menten a rus-
sismusoktól. A cseh kritika (Athenaeum, 
Prága 1887. 268.) ezen művet mél-
tányolta és szerzőjét felhívta egy nagy 
tót nyelvtörténeti szótárnak megírására.) 

— 2. Slovensky pravopis. Historicko-
kriticky nákres. U. ott. 1890. (Tót he-
lyesírás, történeti és kritikai vázlat, mely 
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a tót helyesírásnak történetét tárgyalja 
a XV. század óta.) — 3. K reci o slo-
venskom pravopise. U. ott, 1891. (Ezen 
tót helyesírási javaslatát a tót és cseh 
kritikák kifogásai ellen újból indokolta.) 
— 4. Potreba nového slovníka sloven-
ského a madarského. U. ott, 1891. (Ezen 
röpirat bizonyítja az eddigi tót-magyar 
szótárak elavultságát s egy új tót-magvar 
szótár szükségességét.) — A Budapesten 
megjelenő s hazafias szellemben szer-
kesztett Slovenské Noviny cz. tót lapba 
számos czikket irt a politikai s társa-
dalmi élet köréből, ezenkívül sok tár-
czát és nyelvtörténeti czikket is. 

V. Könyvészet 1880. — Horváth Ignácz K ö n y -
vészete 1887. 1890. — Vicei;, Dejiny Litera-
tury Slovenskej 262. 264. 265.1. és önéletrajzi 
adatok. 

Czambert János, theologia s egyház-
jog doktora, a pozsonyi szent Háromság 
egyházának administratora (1836—43.), 
a veronai cs. és kir. földm. keresk. és 
művészetek akadémiájának tagja; "előbb 
a gróf Frimont családnál nevelő volt. 
Meghalt ? — Értekezése : Örök villany-
indító s egy math. czikke a Tudom. 
Tárban (1834—35.) jelentek meg. — 
Munkái: 1. Positionen ex jure naturali 
publico universali et gentium, jure item 
ecclesiastico tarn publico. quam privato. 
Pestini, 1824. — 2. Egyházi beszéd az 
Orsolya szerzeli tisztelendő szüzek feje-
delem asszonyának Anna Mária Con-
stancziának félszázadi örömünnepén, sz. 
András hava 22. 1835. N.-Várad. — 
3. Sz. kir. Debreczen városában létező 
kath. lelkészi szentegyház felkenettetése-
s felszenteltetésének első százados öröm-
ünnepét szónokolta. . . Debreczen. 1836. 
— 4. A figyelmeztetett selyemtenyésztő. 
Buda, 1836. (A Kisfaludy-társaságnak 
225 példányt ajánlott fel.) — 5. A hit-
gyakorlat honúnk boldogulásának alapja. 
Bécs. 1837. (Szent-István-napi beszéd.) 
— Kéziratban: Dissertatio de duello 
(juridica inauguralis.) Pestini, 1824. és 

Színtelen gyullámindító. N.-Várad, 1833. 
(Nemz. múzeum kézirattárában.) — Kő-
nyomatú arczképe német magyarázó szö-
veggel megvan a hg. Eszterházy-féle 
metszet-gyűjteményben Budapesten. 

Kisfaludy-Társaság Évlapjai I . 1841. 109. — 
Szinnyei Könyvészete. — Némethy, Diesbeszé-
dek 17. — Petrik Bibliogr. 

Czanaki Máté. L. Csanaki Máté. 

Czanyuga József, m. n. múzeumi igaz-
gatósági titkár, szül. 1816. február 28. 
Pesten; a gymnasiumi tanulmányokat 
szülővárosában a piaristáknál, Gyöngyö-
sön, Kecskeméten és Kalocsán végezte; 
itt vették föl 1829-ben papnak és a böl-
cselet tanulására Egerbe küldték, hol 
két év alatt elvégezte a philosophiát, 
mire ismét visszakerült Kalocsára; 1833-
ban azonban kilépett a papságból és 
azon év okt. orvosnövendék lett Pesten. 
Az egész tanfolyam elvégeztével a gyógyá-
szatot elhagyván, 1842-ben belépett a 
Hampel-féle kereskedelmi iskolába mint 
tanító, hol hat évig működött. 1849. 
decz. kineveztetett a nemzeti múzeum-
hoz irattárnokká, majd igazgatósági tit-
kárrá, hol jelenleg is működik. — Első 
irodalmi kísérlete a Gazdag nő cz. 3 
felv. vígjátéka volt, melyet 1849. nov. 
8. adtak elő a nemzeti színházban; 
Apró félreértések cz. 2 felv. vígjátékát 
is előadták u. ott 1856. aug. 28. Több 
humorisztikus novellát irt a Hölgyfutárba 
(1849—52.) s különféle czikkeket más 
magyar és német lapokba. — Munkái: 
1. Gránátos tábor, ered. víg opera 1 
felv. Pesl. 1853. (Zenéje Doppler Károly-
tól ; először a n. színházban febr. 12.) 
— 2. Két huszár, víg opera 3 felv. U. 
ott. 1853. (Zenéje Doppler Ferencztől; elő-
ször a n. színházban márcz. 12. lsm. Bud. 
Hirlap 66. sz.) — 3. Allgemeine Samm-
lung ungarischer Volkslieder. Herausg. 
und geordnet von Gabriel von Mátray. 
I. Bd. 1—3. Heft. Buda, 1853-54. (Név-
telenül ford.) — 4. Erzsébet, ered. opera 
3 felv. U. ott, 1857. (Zenéje Doppler 
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testvérek és Erkel F., először 1856. máj. 
6. adatott a n. szinházban. Német for-
dításban is megjelent. U. ott, 1857.) — 
5. Sarolta, ered. regényes víg opera 3 
felv. U. ott, 1862. (Zenéje Erkel F.. 
először jún. 26.) — 6. A közmondás 
nyelvtani alkalmazásban a latin nyelv 
oktatásában. Wiegand Károly után. U. 
ott, 1864. (1168 latin közmondással, 
ezeknek magyarázatával és, a hol van. 
megfelelő magyar közmondással.) — 7. 
Magyar és német beszélgetések zseb-
könyve. U. ott, 1867. (2. kiadás. Bpest 
1880.) — 8. Andersen újabb meséi és 
képei. ford. IJ. ott. 1874. — 9. A látszat 
csal. Hoffmann Ferencz után ford. U. 
ott. 1874. — 10. A sirból. Hoffmann 
után ford. U. ott. 1874. — 11. Bátya 
és öcs. Hoffmann után ford. U. ott, 1874. 
— 12. Tedd a helyest és ne tarts sen-
kitől. Höcker Oszkár után ford. U. ott. 
1874. — Szerkesztette a Pester Telegrafot 
1867. jan. 1-től június 19-ig és a pesti 
szegény gyermekkórház Évkönyvét 1854 
-59 -ben . 

Nemzeti Színházi Zsebkönyvek. — Benkö 
Kálmán. M. Színvi lág. — Kertbcny K ö n y -
vészete. 1. füzet. Fordítások. Bpest, 1876. 
— Petrik Könyvészete , Bibl iogr . — Kisz-
lingstein, M. Könyvészet II . és öné le t ra jz i 
adatok. 

Czapáry Albert, műkertész, szül. 1846-
ban Badványban Abaujmegyében. hol 
atyja Cz. István, Károlyi Ede gróf fő-
kertésze s gazdasági intézője volt; isko-
láit Sátoralja-Ujhelyben a kegyesrendiek 
gymnasiumában végezte; ezután a mű-
kertészetet elméletileg és gyakorlatilag 
tanulta Perbenyéken atyja mellett, ki 
ott Majláth Antal grófnál mint főkertész 
volt alkalmazva. A tájkertészet tanul-
mányozása végett a gróf költségén meg-
látogatta a haza nevezetesebb kertésze-
teit és e czélból külföldön is utazott. 
A gazdászati ismeretek megszerzése vé-
gett a perbenyéki uradalomban Ullrich 
Vilmos uradalmi intéző mellett gyakor-
nokoskodott ; később kertészeti teendők-

kel bízatott meg. 1866-ban Sennyei 
Lajos báró paczini kertészetének veze-
tésére hivatott meg. 1868—79-ig Des-
sewffy Kálmán gróf szabolcsmegyei ura-
dalmában működött. 1879-ben a felsőtisza-
vidéki gazdasági egyesület nyíregyházai 
mintatelkének főkertészévé választatott, 
hol jelenleg is működik. — Kertészeti 
czikkei: A rózsa története (Kertészeti 
Lapok 1889.); A növényszervek műkö-
dése a növény táplálkozásánál. (U. ott, 
1891.) — Munkái: 1. Szobai edényes-
növény tenyésztés Bpest, 1890. (József 
főherczeg költségén.) — 2. Rózsatenyéss-
tés. Nyíregyháza, 1891. ábrákkal, me-
lyeket fia Cz. Bertalan rajzolt. — Szer-
keszti a Virágkedvelők Könyvtára cz. 
folyóiratot 1890 decz. óta Nyíregyházán. 
— Kéziratban : Szőlőmivelési ugar-rend-
szer általában, de legfőképen a homok-
talajon ; Coniferák tenyésztése. 

Corvina 1890. 10. sz. 1891. 8. sz. és önélet-
rajzi adatok. 

Czapáry László (József), cisterczi rendi 
főgymnasiumi tanár, szül. 1859. febr. 24. 
Nagy-Kanizsán Zalamegyében; közép-
iskoláit Nagy-Kanizsán és Egerben, theol. 
tanulmányait Zirczen végezte; 1877. 
aug. 27. lépett a rendbe s 1883. júl. 8. 
szenteltetett föl misés pappá; ezután 
három évig Székesfehérvárt tanárkodott. 
Az 1886—87. iskolai évet tanárvizsgálati 
engedély kinyerése s az oklevél meg-
szerzése végett a budapesti egyetemen 
töltötte el, mire két évig ismét Székes-
fehérvárt volt tanár és 1889 óta az egri 
főgymnasiumban működik. — Két terje-
delmes irodalomtörténeti értekezése jelent 
meg, u. m. Szekér Joákim Alajos élete 
és művei (Székesfehérvári kath. főgymn. 
Értesítője 1888. Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny 1889.) és Makári György egri iró 
1798—1857. (Egri ciszt. r. kath. főgymn. 
Értesítője 1890. Ism. Egyet. Philol. Köz-
löny 1891.) 

Zirczi-Ciszterci Rend Névtára 1890. és ö n é l e r r . 
adatok. 
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Czapkay Lajos József (kis-szebeni), 
orvosdoktor, éjszakamerikai konzul és 
diplomatikai ügynök Romaniában, szül. 
1818-ban Kis-Szebenben Sárosmegyében; 
részt vett a szabadságharczban és a vilá-
gosi fegyverletétel után elhagyta hazáját, 
de Oderbergben felismerték és foglyúl 
Bécsbe vitték ; innét megszökve Berlinbe 
és Hamburgba menekült; onnét Lon-
donba s Amerikába utazott. 1850. máj. 9. 
érkezett New-Yorkba, később Philadel-
phiába ment, hol orvosdoktori oklevelet 
nyert. 1854-ben Kaliforniába. Marys-
Villebe költözött és a bányászatra adta 
magát, de kevés sikerrel; még azon év 
őszén San-Franciscoba utazott, hol mint 
orvos tiz évig lakott és igen kiterjedt 
praxisa volt, évi jövedelme 60,000 dol-
lárra is fölment; házat építtetett, melyet 
most is Hungárián block-nak neveznek. 
Midőn elég gazdag volt, lemondott az 
orvosi pályáról és 1864-ben visszatért 
Philadelphiába, mire a washingtoni kor-
mány képviselőnek nevezte ki a porosz-
stettini nemzetközi kiállításra, hol a í 
porosz koronaherczeg őt aranyéremmel 
tüntette ki. innét Bécsbe s Romaniába 
utazott s tapasztalatait a washingtoni 
kormánynak emlékiratban küldte be, 
mire Konstantinápoly, Trieszt, Velencze, 
Turin és Florencz meglátogatása után 
Pestre jött 1866 elején. Innét Bécs, Páris 
és Londonon át ápr. 28. Liverpoolban 
hajóra szállt és máj. 9. Washingtonba 
érkezett; ezután az elnök kinevezte az 
Egyesült-Államok konzulávás diplomatiai 
ügynökévé Romaniába s e minőségben 
jún. 30. a kongresszus által megerősítve, 
1867. máj. 1. elfoglalta új állomását. 
Ugyanez évben meglátogatta Budapestet 
is. Azonban a 70-es évek elején elhagyta 
bukaresti állomását. San - Franciscóba 
utazott, hogy eladja házát és visszaköl-
tözzék hazájába; azonban szerencsétlen-
ségére börzespekulácziókba bocsátkozott 
és a bányabörzén (Stock-board) elveszté 
egész vagyonát, mely megközelítette az 

egy milliomot. 1875-ben újra praktizálni 
kezdett, de a betegek nem keresték föl 
többé, régi jó barátai elhagyták és sze-
gényül halt meg 1882. máj. 27. San-
Franciscoban. — Több amerikai levele 
jelent meg a politikai s más lapokban; 
külföldi munkái azonban ismeretlenek 
előttem. A magyar orvosok és természet-
vizsgálóknak 1865. aug. 2. Pozsonyban 
tartott gyűlésén Kubinyi bemutatta a 
Kaliforniából magával hozott termésarany 
gyűjteményét. — Arczképe Appelrath 
rajza után a Horn és Beck kőnyomdájá-
ban jelent meg Pesten (megvan a hg. 
Eszterházy-képtár metszetgyüjteményé-
ben.) 

M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai 
X I . 128. — Neue Freie Presse 1865. 252. Sz. — 
Hazánk és a Külföld 1867. 30. SZ. a r c z k . — 
Egyetertés 1882. 174. SZ. — Brassó 1887. 65. SZ. 
(Koós Ferencz.) 

Czapovszky András János, orvos-
doktor, ustiei árvamegyei származású. 
— Munkája : Theses ínaugurales, quas. . . 
publice disquisitioni submittit. Tyrnaviae, 
1777. 

Kupp, Beszéd. — Szinnyei Könyvésze te . 

Czappert Lipót, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-practica de ptyalismo. Vin-
dobonae. 1836. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Czárán Emánuel (seprősi). ügyvéd, 
szül. 1813-ban Seprősön Aradmegyében; 
középiskoláit Szegeden végezte, mire a 
pesti egyetemen bölcseletet és jogot hall-
gatott. A pozsonyi országgyűlésen 1831 
—36-ig jurátus volt és közben ügyvédi 
oklevelet nyert. 1840-től kezdve seprősi 
jószágán gazdálkodott és Aradmegye 
törvényhatósági bizottságának tagja volt. 
Meghalt 1885. aug. 9. Aradon. — Mun-
kája : Megygyes, vagy is a fonnyasztó 
szerelem. Eredeti magyar román. Pozsony. 
1833. 

Petrik Bibliogr., gyászjelentés és unoka-
öcscse Czárán Istvánnak szives közlése. 

Czastolowski János, theol. doktor, 



475 Czauck —Czech 476 

szakolczai, nyitramegyei származású ; 
vittenbergai tanuló volt 1683-ban, midőn 
társának Krmannak, theol. dissertatió-
jához, tiszteletére latin elegiát irt, mely 
annak értekezése mellett kinyomatott. 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi Suppl. 
II. 2G7. — Barlholomaeides, Memoria Unga-
rorum 188. 1. 

Czauck Simon, naplóiró, ki 1567-ben 
született Brassóban és meghalt 1603köriil. 
— Német Diariumot hagyott hátra, mely 
8-rét 166 levélből áll és 1860-ban Trausch 
József birtokában volt, midőn azt a 
Deutsche Fundgruben cz. brassói folyó-
iratban, bevezetéssel ellátva, egész terje-
delmében lenyomatták ezen czímmel: 
Simonis Czauck Ephemerides Libellus 
in quo acta quotidiana perscribuntur 
vom Jahre 1590 bis 1602. Ebben többi 
közt nevezetes azon 172 négysoros strófá-
ból álló históriás költemény, melyben 
Báthory Zsigmond kolozsvári vérengzése 
(1594. aug. 29—30.) van megénekelve. 

Csávási (Czavasi) Máté, ev. ref. pré-
dikátor. — Kéziratban 43 magyar prédi-
kácziója van meg eredetiben a m. n. mú-
zeum kézirattárában (4-rét 374 lap) 
Csávás, 1620. kelettel. 

Czech János, városi főbiró, cs. és kir. 
pénzügyi főtanácsos, a kir. tanulmányi 
bizottság s a könyvvizsgáló bizottság 
ülnöke, a m. tud. akadémia r. tagja, 
szül. 1798. jún. 20. Győrött; atyja Lincz-
ből szakadt oda ; tanulmányait a pozsonyi 
ág. ev. lyceumban kezdte s a győri aka-
démiában végezte. Az ügyvédi vizsga 
után 1820-ban szülővárosában törvény-
széki jegyzővé, 1824. városi tanácsossá, 
1831. polgármesterré s 1836. főbiróvá 
neveztetett ki; közben négy országgyű-
lésen, mint városának követje vett részt. 
A m. tud. akadémia 1832. márcz. 10. 
választotta rendes tagjai sorába. 183fi-ban 
Győr és Mosony megyék, nem nemes létére 
is táblabiráik közé sorozták. 1840-ben 
pedig V. Ferdinánd király az ujolag föl-
állított tanulmányi és központi könyv-

vizsgáló bizottmány másodülnökévé ne-
vezte ki s egy hónappal utánna magyar 
nemes-levéllel ajándékozta meg. 1848-ban 
a kir. kincstári levéltár igazgatójává, 1850-
ben kincstári. 1854. pénzügyi tanácsossá 
neveztetett ki s azon év nov. 1. meghalt 
Pesten. Emlékbeszédet 1854. nov. 27. 
Toldy F. mondott fölötte az akadémiában. 
— Irodalmilag a történeti tudományok-
kal, oklevelek, régi pénzek és emlékek 
gyűjtésével foglalkozott; 400 ezüst és 
1300 réz darabbal a n. múzeumi éremtárt 
gazdagította. Ő figyelmeztette az akadé-
miát az érsekújvári sz. ferencziek zárdá-
jában őrzött két í'égi kéziratra (egyik az 
1513-ban Kinizsi Pálné számára írott 
imakönyv, a másik az érsekújvári codex 
név alatt ismeretes és a budapesti egye-
temi könyvtárban őriztetik). Értekezései 
megjelentek a Tud. Gyűjteményben (1828 
—29. 1838.), Hormayr Archivjában (1828.) 
és Taschenbuchjában (1830—31.), Tudo-
mánytárban (1835—36.) és az Akadémia 
Évkönyveiben (1831 — 35.); a Századunk-
ban (1839—40.) több közjogi czikke van ; 
történeti czikket irt még azü j M. Muzeumba 
(1851—52.) — Munkái: 1. Győr vármegye 
főispánjairól. Győr, 1827. — 2. Győr 
vármegye hajdan nemes famíliáinak 
emlékesetek. Pest, 1829. — 3. Győr vá-
rossá szegények intézete és azzal egye-
sült árvaház 1832-1833. Győr, (1833.) 
— Fejér György okmánytárát több száz 
oklevél másolatával gazdagította; ezek 
közül 400 a Codex Dipl. VII. (pótló) 
kötetében jelent meg. — Kéziratban ma-
radt az 1839—40. országgyűlésről készí-
tett 60 ívre terjedő munkája; a Győr 
város és megye monographiájához általa 
gyűjtött anyag több kötetre terjed ; így 
van hozzá ezer oklevél-másolat hat 4-rétű 
kötetben sat. ; Országgyűlési emlékiratok 
hat fólió kötetben; vegyes tárgyú ok-
levelek tiz ivrét és tizenkét 4-rét kötet-
ben ; Magyar levelek a XVI. és XVII. 
századból, két kötet; végre a magyar-
országi zsidók történetét érdeklő okieve-
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lek egy kötetben. Sajtókészen állottak 
halálakor: Újra gyűjtött Árpád-korszaki 
oklevéltára; A magyar nádorok és fő-
hivatalnokok táblai sorozatajegyzetekkel. 

Hl. Akad. Értesítő 1851. 300. 1. — Uj M. HIu-
zeurn 1854. I I . 545. 1. ( T o l d y e m l é k b e s z é d e . ) 
— .11. Tud. Társ. Névkönyve 1839. 127. 1842. 
I I . 53. 1845. 64. 1848. 72. 1. — Ferenczy é s 
Danielik. M. í r ó k I . I I . — Hl. tud. Akad. Alma-
nachja 1863. 277. — Szilády, R é g i M. K ö l t ö k 
T á r a I . V. (Czech -codex . ) — M. Könyv-Szemle 
X. 1885. 10. — Petrik B i b l i o g r . 

Czecz Antal, birtokos, középosztályú 
szülőktől származott; növendék korában 
árvaságra jutott és a kereskedői pályán ne-
velkedett, melyen 1848-ig maradt. Ekkor 
Dézsről csendesség után vágyó természete 
a magányba voná s testvére gyermeké-
nek Cz. Károlynak családkörébe Gáncsra 
Szolnok-Doboka-megyébe vonult, hol 
1865. ápr. 28. meghalt. — Tudományok-
kal foglalkozott, kiválólag a füvészetet 
választotta tanulmányozása tárgyául, me-
lyet később szakértőleg haláláig folyta-
tott s több külföldi botanikus testületek 
tagjaival levelezett, kiknek felhívására 
cserepéldányokat küldött. Havnald Lajos 
kalocsai bibornok-érsekkel is közvetlen 
levelezést folytatott, kinek felhívására 
több példánynyal szolgált. Becses és ter-
jedelmes növénygyűjteményét, szakszerű-
leg rendezve az erdélyi múzeum-egylet-
nek hagyományozta. Mint a dézsi róm. 
kath. egyháznak volt buzgó híve az ot-
tani elemi iskolának alapúi egy szép 
kiterjedésű fekvő birtokot adományozott. 
— Czecz Antal szárított növényei jegy-
zéke megjelent az Erdélyi Múzeum Egy-
let Évkönyvében 1873-ban. 

Korunk Tárczája 1865. 20. SZ. 

Czecz (Csets) János, 1848—49. hon-
véd-tábornok és az erdélyi hadsereg 
táborkari főnöke, jómódú örmény-család 
ivadéka, szül. 1822-ben Gidófalván a 
Székely-földön, hol atyja Székely-huszár 
őrmester voit; katonai nevelésben része-
sült, melyet a német-ujhelyi katonai 
akadémián végzett be. 1842-ben a 62. 

számú Turszki-gyalog-ezredbe lépett mint 
hadnagy. 1846-ban áthelyeztetett az osz-
trák törzskarhoz, honnan 1848-ban fel-
sőbb rendeletből a magyar hadügyminisz-
tériumhoz neveztetett ki; itt ő dolgozta 
ki a szerbek elleni hadjárat műveleteit; 
ekkor Mészáros hadsegéde lett és követte 
őt a verbászi táborba; ennek vissza-
léptével a honvédelmi bizottmányhoz 
került. Kossuth századosi rangra emelte, 
majd hamar erdélyi táborkari főnökké 
nevezte ki, hol átvette Baldacci vissza-
hívása után a sereg romjait. Bemnek 
teljes bizalmát bírta s minden had-
műveleteiben részt vett; előbb alezredes, 
majd ezredes és 1849. májusban, Bem 
ajánlatára, tábornok lett és hadvezér 
Erdélyben. Mondhatni egyedül neki kö-
szönhető, hogy az 1848—49. rettenetes 
tél idején Erdélyben hadászatilag is rend 
állott be és Puchner osztrák tábornok 
teljesen visszavonulni volt kénytelen. 
Lábán esett seb következtében akadá-
lyozva volt az oroszok elleni hadjárat-
ban. A világosi fegyverletétel után Ma-
gyarországon barátainál elrejtve tartóz-
kodott. míg 1850. tavaszán sikerült neki 
Hamburgon át Párisba menekülnie, hol 
Stern Dániel lakásán a párisi előkelő 
politikai s irodalmi körökkel (Grévyvel, 
Girardinnal, Maxime du Camp-pal) is-
merkedett meg. Különféle lapokba irt 
katonai s politikai czikket és e módon 
szerényen bár, de mégis föntartotta 
anyagi függetlenségét. Az 1852. decz. 
államcsíny azonban elvette kedvét a 
politikával foglalkozástól és reménye, 
hogy a haza sorsán javíthatna, csak 
akkor vetett ismét lobbot, mikor a krimi 
háború kitörőfélben volt. De ebből a 
reményéből is kiábrándította Napoleon 
eljárása. Czecz ekkor végleg szakított a 
politikával, a műszaki pályához fordult 
és a Montcenis pálya építésénél kapott 
alkalmazást. Ez időben ismerkedett meg 
lady Langdale családjával, kivel több-
ször utazott a tengeren, Spanyolországot 
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és Portugáliát is érintve; egy ily utazás 
alkalmával ismerkedett meg Sevillában 
Juan Manuel 0. de Rovás tábornok 
leányával, kit 1859-ben nőül is vett. 
A franczia-olasz báború idején Klapka 
Czeczet is felszólította a közreműködésre, 
ki Gavour segítségével az első magyar 
legio szervezéséhez látott, midőn Napo-
leon ismét cserben hagyta szövetséges 
társait. Ennek híre végleg kiábrándította 
Czeczet, ki nejével és alig öt hónapos 
fiával elhagyta Európát és Buenos-
Ayresbe vitorlázott át. hol mai napig 
él. Ott kezdetben műszaki kérdésekkel 
foglalkozott ; nem sokára azonban Mitre 
tábornok köztársasági elnök azzal bízta 
meg, hogy álljon a Paraguay elleni had-
sereg élére. A hadsereget harczképes 
állapotba helyezte ugyan, de közbejött 
súlyos betegsége megakadályozta őt. hogy 
a harczban tényleges részt vegyen. Mi-
kor aztán a béke helyreállt, Sarmiento 
elnök 1869-ben újra a hadi szolgálatba 
szólította Czeczet és rábízta a köztársaság 
déli határainak védelmét, mely feladat-
nak a folytonos ostromnak kitett viszo-
nyok közt oly szakértelemmel felelt meg, 
hogy uj hazájában teljes bizalmat vívott 
ki maga iránt. A köztársaság hadügy-
minisztere egy katonai iskola szerve-
zésével bizta meg; ezt is létesítette. 
Mikor a katonai iskola eléggé meg-
szilárdult. 1874-ben Ente-Rios tarto-
mányba hívták meg műszaki tanulmá-
nyok és feladatok végzésére. 1883-ig ez 
képezte Cz. foglalatosságának főtárgyát, 
melyhez még az járult, hogy a Colegio 
Normal de Maestros-on a mathematikát 
adta elő és a Colegio Nációnál vizsgáló 
bizottságának rendes tagja volt. 1885-ben 
tért ismét vissza a fővárosba Buenos-
Ayresbe, hol a nemzeti kormány Joa-
quin Viejobueno tábornok javaslatára a 
katonai akadémia igazgatójának nevezte 
ki s ebben a tisztében működik jelenleg 
is. — Munkái: 1. Magyar hadnyelvtan 
a császári királyi osztriai hadsereg tiszt-

jei számára. Pest, 1844. (Magyar és 
német szöveggel. 1848-ban újra kiadták 
u. ott.) — 2. Berns Feldzug in Sieben-
bürgen in den Jahren 1848. und 1849. 
Hamburg, 1850. (Magyarra fordította 
Komáromi Iván. Pest, 1868. Előbb a 
Pesti Hírlapban jelent meg 1867-ben. 
Lengyelül Posenben adták ki 1854-ben.) 
— Legújabban az Armenia cz. szamos-
ujvári magyar folyóirat (1892. 1. füzet.) 
közölt emlékirataiból egy részletet: Em-
léklapok az 1848—49. magyar független-
ségi harczokból I. 

Akad. Értesítő 1843. 94. 1. — Wurzbach, 
Biogr. Lexikon III . 109. — Honvéd Album 
1868. arczk. — Szemere Bertalan Naplója 1S69. 
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Egyet-
értés 1888. 164. SZ. — Armenia 1889. a r c z k . 
(Tőrös Tivadar, a buenos-ayresi Mosquitos 
1888. egyik sz.-ban közölt emlékiratok után.) 

Czeglédi Ferencz, sárospataki ev. ref. 
lelkész ; 1553-ban Melanchthon alatt ta-
nult Vittenbergában és más németországi 
főiskolákban is megfordult. 1557-ben tért 
vissza hazájába és Sárospatakon az öreg 
Kopácsi Istvánnak (kinek Erzsébet leányát 
vette nőül) tanárságban utóda, 1568-ban 
a pataki egyháznak is lelkésze s a 
zempléni egyházmegye seniora volt. Azon 
évben jelen volt az Egri Lukács ellen 
tartott kassai gyűlésen; maga is aug. 
24. Sárospatakon egyházi gyűlést tar-
tott Egri Lukács, Blandrata György és 
Dávid Ferencz tévelygő nézeteivel szembe 
szállandó s a gondjaira bízott egyháza-
kat az akkor szerfelett terjedő tévtanok-
tól megóvandó; ezen synodusban üdvös 
rendeleteket hozott. Összehívó levelét 
idézi Lampe. (Hist. Eccl. Húng. 217— 
219.) — Meghalt 1597. előtt. Kőházát a 
sárospatakiaknak hagyta kórháznak, mely 
épület ma is megvan és régi ispotály-
nak nevezik. 

Bod, M. Athenas 317. — Szirmay Comit. 
Zemplin 304. — Szombati, Sárospataki Kol-
leg. Tört. 15. 17. 24. 1. és História Scliolae 
Sárospatak. 88. 94. — Bartholomaeides, Me-
móriáé Hung. 30. — Fabó, Monumenta II. 
96. — Sárospataki Füzetek 1864. 232. 

15. iv sajtó alá adatott 1892. jan. 28. 
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Czeglédi György, nagyváradi ev. ref. 
prédikátor; tanult a németországi fő-
iskolákon 1554-ben; nagy tudományú 
férfiú volt, ki mind az 1568-ban Fejér-
váron tiz napig, mind az 1569-ben Vá-
radon hat napig tartott disputácziókban 
hatalmasan védelmezte a szent három-
ság hittanát és Blandratát hallgatásra 
juttatta. 1606-ban Bocskainak udvari 
papja volt. Meghalt ? — Munkája: As 
egess Világon váló keresstyeneknec 
Vallasoc az egy igaz Isten felöl ki Atya, 
Fiú és Sz. Lelek ; melly fundáltatott a 
Prophetaknac es Apostoloknac funda-
mentomokon. Debreczen, 1569. (Károli 
Péterrel együtt. Egyetlen példány Schlauch 
Lőrincz püspök könyvtárában. Ism. Frak-
nói V. a M. Könyv-Szemlében 1876.) 

Bod, M. A thenas 316. — Katona, His tór ia 
Cri t ica XXXVI. 778. — Csokonai Album 225. 
— Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I . 37. — 
Tört. Tár 1882. 223. 

Czeglédi István, ev. ref. lelkész, Cz. 
István ref. lelkész fia, szül. 1620. nov. 
19. Perényen Abaujmegyében; tanult 
Váradon és Debreczenben, hol 1631. 
jún. 5. Íratott be az anyakönyvbe; 
Sárospatakon is tanult Tholnai János 

•tanár alatt. Iskoláinak végeztével 
iskola-rektor lett Sátoralja-Ujhelyben 
(1642—44.), honnan Harthai András 
pártfogása alatt a németországi, főként 
a németalföldi egyetemek látogatására 
indult 1644. ápr. 27. Legtöbb ideig 
tanult Leydában az ékesszólásáról hires 
Spanheim Fridrik alatt. Kitűnő jártas-
ságot szerzett a zsidó s görög nyelvben 
és a polemica theologiában. 1647-ben 
hazájába visszatérvén, Kassára hivták 
meg iskola-igazgatónak, hol Regéczi 
András mellett is segédkedett. Kitűnő 
szónoklataival csakhamar magára vonta 
a közfigyelmet, annyira, hogy már 
1648-ban a tályai virágzó ref. gyülekezet 
hivta meg lelkipásztoráúl; innét pedig 
1651 végén Lorántfi Zsuzsánna fejede-
lemnő ajánlatára a beregszászi egyházba 

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

vitték, honnét 1653 elején a kassai 
egyház nyerte meg lelkipásztoráúl. Itteni 
hivataloskodása alatt, a háborgós idők 
miatt igen sok baja, kellemetlensége s 
szenvedései voltak. Különösen az 1670-
ben a zsebesi prédikátor által Kassán 
elkövetett kihágásokért, Csáki Ferencz 
generális őt vonta kérdőre s mivel a 
valódi tettes elő nem került, Cz.-t 200 
magyar frt birsággal büntette; mit jól-
lehetlefizetett, mindazáltal csak igen rövid 
ideig tartó nyugalmat nyerhetett, mert 
még azon év szept. 18. egy német tiszt 
több katona kíséretében lakására ron-
tott és azon ürügy alatt, hogy egy be-
börtönzött főember vigasztalására víendi. 
fogolylyá tette, majd a foglyok előtt 
néhány napig tartott prédikálása után, 
szept. 28. reá törvén, fejét és oldalát 
beszaggatták, azután egy magán házba 
vitték és egy gabonacsűrbe zárták, hol 
14 napig tartották fogva. Kiszabadult 
ugyan fogságából 10,000 frt lefizetése 
mellett és 1671 elején májusig szabadon 
volt saját lakásán, azonban már máj. 
27,, mint a Zrinyi-Nádasdy-féle össze-
esküvés részese, megidéztetett Pozsonyba, 
s bár félholt beteg volt, hű nejétől 
kisértetve elindult, de a nagyszombati 
határban jún. 5. meghalt; eltemetteté-
sére engedély nem adatván, jún. 7. 
rninden halotti szertartás nélkül, a Po-
zsonyha megidéztetett protestáns főren-
dek gyászkisérete mellett, az ápr. 30. 
lefejezett Bónis Ferencz mellé temette-
tett. Az ellene emelt vád felújíttatott az 
1674. márcz. 5. összeült rendkívüli tör-
vényszék előtt, mely vád abból állott, 
hogy midőn a prédikátorok állítólag 
elhatározták volna, miszerint a magyar-
honi lázongókhoz és az erdélyi fejede-
lemhez követeket küldjenek, e titkos 
követségi megbízást Cz. teljesítette volna 
Medgyesi Pállal együtt, holott az egy-
háznak és iskolának kegyes pátrónus 
szerzése és Gorup Ferencz győri nagy-
préposttal polemizáló művének (Dágon 

16 
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ledőlése) kinyomatásaért járt volt Ko-
lozsvárt. — Munkái: 1. A Megh-Tert 
Bűnösnek a lelki-hartzban való bai-
vivasarol irt Könyvnek Első Resze, Mely 
vagyon az idvessegnek fundamentoma, s 
annak eszközei felől. Kassa. 1659. (Ezen 
munka 2-ik része megjelent ugyan 1666 
előtt, de a kassai nyomdában elsikkasz-
tották, úgy hogy csak egyetlen példánya 
maradt meg Cz.-nél. Ez is elfogatásakor 
hihetően zsákmányúl esvén, elveszett.) 
— 2. Az országok romlasarul irot 
könyvnek Első Resze. Mellyet Szerelmes 
Hazájának békeségben való maradhatá-
sáért irt. U. ott, 1659. (Második része 
nem jelent meg.) — 3. Siralmas sza-
rándoki járásból, csak nem régen haza 
érkezet Malach Doctornak ; Néhai napkor 
el-hagyot, s kicsinységében véle egygyüt 
oskoláztatott, Melach tudós Baráttyával 
való Paj-társi Szo Beszede. S.-Patak, 
1659. (Ism. gr. Kemény József, írod. és 
Tört. Kalászatok 211. Pápai Ifjúsági Lap 
•1888. 2. 3. sz.) — 4. Egy Katolikus 
Embernek egy más igaz Evangyéliom 
tején felneveltetett Kalvinista Emberrel 
való beszélgetése. H. n., 1659. (Egy 
példánya sem ismeretes.) — 5. Ama 
Ritka példájú, s a Pogányt természet 
szerént gyűlölő Keresztyének közöt 
Dicsőséges emlékezetet érdemlet s érde-
melhető II. Rakoci Györgynek . . . Testé-
nek földben tétele felet lött Praedicatio. 
Kassa, 1661. (C. I. jegyek alatt.) — 6. 
A jó emlékezetű ; igyenes lelki-isméretü : 
Néhai Nemzetes Vdvarhelyi György 
Yramnak ; . . . özvegvgyé maradót Sze-
relmes Házas Társának . . . Kvn Maria 
Aszonyomnak . . . a nagy Vr akarattya 
szerént való é l e t e t . . . kér C. I. U. ott, 
1662. — 7. Baratsaghi Dorgálás. Az 
az : Az igaz Calvinista (mert igy nevez-
tetik ma) vallásbul kicsapont, s hogy 
már a Sz. Péter Hajójában mezítelen 
bé-ugrot, egy Pápistává lött Embernek 
meg-szollitása. U. ott, 1663. (Az 1. 2. 
és 7. sz. munka A. C. H. K. G. L. T. 

C. I. betűk alatt jelent meg, az az A 
Cassai Helvetica Keresztyén Gyülekezet 
Lelki Tanítója Czeglédi István.) — 8. 
Idős Noe becsületit oltalmazo Japhetke. 
(U. ott, 1664.) — 9. Egy veres tromfosdit 
Iádtzó Sandal Barátomnak, játék el-
vesztéseért való meg-piricskeltetése. (H. 
n., 1666. Névtelenül. A munka nincs 
bevégezve, mert a 448. lapnál meg-
szakad.) — 10. Redivivus Japhetke. 
Kassa, 1669. (Névtelenül. Sámbár Mátyás 
jezsuita ellen van írva.) — 11. Enochnak, 
Istennel való, minden-nap-i járása. 
Sárospatak. 1669. (Halotti beszéd Rhédei 
Ferencz gróf fölött.) — 12. Az Uj frigy 
szekrénye előtt. Dagon Le-dülése. Az 
az, Gorup Ferencz, Győri Nagy Prépost 
Miserül irt könyvecskéjének, olly meg-
semmisétése.. . Kolozsvár, 1670. Két 
rész. (A második rész ajánlása alatt a 
szerző nevének kezdő betűi C. I.) — 
13. Már minden épületivel s-f egy ver es 
Házaival edgyütt, el-készült, Sión 
Vára... Saróspatak, Kolozsvár, 1675. 
(Kiadta Köleséri Sámuel, ki e mű elején 
Cz. életrajzát és megjelent munkáinak 
jegyzékét is közli.) — 14. A szó, Jákob 
szava, de a kezek Esav-e. . . (Kassa. 
XVII. század. írva van az Egy vén bial 
orrára való karika cz. Cz. ellen intézett 
és h. n. 1661-ben nyomtatott gunyirat 
szerzője Sámbár Mátyás jésuita ellen. 
Nagyon valószínű, hogy ezen czáfolat 
is akkor látott napvilágot.) — Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem Érsekújvár alá 
menetele 1663-ban Czeglédi Istvántól. 
Bevezetéssel s jegyzetekkel ellátva közli 
Szilágyi Sándor (Uj M. Muzeum 1859. 
I. 49.) és Szilágyi István (u. ott, 1860. 
I. 89.) — Kiadatlan leveleit a gr. Teleki 
nemzetség maros-vásárhelyi levéltárából 
közli Koncz József (Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1888. 26. és köv. sz.) — Jankovich 
Miklós még két munkáját említi: Bőr 
Katalin felett tartott halotti oratio. Kassa, 
1661. 4-r. és Szabó Dorka Kátai Ferencz 
hitvese felett halotti beszéd. U. ott, 
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1666., melyeknek czíme hiányos és 
a munkák sem ismeretesek irodal-
munkban. 

Czeglédi Istvánnak s o k s z e n v e d é s e i r ő l . . . 
Íratot t s i ra lmas versek (Lőcse), 1710., Buda, 
1726. sat. — Bod, M. Athenas 317. — Cata-. 
logus Bibi . Fr . Com. Széchenyi I . 248. 
S u p p l . I I . 106. I . 129. — Ferenczy és Dante-
iik, M. í r ó k 1. I I . — Gróf Kemény József, 
í rod . és Tört . Kalászatok 240. 1. — Kocsi 
Csergő Bálint, Kősz ik lán épült ház ostroma. 
L i p c s e , 1866. 16. 1. — Rácz Károly, A po -
zsonyi vér törvényszék áldozatai lG74-ben. 
Sárospatak, 1874. 43. 1. — Figyelő VIII. 
50—Ő2. 1. — Hl. Könyv-Szemle VI. 1881. 329. 
334. — Szabó Károly, Régi M. Könyv tá r I. 
397—399. 401. 409. 413. 418. 423. 439. 451. 
457. 459. 491. 628 1. — Szilády Áron, R é g i 
M. Köl tök Tára II—V. — Kis Sándor, A 
Kuruczv i lág Költészete. Kolozsvár, 1887. 
21. 1. — Fejes István, A S á t o r a l j a - U j h e l y i ev . 
ref . E g y h á z Tört . S.-A.-Ujhely. 1889. 70. 1. 
— Tört. Tár 1890. 200. 1. 

Czeglédi János, ev. ref. prédikátor, 
szegény szülőktől származott és Czeglé-
den született, honnan nevét is vette; 
a hazában végezvén tanulmányait, 1589-
ben a vittenbergai egyetemre ment, hol 
a bölcseleten kívül a theologiát és orvosi 
tudományokat is hallgatta. Visszatérvén, 
Báthori István fejedelem fia Gábor mel-
lett nevelősködött, mire ecsedi lelkész 
és közép-szolnoki esperes lett. Meghalt 
1639-ben. — Munkái : 1. Exequiarum 
Caeremonialium Serenissimae Principis 
ac Dnae Svsannae Caroli.. . II. könyv. 
Exequiae Principales. Az az Halotti 
P o m p a . . . II. osztály: 1. Czeglédi János 
beszéde Fejérvárott, «az level szinek 
alatt, ad C a s t r u m doloris» jún. 29. 
(1622.). . . Kolozsvár, 1624.— 2. As 
néhai Felséges Báthori Gábornak, Er-
dély Országának Fejedelmének . . . tizenöt-
esztendeig.. . földszinén hagyatott testé-
nek eltakarításakor az báthori templom-
ban 1628. 21. sep t . . . . tött intések, 
Gyula-Fejérvár, 1628. (Alvinczi Péter 
beszédével együtt.) 

YVeszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 66. — Horányi, Nova Memoria 746. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyv tá r I. 241. 254. 

Czeglédi ( N y i r i ) János, a keöi anya-
szentegyháznak lelki pásztora. — Mun-
kája : Ighen ssep história, Mely az 
Machabaeusokból irt második könyböl 
szereztetöt versökben. (Debreczen), év n. 
(XVI. századból.) A versfejekben : «Giöke 
Ferencs az bibliaban talalta.» Ebből a 
körülményből Szabó Károly bizonyosnak 
tartja, hogy a szerzőséget Cz. hamisan 
tulajdonítja magának, mert a valódi 

i szerző Gyöke Ferencz. (Egyetlen pél-
dánya a debreczeni ref. collegiumban 
van meg.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 154. 

Czeglédi János, ev. ref. lelkész. — 
Munkája: Pállya futás, az az: Az 

| emberi hamar el-múló életnek lerajzo-
i lásáról irott halotti szent elmélkedés.. . 
Sényőn 1789. Kassa, 1789. (Pankotay 
Jósa Klára assszonynak Farkas László 
élete párjának tetemei felett.) 

Petrik Bibliogr. I. 482. 

Czeglédi Mihály, rimaszombati szár-
mazású, franekerai tanuló volt 1722-ben, 
midőn Kocsi Csergő István tiszteletére 
latin verset irt, mely annak Dissertatio 
theol. de voto peregrinantis Jacob. Frane-
querae, 1722. cz. munkájában megjelent. 

Történelmi Tár, 1887. 200. 1. 

Czeglédi (Tseglédi) Pál, kassai szár-
mazású volt és 1680. márcz.-tól Frane-
kerában tanult. — Munkája : De triplici 
officio. Franequerae, 1680. 

Történelmi Tár 1886. 796. 1. és Gyalui 
F a r k a s szives közlése. 

Czeglédi Péter, ev. ref. lelkész volt 
Léván Barsmegyében és 1641-ben szü-
letett. 1674-ben ő is megidéztetett a rend-
kívüli törvényszék elé Pozsonyba, hova 
márcz. 15. érkezett és ápr. 4. azokkal 
együtt, kik a térítvényt alá nem írták, 
fő- és jószágvesztésre ítéltetett és Po-
zsonyban két hétig tartatott fogságban 
vasra veretve ; máj. 29. Berencsre szál-
lították. hol tiz hónapi súlyos fogságot 
szenvedett; innét 1675. márcz. elején 
Ausztriába Schottwienbe vitték, hol két 

16* 
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hétig volt fogva; azután Triesztbe, majd 
Olaszországba hurczolták; a pescarai 
börtönben három napig, Theátéban tiz 
hónapig, Nápolyban pedig két hónapig 
sanyargatták. Midőn Ruyter hollandi 
tengernagy megszabadítá a gályarabokat, 
ő is megszabadult és Zürichbe ment, 
hol Burckhardt Konrád házánál szállá-
solt s még 1676. júl. 15. is ott volt, mit 
bizonyít sajátkezű emlékjegyzete, melyet 
Lavater János felszólítására irt. Zürichbe j 
történt megérkezése után nem sokkal 
egy üdvözlő verset is irt Gyöngyösi 
István magyar akadémiai hallgató tisz-
teletére. 

Sárospataki Füzetek, 1863. 263. — Rácz 
Károly A pozsonyi vértörvényszék áldozatai, 
Sárospatak, 1874. 46. 1. 

Czegler András. — A Bornemisza 
Gradualjából (1588.) fordította szláv 
nyelvre a Bűnös földi ember . . . kezdetű 
bűnbánó éneket. 

Toblic, Poesie. Vácz, 1806. I . 27. — Je-
szenszky Károly, Régi Hangok. Bpest, 1890. 
— Sárospataki Lapok, 1891. 6. SZ. 

Czeh János. L. Czech János. 

Czeh József. L. Cserkuthi József. 

Czehe Ágoston, erdőmester, született 
1818-ban; atyja egy ősi angol család 
ivadéka volt, ki fiát gondos nevelés-
ben részesítette; gymnasiumi tanulmá-
nyai befejezése után a selmeczbányai 
erdészeti akadémiát végezte ; ezután 
Felsőbánya (Szatmárm.) nagyterjedelmű 
erdőségeinek mestere lett, mely hivatalát 
1869. febr. 28. bekövetkezett haláláig 
viselte. — Számos szakczikket irt 1844-
től a Magyar Gazdába s az Erdészeti 
Lapokba. — Kéziratban következő mű-
vei vannak fiánál: A növényország 
egyedei. (E műben több mint 40,000 
növény van magyar, német és latin 
nyelven felsorolva.) Die praktische Mess-
kunst cz. munkának mértani ábrákkal 
ellátott magyar fordítása. 

Fiának Czehe Győzőnek szives közlése. 

Czehe Győző, polgáriskolai igazgató-

tanár, szül. 1850. febr. 20. Felsőbányán 
Szatmármegyében, hol atyja erdőmester 
volt; a gymnasium alsó négy osztályát 
szülővárosában, a felső négyet Szatmárt 
végezte, hol 1866-ban belépett a pap-
nevelőbe. A papi pályától azonban meg-
vált és a budapesti műegyetemen foly-
tatta tanulmányait. A szünidők alatt 
Nagybányán tartózkodott, hol tudomá-
nyos felolvasásokat .rendezett. 1874-ben 
megválasztatott Zentára a polgári fiú-
és leányiskolához tanárnak. 1876-tól 
1879-ig ugyanott a községi gymnasium-
nál és polgári leányiskolánál működött. 
Ekkor megválasztották az iskolaszék 
jegyzőjévé, később a községi népoktatási 
tanintézetek helyettes, majd rendes 
igazgatójává, hol jelenleg is működik. 
Létrehozta a zentai műkedvelő társula-
tot és a dalkört, az elsőnek igazgató-
rendezője, az utóbbinak alelnöke; e 
mellett még a zentai önsegélyző egy-
letnek is elnöke. A II. országos képv. 
tanítógyülésen és annak előkészítő bi-
zottságában a bács-bodrogmegyei hiva-
talos tanítóegyesületet képviselte. 1887-
ben a bács-bodrogmegyei hivatalos tanító-
egyesület I. alelnökévé választotta. • — 
Egyetemi hallgató korában négy éven 
át több fővárosi napilapnak állandó tu-
dósítója s Zentáró] levelezője volt; szak-
irodalmi czikkei a következő lapokban 
és folyóiratokban jelentek meg: Képes 
Világ (1871. Stereoscop), Vácz (1875.), 
Zenta és Vidéke .(1875. Tanulmányok a 
geologia köréből. 1876 ), Országos Közép-
isk. Tanáregyes. Közlönye (1878—79.), 
Ált. Tanügyi Közlöny (Arad, 1879.), 
Felvidéki Tanügy (Kassa, 1884.), M. 
Paedag. Szemle (1885. Viszásságok a 
tanítói állások betöltésénél, Tanítói tekin-
tély, Status in statu. 1890. A szakfel-
ügyelet érvényesítése a népiskolában. 
Gräff Nikáz életrajzával. 1891.), Tanügyi 
Lapok (Szabadka, 1884—85.), Néptanoda 
(Pécs, 1885. 1892. A nőtanítók kérdésé-
hez), Alföldi Iparlap (1889. Erkölcstan 
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az ipariskolában), a zentai közs. gym-
nasium Értesítője (1877. A mértani sorok 
alkalmazása az évjáradék-számításhoz), 
a zentai népiskolák Értesítője (1889. 
A tanítók továbbképző iskolája), Nép-
nevelők Lapja (1890. A népiskolai ingye-
nes oktatás. 1892. Ipariskoláinkról, 
Részletek a zentai ipariskola erkölcs-
tanából). — Munkái: 1. Szorzószámok 

. a méterre alapított mértékrendszerhez. 
Zenta, 1876. — 2. Mi okozza, hogy a 
fennálló ellenőrző rendszabályok daczára 
az iskoláztatás sok helyen hanyag s 
minő újabb intézkedések volnának szük-
ségesek annak megszüntetésére ? Bpest, 
1883. — Szerkesztette a Zentai Figyelőt 
1879. szept. — 1880. decz. végéig és a 
Zentai Híradót 1882. júl. 2-tól — 1883. 
okt. 30-ig. Mint igazgató szerkeszti a 
zentai községi népoktatási tanintézetek 
Értesítőit 1883 óta s a zentai községi 
ipariskola Értesítőit 1883 óta ; végre a 
bács-bodrogmegyei tanító-egyesület első 
Évkönyvét (Zenta, 1886.) 

Horváth Ignácz, Magyar Könyvészete 1883. 
— Paedagogiai Zsebnaptár 1891-re arczk. — 
Orbók Mór szíves közlése s önéletr. adatok. 

Czeizel Gábor, apát-kanonok, szül. 
1835-ben Német-Prónán; 1859-ben föl-
szenteltetett és előbb bölcseleti, azután 
theologiai tanár volt a nvitrai papnevelő-
intézetben. 1871-ben tiszteleti, 1874-ben 
valóságos kanonok és papnevelői kor-
mányzó, 1880-ban kalocsai szent Gergely-
ről nevezett apát lett. — Mint a pesti 
növendékpapság magyar egyházirodalmá-
nak tagja a Munkálatokba dolgozott 
(1856—58.); mint tanár több czikket irt 
a Religióba névtelenül. Politikai Lapokba 
egyházmegyéje intézeteinek és papságá-
nak érdekében czikkezett. 

V. Sión, 1890. 294. 1. 

Czeke Sándor, zeneművész, szül. 1828-
ban Pécsett (Baranyam.) a 60-as évek végén 
és a 70-es évek elején Pesten volt alkal-
mazva az operai zenekarnál és zenekriti-
kákat irt, a Pester Lloydnak is munka-

társa volt. Azután Bécsbe költözött és 
ott folytatta journalistikai pályáját; majd 
később Demidoff herczeg zenekarának 
karmestere lett és a herczeget követte 
utazásaiban; uti élményeit ki is adta. 
Meghalt 1891-ben Dublinban (Irland). — 
Czikkei: A magyar zene és a czigányok, 
ford. Rózsaági Antal (Szépirodalmi Köz-
löny 1858. II. 6—10. sz,), A magyarok 
nemzeti zenéje, az Oesterr. Zeitungból 
közli Rózsaági (Hölgyfutár 1858. 154. sz.) 
a Pannónia czímű bécsi folyóirat 1. füze-
tében (1860.) van egy czikke a magyar 
színészetről 1790-ig. — Munkája: Bil-
der aus dem Süden. Gedichte. U. ott, 
1878. arczk. — Mint szerkesztő 1866. 
szept. Aesthetische Rundschau czimtt 
hetilapot hirdetett, mely Bécsben jelent 
volna meg és a magyarországi művészi 
ügyekre is figyelmet igért fordítani. 

Heinsius, Bücher-Lexikon XVI. 282. és 
Káldy Gyula szíves közlése. 

Czekelius Dániel, országos főmérnök, 
szül. 1806. decz. 12. Nagy-Szebenben; 
meghalt 1871. okt. 17. ugyanott. — Érte-
kezései : Fundort eines fossilen Elephan-
tenzahnes (Verhandlungen und Mittheil, 
des siebenb. Vereins für Naturkunde 
1852.); Ueber das Vorkommen eines 
Stosszahnes des vorweltl. Elephanten 
nächst Reussen im Hermannstädter Bezirk 
(U. ott); Das Alluvium in Siebenbürgen 
(U. ott, 1853.); Ueber die Verbreitung der 
Salzquellen und des Steinsalzes in Sieben-
bürgen (U. ott, 1854.) ; Notizen über die 
Thermen von Oláh-Toplicza, Lunka-Pesz-
kár und Csik-Tapolcza (U. ott, 1866.) — 
Azon pályázaton, melyen öcscse Cz. József 
munkája fogadtatott el, ő is adott be egy 
pályaművet, mely azonban kéziratban 
maradt. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 232. 

Czekelius Frigyes, ág. ev. főreálisko-
lai tanár, szül. 1845. jan. 9. Nagyszeben-
ben ; hol 1855—62-ig a gymnasiumot 
végezte, mire 1862—63-ban a bécsi és 
1863—65-ben a jenai egyetem hallgatója 
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volt. 1867—70-ig a szász-régeni algym-
nasiumnál, 1870—71-ben a nagy-disznódi 
főelemi iskolánál volt alkalmazva mint 
tanár; 1871 óta pedig a nagyszebeni fő-
reáliskola rendes tanára. — Értekezései: 
Einige Bemerkungen über den geographi-
schen Unterricht in den Volksschulen és 
Der geographische Unterricht im Unter-
gymnasium (Szász-régeni gymn. Értesítő-
jében 1869. és 1870.); Aus der Zeit der 
Gegenreformation in Siebenbürgen (Samm-
lung gemeinnütziger Vorträge von Helzen-
dorf 1884.); Die Theilnahme der Sieben-
bürger Sachsen an den Schlesischen 
Kriegen (a nagyszebeni ág. ev. főgymna-
sium Értesítőjében 1889. és 1890.) 

Önéletrajzi adatok. 

Czekelius János Frigyes (rosenfeldi). 
erdélyi kormányszéki tanácsos, rosenfeldi 
Cz. János nagyszebeni polgármester fia, 
szül. 1739. ápr. 19. Nagyszebenben, hol 
a gvmnasiumot végezte, mire 1761-ben 
az erlangeni egyetemen folytatta tanul-
mányait ; ezután szülővárosában előbb 
tanácsjegyző, aljegyző, 1773-ban tarto-
mányi jegyző s 1777-ben városi tanácsos 
lett. 1781-ben szebenszék birájává s 
1783-ban Nagyszeben város, majd szász 
tartományi polgármesterré választották. 
1786-ban II. József császár kormány-
széki tanácsossá nevezte ki. 1790-ben 
az alkotmány visszaállításával ismét el-
foglalta polgármesteri hivatalát és II. Lipót 
királytól erdélyi kormányszéki taná-
csosi czimet nyert. 1796. ápr. 18. kelt 
leiratban a kormány ellen elkövetett 
állítólagos lázító törekvései miatt hiva-
talától megfosztatott. Később a vádakat 
megczáfolta. de már 1808-ban szélütés 
érte és 1809. szept. 4. meghalt. — Érte-
kezései : Ueber das Amt und die Würde 
eines Provinzial-Bürgermeisters in der 
siebenb.-sächsischen Nation (Siebenb. 
Quartalschrift IV) ; Statistische Erörterung 
der Frage : Ob die in der siebenhürgisch- j 
sächsischen Nation bei den Magistraten 
angestellten Civilbeamten, im Fall sie zum 

Dienstunfähig werden, aus dem kön. Aerar, 
oder irgend einer Landes-Cassa einen 
Gnadengehalt beziehen, oder ob sie über-
all gar keiner Pension fähig seien ? és 
Etwas über Witwen und Waisen-Cassen. 
(Siebenb. Provinzialblätter II.) — Kiadta 
Felmer M., Primae lineae históriáé Trans-
sylv. Cibinii, 1780. és hozzá előszót irt. 
— Kéziratban maradtak: Diarium, sub 
Nr. I. Negotiorum apud. caes. regiam 
majestatem Leopoldum I. per deputatio-
nem regnicolarem Transylvaniae a. 1692. 
Viennae gestorum, concinnatum a Joanne 
Zabanio expost nobilitato Sachs de Har-
teneck eotum notario provinciali nationis 
Saxonicae. (Harteneck naplója 1692. aug. 
25-től 1693. jún. 11-ig.) Diarum sub Nr. 
II. De gestis in aula Viennensi sub glo-
riosissimis imperatoribus Leopoldo II. et. 
Francisco II. per deputatos Transylvaniae 
regnicolares a. 1792 negotiis conscriptum 
per J. F. Rosenfeld. (Cz. naplója 1792. 
febr. 18-tól 1795. márcz. 28-ig.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 120. 

Czekelius (Cseckelius) József. cs. és 
kir. adóhivatalnok, szül. 1814-ben és aug. 
19. keresztelték meg Nagy-Szebenben; 
előbb szappanos volt. később adóhivatali 
ellenőr szülővárosában. Meghalt 1878. 
jún. 14. Nagy-Szebenben. — Munkája: 
Vorschlag zu einem zweckentsprechen-
den System des Feldbaues auf Hermann-
städter Gebiet. Hermannstadt, 1848. (Pálya-
nyertes munka.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 232. és 
Zimmermann Ferencz szives közlése. 

Czekelius Károly Lajos (rosenfeldi 
báró), val. belső titkos tanácsos, Cz. János 
Mihály erdélyi kir. tanácsos fia, szül. 
1804. aug. 29. Nagyszebenben; ugyanott 
tanult a gymnasiumban és a kolozsvári 
kir. lyceumban 1824-ig, midőn szept. 3. 
az erdélyi kamarai hivatalnál államszol-
gálatba lépett és további kiképzése végett 
hivatalos pályáját mint gyakornok a cs. 
és kir. udvari kamaránál Bécsben foly-
tatta. 1833. okt. 20. báró Vlasits altábor-
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nagy és horvátországi kir. biztos mellé 
rendeltetett; ennek visszahivatása után 
1834. febr. 24. estei Ferdinand főherczeget, 
ki mint királyi biztos küldetett Erdélybe, 
követte ; ugyanannak kiséretében volt az 
1837—38. erdélyi országgyűlésen; ezután 
mint titkár a cs. és kir. udvari kamará-
hoz hivatott Bécsbe. 1843. decz. 2. val. 
kormánytanácsossá s igtatóvá neveztetett 
ki a cs. és kir. államtanácshoz. 1845. 
okt. 28. udvari tanácsos lett és hivatalá-
ban 1848 végéig megmaradt. 1849-ben a 
cs. pénzügyminisztériumban előadó taná-
csossá neveztetett ki. 1850—51-ben az 
erdélyi cs. és kir. pénzügyi törvényszék 
rendezésével bizatott meg. 1858. febr. 11. 
a cs. és kir. pénzügyminisztériumban osz-
tálytanácsos és 1862. aug. 28. val. belső 
titkos tanácsos, 1863-ban pedig a Reichs-
rath örökös tagja lett. Meghalt 1869. 
máj. 27. Bécsben. — Munkái: 1. Ungarns 
und Siebenbürgens Stellung zur Ge-
sammt-Monarchie. Wien, 1848. — 2. 
Kossuth als Staatsmann gegenüber von 
Oesterreich und Deutschland. U. ott., 1848. 

— 3. Die kroatische Frage und Oester-
reich. U. ott, 1848. — 4. Ungarn im 
Gesammtstaate. U. ott, 1861. — 5. Für 
die Arad-Hermannstädter Eisenbahn. 
U. ott, 1864. (Kézirat gyanánt.) — 6. Die 
Wahrheit in der siebenbürgischen Eisen-
hahnfrage. Eine Denkschrift an den hohen 
Reichsrath. U. ott, 1865. — Számos poli-
tikai czikket irt a hírlapokba 1869-ig. — 
Kéziratban: Geschichte des Jesuitismus 
in Siebenbürgen von der Zeit der Franz 
Rákóczi'schen Revolution bis zum Jahre 
1759, és: Geschichte der griechisch-unir-
ten Kirche in Siebenbürgen. (Bevégzetlen.) 
— Erdély történetére vonatkozó oklevél-
gyűjteménye, mely több ezer darabból 
áll, jelenleg a Bruckenthal-féle múzeum-
ban van Nagyszebenben és többi közt 
az 1301—1526 időközből 483 másolatot 
és 306 regestát foglal magában. 

Hermannstädter Zeitung 1869. 144. SZ. — 
Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 125. — 

Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde. 
Neue Folge. XIX. 124. — Franz Zimmermann, 
Handschriftliche Urkunden-Sammlung. Her-
mannstadt, 1884. 124. 

Czekelius Simon, segesvári szárma-
zású. — Munkája: De coelibatu sacer-
dotum et de missa. Vitebergae, 1671. 
(Controversiarum Papisticarum III. 289.) 

Czékus István (kuntaploczai), ág. ev. 
superintendens, Cz. Márton földműves 
fia. szül. 1818. decz. 22. Gömör-Panyiton ; 
szülei szűk anyagi viszonyok között él-
tek, ezért nem is segíthették fiukat s ez 
úgyszólván már gyermekéveiben magára 
volt utalva. A rozsnyói gymnasiumot 
végezve, a bölcseletet Lőcsén, a theolo-
giát a pozsonyi ev. tanintézetben hall-
gatta, hogy előkészítse magát a lelkészi 
pályára. Titkára volt itt az önképző-
körnek s vezére azon kisded seregnek, 
mely a német szellemű Pozsonyban ma-
gyar irányban erősödött. A theologiai 
vizsgát 1843-ban tette le, mire két évig 
a fővárosban nevelősködött. Innét 1845-
ben a tübingai egyetemre ment, honnan 
tanulmányainak befejezte után Pestre 
jött és Székács mellett káplánoskodott. 
1847. okt. 1. az akkor keletkezett váczi 
ág. ev. egyház megválasztotta lelkészeűl; 
innét 1850. márcz. 10. Kecskemétre tá-
vozott. 1855-ben Sajó-Gömörre, hol az 
egyház és iskola javára takarék-mag-
tárakat állíttatott; 1858-ban Dobsinára 
s 1859-ben Rozsnyóra költözött át. 1860-
ban a szegény szerencsétlen egyházak 
fölsegélyezésére egyházi, azonkívül női 
gyámintézetet létesített, mely utóbbi az 
első ilynemű volt hazánkban. 1861-ben 
adományok gyűjtésével eszközölte a rozs-
nyói templom belső megújítását és föl-
díszítését; 1863-ban pedig a főgymna-
sium végleges kiépítése eszméjét pendí-
tette meg, melyet aztán be is fejezett. 
1866-ban két jótékony temetkezési tár-
sulatot hivott életbe Rozsnyón és pedig 
hitfelekezeti különbség nélkül. 1866. jan. 
1.' lépett életbe az általa létesített tisza-
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kerületi lelkész-, tanár- s tanító-özvegy 
és árva gyámintézet, melynek tőkéje az 
ő ötéves pénztárnoksága alatt hatvan 
ezer forintra szaporodott. A pátens ne-
héz napjaiban a pánszláv papok izgatá-
sai miatt az ő gömöri egyházmegyéjé-
ben zajlott legerősebben a mozgalom, 
de ő SZÍVÓS erélylyel lecsillapította a 
vihart. 1860-tól 1866-ig mint kerületi 
főjegyző s mint az ev. országos gyám-
intézetnek egyik alapítója s 1863-tól 
kerületi s 1874-től egyetemes gyáminté-
zeti elnöke működött. 1860. máj. 15. 
választatott gömöri főesperessé; 1871. 
márcz. 26. Máday halálával őt válasz-
tották meg a tiszai egyházkerület fő-
pásztorának. Meghalt 1890. febr. 6. 
Rozsnyón. — Czikkeket irt a Protestáns 
Népkönyvtárba (1857. Mária Dorottya 
főh. életrajza), Lelki Kincstárba (1860. 
A Gusztáv Adolf egylet), Különbféle Papi 
Dolgozatokba (1860. II. III.) Prot. Nap-
tárba (1861. Szontagh Sámuel életrajza), 
Házi Kincstárba (1862. Szontagh Lajos 
életrajza s Tudósítás s egyszersmind ; 
szózat a prot. nőkhöz). A Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lapoknak kiváló 
munkatársa volt és 1858-tól számos 
czikket irt, különösen a patentális idő-
ben a felügyelők szükségessége mellett 
harczolván. — Munkái : 1. A benareszi 
árvaház. Németből ford. Rozsnyó, 1866. 
— 2. Képek a pogány világból. Német-
ből ford. Pest, 1869. — 3. A keresz-
tényék üldöztetése Madagaskar szigetén. 
Zaremba után ford. U. ott, 1869. — 

4. Isten működése a déli tenger szi-
getein. Németből ford. U. ott, 1869. — 
5. Confirmatiói tanítás ág. ev. hitv. 
gyermekek számára. Rozsnyó, 1870. 
(Két kiadás.) — 6. Szent beszéd a gö-
möri 51-ik honvédzászlóalj zászlajának 
felszentelése alkalmával 1876. szept. 10. 
Jolsva városában. U. ott, 1877. — 
7. Afrikai rablófó'nök megtérítésének 
története. Németből ford. Bpest, 1878. 
--8. Szßnt beszéd, melyet a II. József 

császár által 1781-ik október 25-én ki-
adott türelmi parancs százéves napja 
emlékére 1881. okt. 30. a rozsnyói egy-
házban tartott. Rozsnyó, 1881. — Eze-
ken kívül több alkalmi s egyéb beszéde 
jelent meg és a konfirmacziói oktatás-
hoz irott vezérfonala magyar és német 
nyelven már három kiadást ért és tót 
nyelvre is lefordíttatott. 

Vasárnapi Újság 1871. 23. SZ. a r c z k . — 
Protestáns Naptár 1872. — Magyarország és a 
Nagyvilág 1874. 35. sz. a rczk . — Petrik K ö n y -
vészete és Bibl iogr . — Hörk József, Sáros-
Zempléni ev. Esperesség Tört. 13. 1. és Az. 
ev. Tisza-kerület Püspökei. Kassa, 1888. 
119. 1. — M. Könyvészet 1878. 1881. 1884. 1886. 
— Uj M. Athenás. — 1890 : Nyirvidék 6. SZ. 
Szepesi Lapok 6. SZ. Pesti Napló 37. SZ. Deb-
reczeni Prot. Lap 50. 60. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 
Czékus János, gömöri származású, 

Máriássi László követ mellett jelen volt 
az 1734. pozsonyi országgyűlésen, mely-
ről naplójegyzetei: Diarium, sive Relatio 
Actorum Concursus Regnicolaris A. 1734. 
Posonii celebrati cz. kéziratban (4-rét 
44 lap) megvannak a m. n. múzeumban. 

Czelder Márton. ev. ref. lelkész, szül. 
1833. nov. 11. Vásáros-Náményben (ak-
kor Szatmár, most Beregmegyében) sze-
gény sorsú nemes szülőktől; a gymna-
sium alsóbb osztályait a nyíregyházi ág. 
ev. iskolában, a többit Sárospatakon 
végezte. Az 1848—49. szabadságharcz-
ban mint guerilla vett részt; azután 
Nagy-Rozvágyra (Bodrogköz) ment segéd-
tanítónak. 1856-ban a segédlelkészi vizs-
gát Sárospatakon letette s Losonczra 
ment káplánnak ; itt hivataloskodott 1860 
végéig mint segéd- s helyettes lelkész, 
egyúttal mint a vallás, költészet, szó-
noklat és természettan tanára ; közben 
1857. szept. 13. a papi hivatalra Ko-
máromban fölszenteltetett. Ekkor a 
Moldva-Oláhországban szétszórtan élő 
hit- és vérrokonokhoz menetelre hatá-
rozván el magát, megvált Losoncztól és 
az egri, akkor alakult prot. egyház tag-
jai által meghivatván, karácsonkor ő 
tartotta Egerben harmadfél század után 
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az első prot. nyilvános egyházi beszé-
det. 1861. jan. 2. indult Oláhországba s 
ott tiz évig működött mint missionárius; 
ő szervezte s alapította a pitesti, ploesti, 
galaczi, konstantinápolyi sat. részben ev. 
reform., részben egyesült protestáns gyü-
lekezeteket. A sok küzdelembe bele fá-
radva, 1871-ben elfogadta a felső-bányai 
ref. egyház meghívását; Fördős halála 
után 1884-ben Kecskemétre választatott 
lelkésznek ; innét néhány hónapra nagy-
bányai házában keresett menedéket, hol 
1889. aug. 23. meghalt. — Czikkeket és 
verseket irt a Vasárnapi Újságba (1856. 
1859—60.), M. Néplapba (1857.), Nap-
keletbe (1857—60.), M. Sajtóba (1857. 
58. sz.), Szépirodalmi Közlönybe (1858.), 
Kalauzba (1858.), Kecskeméti Protes-
táns Közlönybe (1858 — 59. Szenczi 
Molnár Albert életrajza), Divatcsarnokba 
(1859.), Fördős, Papi Dolgozatok Gyász-
esetekre cz. gyűjteményébe (1859. 1865.); 
P. Naplóba (1859. 211. sz. 1860. 26. 37. 
sz. Könyvismertetések), Nefelejtsbe(1860.), 
Csokonai Albumba (1861.), Hölgyfutárba 
(1863.), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba 
(itt missiói levelei vannak, számszerint 
79). Sárospataki Füzetekbe (1863. Jézus 
és a kísértő; 1866—68. Levelei Galacz-
ból és Kérő felhívása), M. Prot. Figyel-
mezőbe (1873. A moldva-oláh-török-
országi missió érdekében, 1875. Konvent, 
1876. Régi magyar vallásos unitárius 
könyv 1575-ből.) — Munkái: 1. Első ibo-
lya. Tavaszi ajándék kis gyermekek 
számára. Sárospatak, 1853—55. Három 
füzet. (2. kiadás. U. ott, 1856. 3. kiadás. 
Kolozsvár, 1863.) — 2. Pályalomb. Köl-
teményfüzér. Pest, 1854. (A Garay-árvák 
fölsegélyezésére.) — 3. Vasárnapi, ün-
nepi és alkalmi imádságok. U. ott, 1859. 
— 4. Elő szó, melyet a Moldva- és 
Oláhországban szétszórt ref. magyarok 
érdekében 1861. jún. 17. S.-Sz.-Györ-
gyön, az erdélyi közzsinaton mondott. 
Bukarest, 1861. — 5. Egyházi alap-

t szabály a moldva-oláhországi szétszórt 

ref. magyar ecclesiákban, 1861. a mis-
sió kezdetéről. U. ott, 1861. — 6. Har-
madfél század után. Első prot. tem-
plomi beszéd Egerben. Pest, 1861. — 
7. Missiói prédikáczió, melyet Oláh-
országban a pitesti ref. magyar torony 
csillagfeltétele alkalmával, 1861. szept. 
7. mondott. Bukarest. 1862. — 8. Köz-
napi imakönyv. Budapest, 1862. — 
9. Elszórt csontok. Missiói prédikáczió. 
melyet Kecskeméten és Kolozsvárt mon-
dott. Kiadta Szász Domokos. Kolozs-
vár, 1863. 10. Az evangyéliumi 
prot. egyház rövid védelme. Bukarest, 
1863. (Válasz egy ellene s a prot. egy-
ház ellen irt röpiratra, mely az osztrák-
magyar birodalomban a tiltott könyvek 
közé soroztatott.) — 11. Mindennapi 
és alkalmi imádságok. Pest, 1864. — 
12. Tükör, válaszul Koos Ferencz volt 
bukaresti lelkésznek. Bukarest, 1869. — 
13. Czelder Márton működése Romániá-
ban 1861—69. Kolozsvár, 1870. (Ism. 
M. Prot. Figyelmező.) — 14. Élő kövek. 
Mi és kié az egyház ? Egyházi beszéd. 
Sárospatak, 1871. — 15. A hit és sze-
retet gondviselése. Egyházi beszéd, me-
lyet a nagybányai egyházmegye 1872. 
márcz. 21. tartott közgyűlése alkalmá-
val mondott. U. ott, 1872. — 16. Le-
gyetek tanítványok. Missziói prédiká-
cziók Pitesten 1861. jan. 27. Debreczen, 
1878. — 17. Halotti imádságok. Ház-
nál, templomban, sirnál. Mellékletek 
rövid gyászbeszédek. Bpest, 1879. — 
18. Karácsonyi öröm! Kinyomatta az 
Evangyéliumi Lelkészi Tár 1880. évi 
folyamából Héjjas József. Kecskemét, 
1885. — Szerkesztette a Missiói Lapo-
kat 1866-ban, melyből 14 füzet jelent 
meg (Ism. Sárospataki Füzetek) : Ma-
gyar Protestáns Egyházi és Iskolai Fi-
gyelőt Felsőbányán és Kecskeméten 1879. 
januártól 1887. deczemberig ; Eván-
gyéliumi Lelkészi Tárt Felsőbányán és 
Kecskeméten 1880-tól 1889-ig és a Va-
sárnap cz. evangyéliumi hetilapot a nép 
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•számára 1880. okt. 3-tól 1884. szept. 
14-ig Felsőbányán és 1885. okt. 18-tól 
1888. jan. 30-ig Kecskeméten. 

Ország 1862. 44. sz. (Szász Károly.) — 
Sárospataki Füzetek 1866—67. (Czelder-Ügy.) 
— Petrik Könyvészete és Bibliogr. — Uj M. 
Athenás. 48. 495. — HL. Könyvészet 1878—79. 
1886. — Kecskemét 1884. 49. sz. — 1889 : 
Sárospataki Lapok 35. Sz. Debreczeni Prot. Lap 
41. 42. sz. (Gergely Károly.) Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 36. sz. (Lévay Lajos.) 

Czelesztin. L. Pergő Czelesztin. 
Czemanka (Tzemanka) Anclrás (tar-

nói),turócz-vármegyei nemes származású; 
1724-ben körmöczbányai ág. ev. lelkész 
volt és minden tudományban, különösen 
pedig a történeti irodalomban jártas lévén, 
a hazai történetre vonatkozó könyveket 
és kéziratokat nagy költséggel vásárolta 
össze. Nevezetes könyvtára a tűz marta-
léka lett. — Munkái: 1. Historica et 
geographica comitatus Thurótzensis 
descriptio, aucta et emendata a Belio. 
Viennae, 1736. (Belii Notitia Hung. Tom. 
II. 291—366. 1.) — 2. Psalterium, lati-
num. Hely és év n. (Bel gyakran emlé-
kezik róla.) — Kéziratban: Congeries 
variorum manuscriptorum multarumque 
ex impressis etiam clarissimorum virorum 
libris, ad illustrationem comprimis His-
tóriáé Hungar. tarn politicae, quam luth. 
Ecclesiasticae facientium rerum fideliter 
desumptarum. (Eredetije a m. n. múzeum-
ban, ivrét 210 levél.) — Egyéb kéziratait 
úgy a Révai jegyzeteit, a váradi Re-
gestrumot és Listhius János munkáját 
közölte Bel Mátyással, ki ezt fölemlíti 
Adparatus ad Hist. Hung. cz. munkája 
(Posonii, 1735. Decad. I. Monum. V. és 
VI.) előszavaiban. 

Schwandtner Scriptores Re ium Hung. Vin-
dobonae. 1746. (Bel előszava XX. 1.) — Ho-
rányi, Memoria I. 454. — Pray, Index Kar. 
Libr. II . 239. — Catalogus Bibi. F r . Com. 
Széchenyi I. 249. — Fabó, Monumenta II . 50. 

Czember (Czimber) György, új-zólyomi 
ág. ev. lelkész volt a szent Erzsébet temp-
lomában, midőn 1674-ben ő is megidéz-
tetett Pozsonyba s aláirta a kérvényt, 

mely szerint az országból ki kellett ván-
dorolnia. El is hagyta a hazát és nejével 
Fibinger Zsuzsannával előbb Brégába, 
azután Boroszlóba ment és ott maradt 
néhány évig; azután Lengyelországba 
Rawitschba költözött, de mind maga, 
mind felesége elbetegesedvén, Budorgba(?) 
tért vissza, hol neje 1681-ben meghalt. 
1682-ben második házasságra lépett Fruzia 
Zsuzsannával, ki vele együtt hordozá a 
számkivetés terhét, mígnem végre ugyan-
azon évben, a soproni országgyűlés után, 
M. Tarnóczi Márton superintendenssel 
együtt okt. 27. visszatért a hazába s 
Szomolnokra hivatott lelkészül, hol 1692. 
márcz. meghalt. — Munkái: 1. Disser-
tatio Physico Theologica de Traduce 
opposita Educationi et Animarum Imme-
diatae Creationi. Trenchinii, 1656. — 2. 
Fuga apostasiae, oder : Flucht des Ab-
falls. 1677. (Német nyelven.) — 3. Sex 
novissima, oder : Die letzten sechs Dinge. 
— 4. Altare orandi seu : Oltarik modli-
tebny. Anno 1679. (Tót nyelven.) — 5. 
Siebenfacher Bet-Altar. 1680. 

Burius, Micae 121. — Rácz Károly, A P o -
zsonyi Vértörvényszék Áldozatai 1674-ben. 
Sárospatak, 1874. 47. — Szabó Károly, Régi 
M. K ö n y v t á r II . 237. 
Czencz Bomanus, szent Benedek-rendi 

áldozó-pap és szent-mártoni professus. — 
Munkája : Freie és Haszna Szent Bene-
dek Patriárka Keresztinek avagy ereklyei-
nek, és Azon lévő bötűknek magyará-
zattya. Magyaról fordíttatott. Bécs, 1688. 
(Ajánlja a fordító gr. Csaky Lászlónak, 
Léva, Tata sat. örökös urának és szent 
gotthárdi apáturnak.) 

Szabó K. Régi M. Könyvtár I . 443. 

Czene Péter, ev. ref. lelkész előbb 
Szenczen, azután Jókán, végre Somorján 
és csallóközi esperes volt a XVIII. század 
elején. — Levelei: Szenczi Molnár Albert-
hez Körmendre 1609. márcz. 20. és 1613-
ban. (Az erdélyi múzeumban levő jegy-
zetek után.) 

Gyalui F a r k a s szives közlése. 
Czenger János. L. Gsengeri János. 
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Czente István, kath. plébános, szül. 
1808. decz. 28. Tornallyán Gömörmegyé-
ben ; atyja ev. ref., anyja kath volt. 
Iskoláit Rozsnyón végezte; a theologiát 
a bécsi Pazmaneumban hallgatta. 1827-
ben misés papnak szenteltetvén föl, három 
évig mint segédlelkész és kilencz évig a 
rozsnyói seminariumban mint tanulmányi 
felügyelő, spirituális, a világi ifjúság 
erkölcsi felügyelője s hitszónoka hiva-
taloskodott; e mellett az elméleti s gya-
korlati bölcselettant és a magyar nyelvet 
tanította. 1839-ben losonczi, 1849-ben 
rappi plébános lett; ekkor a magyar 
kormány által elfogatott; később azonban 
ismét visszahelyeztetett hivatalába. Meg-
halt 1859. febr. 14. Rappon Nógrádme-
gyében. — Verse a Hebeben (1826.) jelent 
meg. — Munkái: 1. Jésus a mi példánk. 
Rozsnyó, 1831. — 2. A bölcselkedő ma-
gyar polgár. Kassa, 1838. (Az akkor 
uralkodó korszellem ellen. Ism. Figyel-
mező. Felelet a Századunkban.) — 3. A 
korszellem. Németből Dengler után ford. 

Rozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 124. — 

Toldy Bibliographiája. (Tud. Tár. 1839. 450.) 
Ferenczy és Dánielik, Magyar írók I. 89. és 
dr. Tóth Lörincz szives közlése. 
Czenthe Jóssef, ügyvéd és a miskolczi 

ügy védegylet titkára. Meghalt 1873. jún. 15. 
Miskolczon 29. évében. — Jogi czikkeket 
irt a Jogtud. Közlönybe 1869—70-ben. 

Gyászjelentés. 
Czepecz János Jakab, orvosdoktor, szül. 

1750-ben Sopronban ; iskoláit szülőváro-
sában és Pozsonyban végezvén, külföldre 
ment és a lipcsei egyetem hallgatója volt. 
Innét Bécsbe, azután Nagyszombatba 
utazott, bol orvosdoktori szigorlatot tett. 
— Munkája : Bissertatio inaug. medico-
obstetricia de cura infantum recens nato-
rum. Tyrnaviae, 1776. 

Horányi, Nova Memoria 749. — Catalogus 
Bibi. Ilung. Com. Fr. Széchenyi I. 249. 
Czerhák Ignács, városlődi plébános, I 

kerületi alesperes és szentszéki ülnök. 
Meghalt 1871. nov. 27. Városlődön Vesz-
drémmegyében 59. évében. — A pesti 

növendékpapság Munkálataiban (1836.) 
jelent meg theologiai értekezése : Isteni 
intézetek az emberek üdvösségére. 

M. Sión 1891. 149. 1. és gyászjelentés. 

Czermak Nep. János, orvosdoktor, egye-
temi tanár, a m. tud. akadémia kültagja, 
szül. 1828. jún. 17. Prágában, cseh szár-
mazású szülőktől; apja keresett gyakorló 
orvos volt. A szülei házban gondos, 
határozottan német irányú nevelésben 
részesült és Csehországot már ifjú korá-
ban elhagyva, mint orvosnövendék a 
bécsi egyetemen töltött egy év után tanul-
mányait Boroszlóban, majd pedig Würz-
burgban folytatta, hol kiválólag Kölliker, 
míg amott kiválólag Purkinő oldalamellett 
részint szövettani, részint élettani mun-
kálatokkal foglalkozott. Orvosdoktori ok-
levelét a würzburgi egyetemen 1850-ben 
nyerte. 1851-ben Purkiné, ki ekkor Prágá-
ban az élettant tanította, meghívta maga 
mellé tanszéki segédül. 1855-ben Grátz-
ban az állattan s összehasonlító boncztan 
tanára lett, 1856-ban a krakkói egyetem-
hez neveztetett ki az élettan tanárává. 
Az 1857—58. év telén szabadságon volt 
Bécsben, hol Brücke s Ludwig élettani 
intézeteiben működött és itt kezdette 
meg a gége élettanára vonatkozó nagy-
jelentőségű vizsgálatait. 1858-ban a pesti 
egyetemen Schordan nyugdíjaztatása foly-
tan megüresedett élettani tanszékre Cz. 
neveztetett ki s tanszékét jún. 22. foglalta 
el. 1858. nov. 3. megnyitotta az élettani 
intézetet, mely első volt hazánkban és 
az ő fáradozásainak köszöni létét. A buda-
pesti kir. orvosegyletben, melynek rendes 
tagjává lett, több előadást tartott külön-
böző élettani készülékekről és vizsgálati 
módszerekről. Az alkotmányos mozgalom 
és az egyetemi tanácsnak a magyar nyelv 
érdekében ő felségéhez tett fölterjesztése, 
úgy Dessewffy Emil grófnak a sárospataki 
háromszázados ünnepélyen mondott be-
széde reá mély hatást gyakoroltak. Látta 
azt, hogy az a rendszer, melynek uralma 
alatt egyetemi tanár lett, gyűlölt és mind-



503 Czernacki-L—Czettler 504 

inkább fokozódó ellenszenvvel találkozik; 
ezért 1860. júl. tanári állásáról leköszönt 
és mint magán ember Prágába vonult, 
bol később élettani intézetet létesített és 
miután nem sikerült az, hogy az általa 
épített intézetet az egyetem átvegye s 
azon küzdésben, mely Prágában a csehek 
és németek közt folyt, résztvenni nem 
akart, a meghívást a jenai egyetem élet-
tani tanszékére elfogadta, hol 1865-től 
1869-ig tartózkodott, midőn a lipcsei 
tiszteleti tanári tanszéket nov. 13. elfog-
lalta, hol saját költségén szintén élettani 
laboratoriumot rendezett be, mely a város 
egyik nevezetességét képezi. Meghalt 1873. 
szept. 16. Lipcsében. A m. tud. akadémia 
1868. márcz. 18. választotta külföldi lev. 
tagjai sorába. Cz. Prágában még tanszéki 
segéd korában nősült, feleségül véve Laemel 
gazdag bankár leányát. — Első czikke 
a Müller Archivjában (1849.) jelent meg; 
irt a Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie 
(1850. 1856—57.) és a Prager Vierteljahr-
schrift (1851—54.) czímű folyóiratokba. 
Prágában tartózkodása alatt (1851—55.) 
jeles értekezések egész sora jelent meg 
tőle, melyek a szem élettanára és a bőr-
nek mint érzékszervnek működésére 
vonatkoznak; 1852. 1854. és 1857-ben 
a bécsi akadémia Sitzungsbericht-jeiben 
kiadta a bőr-érzék élettanára vonatkozó 
ujabb tanulmányait; itt jelentek meg 
értekezései a csörgőkígyónak hangzó 
szervéről és a gégetükör helyes haszná-
lásáról és a gége működéséről a légzésnél 
(1858.); a Wiener Med. Wochenschrift-
ben (1859.) is jelentek meg hasonló tárgyú 
dolgozatai; a pesti egyetemi élettani inté-
zet tudományos működésének irodalmi 
termékei és egyéb czikkei a Zeitschrift j 
für Natur und Heilkunde (1858—63.) és 
az Orvosi Hetilapban (1859—64.) jelentek 
meg. — Munkái: 1. Zur Orientirung 
im Gesammtgebiete der Zoologie. Leip-
zig, 1855. — 2. Kleine Mittheilungen 
aus dem k. k. physiologischen Institute 
in Pest. Erste, zweite und dritte Reihe. I 

Wien, 1859—60. — 3. Der Kehlkopf-
spiegel und seine Verwerthung für Phy-
siologie und Medizin. Leipzig, 1860. — 
4. Das physiologische Institut der 
Universität in Pest 1858—60. Pest, 
1860. — 5. Die Physiologie als allge-
meines Bildungs-Element. Leipzig, 1869. 
— 6. Populäre physiologische Vor-
träge, gehalten im akademischen Rosen-
saale zu Jena in den Jahren 1867—69. 
Wien, 1870. sat. 

Orv. Hetilap 1873. (dr. Hirschler Ignácz 
Külön lenyomatban is, hol czikkei és ön-
ál lómunkái felsorolvák.) — Pester Med.Chirurg. 
Presse 1873. — Vasárnapi Újság 1874. 42. SZ. 
arczk. (Dr. Balogh Kálmán.) — Szinnyei 
Könyvészete. — Alig. Deutsche Biographie. 
Leipzig, 1876. IV. (Voit.) 

Czernacki Vazul, utazó, szül. 1781-
ben Turján Bácsmegyében; tanult Pé-
csen és Kézsmárkon ; 1802—16-ig be-
utazta európai Törökországot, Kizsázsiát 
és Oroszországot, mialatt nyelvismereteit 
gyarapította; 1830-ban magánzó volt 
szülőhelyén. Meghalt ? — Munkája: 
Szovokuplenie arabszko-perszij sko-tur -
szkih recsej (Arab és török-perzsa sza-
vak gyűjteménye, 1500 szó, a szerb 
nyelv tisztázása végett, mely munka 
Schafarik szerint 1831-ig nem jelent meg.) 

Schafarik, Gesch. der südslav. Literatur 
III. 355. 375. 

Czerndits Pál, orvosdoktor, szerém-
ségi származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de delirio tremente 
potatorum. Budae, 1830. 

Rupp, Beszéd 155. — Szinnyei Könyvészete. 

Czerniansky Sámuel. Lásd Cser-
nyánszky Sámuel. 

Czervenák Benjamin. L. Cservenák 
\ Beniamin. 

Czettler Lajos, gymnasiumi tanár, 
szül. 1837-ben Farmoson Pestmegyében; 
középiskolai tanár volt 1867-től fogva; 
utóbb a jászberényi r. kath. gymnasium-
ban tanította a földrajzt és történelmet, 
hol 1874. aug. meghalt. — Gazdasági 

i czikkeket irt a Falusi Gazdába (1864— 
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65-ben Dinyészét Tápió Sághon), törté-
neti értekezése : Szigetvár védelme 1566-
ban a jászberényi gymnasium Értesítőjé-
ben jelent meg 1870-ben. 

Felsmann Névkönyve. — Jászberényi r . 
kath . gymn. Értesítője 1870—75. 

Czetz Antal. L. Csecs Antal. 
Czetz János. L. Csecs János. 
Czibor Ferencs, ev. ref. lelkész; 

1839-től pápai tanár volt; azután Köm-
lődön Komárommegyében lett ev. ref. 
lelkész, hol 1886. márcz. 21. meghalt 
90. évében. Munkája: A philosophia 
ssükségessége mit előbeszélt a helv. 
vallástételt tartók főtiszt, túl a dunai 
egyházkerülete anya iskolájában a phi-
losophia oktató székbe ápr. 8. 1839. 
tartatott igtatásakor. Pápa, 1839. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Czibrádi (Cibradi) Mihály, vitten-
tenbergai tanuló volt, midőn a következő 
alkalmi latin költeményei jelentek meg: 
gyászverse Steph. Félegyházi, Epicedion 
in obitum theologi clarissimi Thomae 
Félegyházii, q u i . . . . quievit Debrecini 
anno 1586. 16. die mensis januarii. Vite-
bergae, 1587. czímű munkában. Siderius 
János tarczali pap 14 hónapos korában 
1586. dec. 11. elhalt Anna nevű gyer-
meke emlékére és az atya vigaztalására 
irt verse. Bucsúverset irt távozó társá-
hoz Csanádi Jánoshoz, mely (többekéi-
vel együtt) Yittenbergában nyomatott 
1858-ban. (Mindez megvan Collectanea 
Varia cz. összekötött könyvben a maros-
vásárhelyi ev. ref. könyvtárban. Ism. 
Irodalomtört. Közi. I. 1891. Koncz József.) 

Czibulka Nándor, esztergomi apát-
kanonok, pápai t. kamarás és a köz-
ponti papnevelő intézet igazgatója, szül. 
1840. febr. 27. Pozsonyban ; itt végezte 
a gymnasiumot, a theologiát pedig Pes-
ten hallgatta. 1862. júl. 27. fölszentelte-
tett. Tanár, majd tanulmányi felügyelő 
volt a pozsonyi Emericanumban ; később 
ugyanaz és philosophiai tanár az esz-
tergomi papnevelőben. 1866. aug. 8. 

ugyanott theologiai tanár lett; 1870-ben 
lelkiigazgató a központi papnevelőben, 
1888 óta esztergomi kanonok és a pap 
nevelő intézet rectora. — A növendék-
papok Munkálataiban (1857.) egy for-
dítása jelent meg; irt könyvbirálatokat 
az Uj M. Sionba s a Wiener Lit. Zei-
tungba ; czikkei a Wiener Kirchen-
Zeitungban (1864. Angelo Mai, Dr. Alois 
Müller wider Angelo Mai und ?). Religió-
ban (1870. Honorius s az erdélyi egyházi 
s iskolai hetilap), Archiv für d. kath. 
kirch. Rechtben (1870. Die Rechte des 
Clerus und das neue Wehrgesetz in 
Ungarn, Ungarische Staatskirchengesetze 
vom Jahre 1868.) jelentek meg. 

Majer István B i b l i o g r a p h i á j a . — Zelliger, 
Esztergom-Vármegyei í rók 27. — Perger 
Esztergomi í rók. — M. Sión 1890. 259. 263. 

Czichó Lássló, magyar kir. helytartó-
sági hivatalnok. — Munkái : 1. Kurs-
gefasste Lebensgeschichte Sr. apóst. 
Majestät des Kaisers und Königs Franz 
1. glorreichen Andenkens. Ofen, 1835. — 
2. Das schönste Ziel beim Freuden-
schiessen der bürgerlichen Schützen 
zur fünfzigjährigen Jubelfeier. . . . des 
Durchlaucht Erzherzogs Joseph als 
Palatin. U. ott, 1846. (Költemény.) — 
3. A legszebb czél a pesti polgár-lövészek 
József főherczeg ő cs. kir. fensége nádori 
hivatala félszázados ünnepe alkalmával 
tartatott öröm-lövöldözésüknél. U. ott, 
1853. (Költemény.) — 4. Erinnerung 
an den Helden Heinrich von Hentzi. 
U. ott, 1853. (Költemény.) 

Petrik Bibliogr. 

Cziegler Ferencz, • orvosdoktor, budai 
származású. — Munkája: Animi deli-
quio et asphyxia. Pestini, 1841. 

Hupp, Beszéd 162. — Szinnyei Könyvészete. 
Cziegler Jóssef, orvosdoktor, eszéki 

slavoniai származású. Meghalt 1858-ban. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medico-

| chirurgica, sistens maximé scitu digna 
de hydrocele. Budae, 1829. 

Rupp, Beszéd 154. — Szinnyei Könyvészete. 
— Budapesti Orvosegyesület Évkönyve 1888. 
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Czifra Ferencz, orvosdoktor; 1860. 
márcz. 16. a leiró és tájboncztan r. ta-
nárává kineveztetett a kolozsvári sebészi 
tanintézethez, hol jún 1. előadásait meg-
kezdette. 1868-ban boncztani múzeumot 
létesített ott, melyért 400 frt jutalomban 
részesült. 1871. jún. tanulmányútra kelt 
kormányköltségen, mire észleleteit az Orv. 
Hetilapban, valamint a hivatalos lapban 
közzé tette (1872—73.); egyúttal az élet-
tani tanszék helyettes, 1872-ben pedig 
az egyetem felállításakor a leiró és táj-
boncztan r. tanárává neveztetett ki. 
1875. nov. 25-től fogva meningo-ence-
phalitis chronica corticalisban szenve-
dett ; ezért nyugdíjaztatott és 1878. máj. 
30. meghalt Budapesten 52. évében. 

Orv. Hetilap 1878. 22. SZ. — Maizner, A K o -
lozsvári orvos-sebészi tanintézet történeti 
vázlata. Kolozsvár, 1890. 37. 43. 47. 48. 52. 1. 
és gyászjelentés. 

Czifrai Imre. — Munkája: Proposi-
tiones ex universa philosophia e prae-
lectionibus Viti Tomsics quas anno 1783. 
publice propugnandas suscepit. Posonii. 

Petrik Bibliogr. 

Czifray István, szakácsmester, József 
nádor udvari szakácsa. — Munkája: 
Magyar nemzeti szakácskönyv, magyar 
gazdasszonyok szükségeihez alkalmaz-
tatva . . . 3. kiadás. Pest, 1829. (4. ki-
adás U. ott, 1830. Újra kiadta Vasváry 
Gyula szakácsmester. 5. kiadás. U. ott, 
1835. 6. megbőv. kiadás Vasváry Gyula 
által. U. ott, 1840. 7. k. 1845. 8. k. 
megbővitve 1860. U. ott, 8. kiad. Bpest, 
1888.) 

Honművész 1839. 39. sz . — Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Horváth Ignácz Könyvészete. — 
Petrik Bibliogr. 

Czigány Gyula (nemesperki), ügyvéd 
és győrmegyei bizottsági tag. Meghalt 
1883. máj. 13. Nagynyulhegyen Győr-
megyében 48. évében. — Szerkesztette 
a Magyar Polgár politikai hetilapot 1874. 
nov. 8-tól 1875. szept. 39-ig Győrött. 

Gyászjelentés. 

Czigány Károly, ügyvéd és földbir-

tokos, szül. 1832. okt. 27. Veszprémben; 
a négy alsó gymnasiumi osztályt szülő-
helyén, az 5. és 6. osztályt a soproni 
ev. lyceurnban, a 8. és első évi bölcse-
letet a pápai ref. kollégiumban, a jogot 
a pesti egyetemen végezte, mire bírói 
s ügyvédi vizsgát tett. Azután tisztviselő 
volt a kaposvári törvényszéknél, utóbb 
az eszterházi és sümegi járásbiróságnál. 
1861-ben alkotmányos szolgabiró, azután 
gyakorló ügyvéd és jelenleg földbirtokos 
Kővágó-Őrsön; a zalai ev. esperesség 
világi felügyelője. — 1875-ben jelent 
meg: Szerény üdvözlet Jókai Mór 50 
éves jubileumára, ad notam Gvadányi 
(Hon és Zala); azóta számos lélektani, 
társadalmi s politikai czikket irt a követ-
kező lapokba: Keszthely, Balaton, Rába-
vidék, Győri Közlöny, Népjog, Hon, Bu-
dapesti Hírlap (1884.) Ország-Világ (1886.) 
és Zalai Hirlap (1889.) — Munkája : 
Lélek naplója. Veszprém, 1886—88. Két 
kötet. (Ism. Nemzet 1886. 117. sz.) — 
Álnevei s jegyei: Badacsonyi, Cz. K , 
— x. y. — (Hon, Zala, Keszthely, Buda-
pesti Hirlap 1875—85.) 

M. Könyvészet 1886. 1888. és önéletr. adatok. 

Cziglér Hermina (Vecse-Capillevi), 
Cz. József nyitramegyei ügyvéd és Knotz 
Anna leánya. — Munkái: 1. Jugend-
träume. Gedichte. Wien, 1858. — 2. 
Liederkranz. Gedichte. U. ott, 1859. — 
3. Aus der Tiefe. U. ott, 1873. (2. ki-
adás.) — 4. Die Wiedereroberung Pan-
noniens. National-Epos in dreissig Ge-
sängen. U. ott, 1877. (Ism. Bud. Szemle 
XVIII. 1878.) 

Petrik Bibliogr. — Catalogus Joan. Card. 
Simor. 286. 

Czigler Ignácz, lekéri apát, magyar-
horvát- és tótországi cs. és kir. tábori 
pap és főhelyettes, szül. 1793. júl. 1. 
Budán ; meghalt 1857. aug. 2. ugyanott. 
— Munkái: 1. Trostworte bei Gelegen-
heit eines öffentlich abgehaltenen Gottes-
dienstes im J. 1838 an die durch die 
verheerende Ueberschwemmung Verun-
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glückten. Hely és év n. — 2. Allocu-
zione venuta sul campo di Marté a Buda 
Ii 1. d'octobre 1853. Neil' occasione della 
benedizione solenne delle nuove bandiere 
concesse all'i r. reggimento d'infanteria 
nr. 26. gran duca Michele. Buda, 1853. 

Thewrewk, M a g y a r o k Szüle tésnapja i 66. — 
Petrik B i b l i o g r . — Necrol. Strigon. 146. 

Czikaeus Fülöp, ágost. evang. tanár 
a selmeczi (váralyai) kollégiumban. — 
Munkái : 1. Disputatio metaphisica non-
nullis philosophorum sententiis opposita. 
Leutschoviae, 1659. — 2. Bissertatio 
metaphisica de ratione formali entis. 
U. ott, 1661. 

Ribini. M e m o r a b i l i a I I . 137. — Figyelő 

XVII. 383. 
Czike Bániéi (nagy-révi), ev. reform, 

lelkész, Cz. János gabonakereskedő fia, 
szül. 1817. ápr. 26. Baján Bácsmegyé-
ben; szülei Komáromba költözvén, itt 
végezte a gymnasiumot, a felsőbb isko-
lákat pedig Debreczenben 1840-ben. Ekkor 
Szent-Miklósra ment rektoriára, később 
szülei házához vonult a vizsgákra készü-
lendő. 1845-ben a drégel-palánki egy-
házmegyén* a papi vizsgát letette s nagy-
marosi lelkész let t ; honnét 1847-ben 
kis-oroszi, 1852-ben ó-budai lelkésznek 
választották, hol 1873. nov. 30. meghalt. 
Jellemző életéből, hogy Kiss Bálinttal és 
később Rómer Flórissal éveken át fára-
dozott Árpád sirja felfedezésén; külö-
nösen kedvencz tárgyai voltak a törté- j 
nelem, csillagászat és archaeologia. — 
Munkái: 1. Bnakönyv templomi hasz- j 
nálatra. Pest, 1855. — 2. Közönséges 
egyházi beszédek s néhány ünnepiek, 
halottiak és alkalmazható búcsúztatók. 
U. ott, 1859. — 3. Különféle gyászese-
tekre búcsúztatói alkalmaztatások. Sír-
nál mondandó halotti és gyászbeszédek. 
U. ott, 1860. Kéziratban maradtak csa-
ládjánál egy vaskos kötet prédikáczió, 
több halotti búcsúztató s halotti ima. 

Uj M. Athenás 96. — Petrik B i b l i o g r . 

Czike Ferencz, (nagy-révi), fővárosi 
tanító, előbbinek fia, szül. 1852. febr. 

! 16. Kis-Oroszin ; innét még ugyanazon 
I évben került atyjával Ó-Budára, ki őt 
a gymnasium első * osztályára előkészí-
tette ; a többi osztályokat a pesti ev. ref. 
főgymnasiumban végezte. 1869-től kezdve 
három évig az egyetemen a sebészetet 
hallgatta. 1873-ban atyja halála után 
O-Budán megválasztották ideiglenes ta-
nítónak, a reform, bitközség pedig orgo-
nista-kántornak. Miután egy év múlva 

! letette a tanítói vizsgát, véglegesen meg-
erősítették hivatalában. A kerületben 
elhalt tanítók és a közélet jelesei fölött 
rendszerint ő tartott búcsú- és emlék-
beszédet. A méterrendszer behozatala 
alkalmával a hatóság őt bizta meg, hogy 
előkészítő előadást tartson a III. kerület 
lakosságának. Közel hét esztendeig viselte 
az iskolaszék jegyzői tisztét; részt vett 
a kerületi nép- és iskolai könyvtár-egylet 
megalapításában. 1876-ban az egyháznál 
viselt tisztétől megvált, 1883-ban pedig 
a budapesti VI. kerületi sziv-utczai köz-
ségi elemi iskolához helyeztetett át és 
fokozatosan jobb-jobb iskolához került 
és hat év óta a belvárosi lipót-utczaiban 
működik. — A harmadik kerületi tanítói 
kör által aktuális paedagogiai kérdések 
megoldására kitűzött pályadijakat mind 
ő nyerte el. Feltűnést keltett a budapesti 
(budai) tanítóegylet által kitűzött követ-
kező pályatételre irt munkájával: A 
népiskolák számára kiadott törvényes 
tanterv, illetve iskolatörvényünk van-e 
kellő tekintettel nemzetünk fizikai és 
psychologiai sajátságaira, műveltségi álla-
potára és fennállásának biztosítására ? 
Ez volt az első nagyobb munkája, mely 
Nemzeti sajátságaink cz. alatt megjelent. 
Nevelésügyi s egyéb czikkeket irt a 
Néptanodába, Népnevelők Lapjába, kü-
lönösen pedig a Budapesti Hírlapba, 
melynek fennállása óta rendesen kül-
munkatársa volt (1883. 97. sz. A bot 
az iskolában; 1886. 107. sz. Az iparos 
inasiskolák; 1889. 77. sz. Az iskolai 
fegyelem; 1891. 321. sz. A meredek irás-
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az iskolában sat.) Irt szépirodalmi s 
archaeologiai czikkeket is, valamint köl-
teményeket egyes ünnepi alkalmakra; 
számos ifjúsági közleményt a Hasznos 
Mulattató és Lányok Lapjába. — Munkái: 
1. Nemzeti sajátságaink viszonyítva 
törvényes tantervünkhöz. Pécs, 1879. 
(Különnyomat a Néptanodából.) — 2. 
Az olaj festészetről. Kézikönyv műked-
velők számára. Bevezetéssel ellátta Feszty 
Árpád. Bpest, 1886. (2. kiadás. Sajtó 
alatt van.) 

Önéletrajzi adatok. 

Czike János (nagy-révi), ev. ref. lel-
kész, Cz. Dániel testvérbátyja, született 
1813. máj. 31. Baján; tanulmányait 
szülővárosában kezdte s a 6. gymn. 
osztályt Komáromban végezte; a theo-
logiát 1838-ban Debreczenben hallgatta 
s akadémiai rektoriára ment Pátyra Pest-
megyében. A szokásos három év eltel-
tével Bécsbe utazott, melynek vidékét 
bejárta, mire a szülői házhoz Komáromba 
tért vissza, hol míg rendes kápláni helye 
akadt, az izraeliták iskolájában tanította 
a magyar nyelvtant s egyidejűleg magán 
nevelő volt Kósa József megyei várnagy 
házánál. Két év múlva segédlelkésznek 
választatott Komáromban; 1847-ben ren-
des lelkész lett Duna-Radványon. A sza-
badságharczban Komárom ostroma alatt 
tábori lelkész volt. A vár feladása után 
visszatért egyházába, hol jelenleg is 
működik. — 1847-től a Prot. Egyh. és 
Iskolai Lapba irt (Komáromi egyház-
megyei, Z. vagy saját neve alatt) egy-
házi, az Esztergomi Újság, Falusi Gazda, 
Kerti Gazdaság (1866.), Szőlőszet és 
Borászat (1866.), Magyar Néplap, Házi 
Kincstár és Hon cz. lapokba gazdászati, 
különösen szőlőszeti s borászati czikke-
ket és a neszmélyvidéki borászati tár-
sulat gyűléseiről, melynek jegyzője volt, 
tudósításokat sat. — Munkája: Vasár-
napi, ünnepi és alkalmi imák tem-
plomi használatra. Komárom, 1859. 

Uj M. Athenás 97. — Petrik B i b l i o g r . 

Cziklay Lajos, hírlapíró, szül. 1852. 
aug. 31. Szegeden ; középiskoláit ugyan-
ott, Kecskeméten és Budapesten, jogi 
tanulmányait Budapesten, Kecskeméten, 
Debreczenben és Bécsben végezte. 1872-
ben fogalmazó gyakornok lett a bel-
ügyminisztériumban s még azon évben 
t. fogalmazó a szegedi városi tanácsnál, 
hol 1875 végéig működött. 1876 és 1868-
ban birói s államvizsgát tett. Szegeden ő 
alkotta a Deák ifjúsági egyletet és annak 
első elnöke volt. — Hírlapírói működését 
1870-ben kezdte meg a szegedi Tisza-
vidéknél ; később irt a Szegedi Híradóba, 
Kecskeméti Lapokba tárczákat és költe-
ményeket ; 1873-ban a Szegedi Lapok 
cz. napilap munkatársa volt. Közben a 
Delejtű s Reform budapesti napilapokba 
irt történelmi tárgyú tárczákat. 1878-ban a 
Budapest cz. napilapnak munkatársa 
lett, melynek előbb szépirodalmi, később 
politikai rovatát vezette. 1880-ban a 
Képes Családi Lapoknak lett segédszer-
kesztője ; közben a Magyarország és Nagy-
világban, Fővárosi Lapokban, Pesti Hír-
lapban, Budap. Hírlapban és több más 
lapban is jelentek meg tőle költemé-
nyek, történelmi tárczák sat. 1881 óta 
a Magyar Állam belmunkatársa s heti 
mellékletének, a Szépirodalmi Kertnek 
szerkesztője. Egy ideig segédszerkesztője 
volt a Magy. Katholikusnak és a Ma-
gyar Szemlének. Munkái: 1. Az iparo-
sok a magyar törvénytárban. Szeged. 
1873. — 2. Balbokréta. Költemények. 
Bpest, 1878. — 3. A betyár. Elbeszélés. 
U. ott, 1879. — 4. A török kozák. El-
beszélés. Wachenhusen után magyarítva. 
U. ott, 1879. (Piros Könyvtár 19.) — 
5. A titokteljes gróf. Regény. U. ott, 1879. 
— 6. Az ördög czimborája. U. ott, 1879. 
Regény három kötetben. — 7. A gonosz 
asszony. Regény. U. ott, 1880. Két kötet. 

| 8. Társalgó. Illemtan. U. ott, 1883. — 
9. Felköszöntő U. ott, 1883. (Apróbb 

I költemények gyermekek számára.) — 
! 10. Divatos jellemek. Beszély. U. ott, 

16. iv sajtó alá adatott 1892. márcz. 9. 
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1885. — 11. Ne pletykálkodjunk, intő 
szó a magyar néphez. U. ott. 1890. 
(Versekben.) — 12. Marcsi és Miska. 
két lurkó története. Busch V. után 96 
torzrajzzal. U. ott, 1891. (2. kiadás. U. 
ott, 1892.) — 13. Ugri Matyi, a vész-
madár. A fúvópuska. A fürdő. Busch 
V. után 88 torzrajzzal. —• 14. Kath. 
hajadonok könyve. (Jó tanácsadó az 
élet minden utaira.) Pozsony, 1892. (Ism. 
Religio 14. sz. M. Szemle 3. sz.) — 
1871-ben Kecskeméten előadták Felsült 
vőlegény cz. 3 felv. vígjátékát. — Ál-
nevei és jegye: Onossy, Halvány ifjú. 
X. (Az elsőt a szegedi lapokban 1883— 
84-ben, a másodikat a Képes Családi 
Lapokban és a harmadikat a Magyar 
Katholikusban 1885-ben használta.) 

)l. Könyvészet 1879. 1S85. — Budapest 1879. 
1. SZ. — 31. Állam 1891. 292. s z . — Vasárnapi 
Újság 1891. 4. sz . és önéletr . ada tok . 

Czikó János. — Munkája : Egész 
logikából és metaphisikából válogatott 
czikkelyek.. . melyeket nyilván vitatott 
Kalocsán (1777.) 

Petrik Bib l iogr . 
Czilchert Béla. földbirtokos és jószág-

igazgató, Cz. Róbert orvosdoktor fia. 
Meghalt 1883. febr. 27. Bécsben 35. 
évében. — Gazdasági czikkeket irt, kü-
lönösen a gútori juhtenyésztésről a Gaz-
dasági Lapokba s a Wochenblatt für 
Land- und Forstwirthe-be (1871—72.) 

Gyászjelentés. 
Czilchert Károly, ügyvéd és az orszá-

gos m. kir. statisztikai hivatal kültagja. 
Meghalt 1887. jún. 9. Pozsonyban 80. évé-
ben. — Gazdasági czikkeket irt a hazai 
s külföldi német lapokba. — Munkája : 
Possonymegye helyrajzi s statistikai le-
írása. Bpest, 1863. (Többi közt a mező-
gazdasági viszonyok leírását és az aratási 
eredmények több évi táblás kimutatását, ; 
a juhtenyésztést stb foglalja magában.) , 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Pressburger Zeitung 
1887. 158. sz. és Földes Gyula szives közlése. 

Czilchert Róbert, orvosdoktor, a fran- I 
czia academie nationale s több külföldi 

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

tudós társaság tagja, szül. 1809. márcz. 9. 
Beszterczebányán, hol atyja Cz. András 
előkelő városi polgár és sok ideig városi 
kapitány volt; öt első iskolaévét szülő-
városában végezte; azután a miskolczi 
ág. ev. gymnasiumba küldetett, hogy a 
magyar nyelvet is megtanulja. A bölcseleti 
tudományokat egy évig Selmeczen,egyévig 
Pozsonyban hallgatta; 1826-ban orvos-
növendék lett Bécsben, hol 1832-ben orvos-
doktorrá avatták; ekkor Pesten telepedett 
le mint gyakorló orvos. Ezt megelőzőleg 
a magyar kir. udvari kanczellária őt 1830-
ban a kolera első kiütésekor mint szigorló 
orvos-növendéket Magyarországra küldte 
segítségül a járvány legyőzésére. E közben 
ismerkedett meg Klauzál Imrével, a Károlyi 
Lajos gróf uradalmainak igazgatójával, 
kinek ajánlatára később a gróf tótmegyeri 

\ uradalmában uradalmi orvos lett. 1839-
ben egészen a mezőgazdaság terére lépett 
át és Klauzál Imrével megalapította a 
Rohonczi gazdasági intézetet, hol az állat-
gyógytan tanára és a borostyánkői és 
német-szentmihályi két nagy uradalom 
bérletében Klauzál bérlő társa lett. A tan-
intézet korai megszűnése után részese 
volt a «Klauzál és társai» czég alatt el-
hiresedett «törzs-juhnyáj» és a nevezetessé 
lett «növénytenyésztési intézet» alapításá-
nak. A legjelesebb magyar juhászgazdák 
egyike s 1851-től a kitűnő gútori törzs-
juhnyáj alapítója s tulajdonosa volt. A 
magyar gazdasági egyesületnek 1847-től 
választmányi tagja, a pozsonymegyei 
gazdasági egyesületnek 1861-ben történt 
megalakulásától kezdve alelnöke volt. 
Meghalt 1884. febr. 4. Pozsonyban. — 
Orvosi czikkeket irt az Orvosi Tárba 
(1832-től), Athenaeumba (1837. Szliács; 
1838. Országok elhalása felől; Szüköl-
ködik-e Magyarország orvosokban, 1839. 
A lelenczházak), Pesti Hírlapba ; gazda-
ságiakat a Magyar Gazdába (1842—47.), 
M. Orvosok és Természetvizsgálók Mun-
kálataiba (1843. 1866.), Gazd. Lapokba 
(1850—74.). Erdélyi Gazd. Egylet Havi 

17 
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Füzeteibe (1856—57.), Falusi Gazdába 
(1864—65.), Pozsonyi Gazd. Egylet Év-
könyvébe (1861-től), Kertész Gazdába 
(1865. 3869.), Wiener Landwirthschaftl. 
Zeitungba. Wochenblatt für Land- und 
Forstwirthe (1870.) és más külföldi gaz-
dasági folyóiratokba ; a szent István tár-
sulattól kiadott Egyetemes M. Encyclo-
paediának is munkatársa volt. — Mun-
kái : 1. Dissertatio inaug. medica sistens 
potentias nocivas morbos metallurgorum 
generantes. Vindobonae, 1832. — 2. Szliács. 
Irta orvosok és betegek számára. Pest, 
1838. (Ism. Figyelmező 1839.) — 3. Állat-
tenyésztési eszmék, szemközt a Magyar-
országra jelenleg alapból megváltozott 
gazdálkodási viszonyokkal. A magyar 
gazdasági egyesület által koszorúzott 
pályamunka. U. ott, 1859. — 4. Jelentése 
a gyapjú gyári mosása érdekében Bel-
giumba történt kiküldetéséről. U. ott, 1866. 
— 5. Entwurf zu einer gründenden 
Actien-Gesellschaft in Pest, welche die 
Fabrikswäsche der Ungar. Wollen, mit 
Umgehung der von den Producenten aus-
geführten Pelzwäsche zum Zwecke hat. 
U. ott, 1867. — 6. Jelentés az 1868. 
aug. 31-t.ől szept. 5-ig Bécsben tartott 
német gazdák és erdészek XXVI. gyüle-
kezetéről. U. ott, 1868. (Kodolányi Antal 
közreműködésével.) — Szerkesztette a 
Rohonczi Közlemények czímű folyóiratot 
1840—41-ben (Vállas Antallal együtt) és 
a pozsonymegyei gazdasági egyesület Év-
könyveit 1861—65. és 1873—75-ig (Föl-
des Gyulával.) — Arczképe kőnyomatban 
(nyom. GerharL Bécsben) megjelent Vereby 
Soma, Honpolgárok Könyve III. köteté-
ben (Pest. 1868.) 

Toldy Bibliographiája (Tud. Tár. 1839. 454.1.) 
— Vasárnapi Újság 18(54. 4. SZ. arczk. 1884. 
6. SZ. ( N e k r . ) — Falusi Gazda 1865. 4. Sz. 
arczk. — Vereby, Honpolgárok Könyve. Pest, 
1868. I I I . k. — Szinnyei Könyvészete. — 
Moenich és Vutkovich, Magyar írók Névtára. 
— Fetrik Könyvészete és Bibliogr. — Gal-
gúczy Károly. Az Orsz. M. Gazd. Egyesület 
Emlékkönyve V. és gyászjelentés. 

Czillich Antal, m. kir. számtiszt volt 
1868-ban Kolozsvárt; innét Beszterczére 
(Besztercze-Naszódmegye) költözött, hol 
állítólag meghalt. — Munkája: Magyar 
törvényeknek kútfeje és változásai. Ko-
lozsvár, 1868. 

Fetrik Könyvészete és Gyalui Farkas szi-
ves közlése 

Czillinger Albert, orvosdoktor, siklósi 
baranyamegyei származású. —Munkája: 
Dissertatio inauguralis medica de acido 
acetico. Pestini, 1823. 

Kupp, Beszéd 153. — Szinnyei Könyvészete. 

Czimeg (Cimeg) János, kir. és bánya-
tanácsos, szül. 1823-ban Szegeden, hol 
atyja Cz. György iparos polgár volt; midőn 
a bölcseletet az ottani kath. lyceumban 
elvégezte, a selmeczi bányász-akadémiára 
ment. Szeged fiai közül az első s eddig 
egyedüli, ki e pályát választotta. Akadé-
miai növendék korában a német nyelven 
kivül a franczia s angol nyelvet is elsajá-
tította és az idegen irodalomnak termé-
szettudományi. földtani, őslénytani, vegy-
tani sat. irodalmát eredetiben tanulmá-
nyozta. 1848-ban mint a honvédelmi 
műszaki osztály mérnökkari tagja részt 
vett a főváros megerősítésében. A sza-
badságharcz lezajlása után egy alárendelt 
bányászhivatalban nyert alkalmazást; 
de nem sokára Bécsbe rendeltetett. Innen 
gyakorlati tervei kivitele végett Párisba 
ment, hol a nagy figyelmet keltett ezüs-
tözött tükrök gyártására adta magát. 
Találmányát gazdagon jutalmazták, a lon-
doni s párisi kiállításon pedig kitüntet-
ték. Később a selyemszálak ezüstözését 
és aranyozását találta fel. 1861-ben üdü-
lési czélból néhány hétre szülővárosába 
haza utazott; ekkor ismertette meg talál-
mányát a Szegedi Híradóban. Párisból 
a szegedi Széchényi-tér rendezésére kitű-
zött pályázatra tervet küldött, melyet a vá-
ros és helytartótanács jutalomra méltónak 
talált, mire a szabályozás az ő tervezete 
szerint vitetett keresztül. Kezdeményezé-
sére létesült Szegeden az ipar- és keres-
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kedelmi bank. 1865 nyarán Szegeden 
telepedett le s okt. 7. Szeged czímmel 
közművelődési hetilapot kindított meg. 
melyet 1867. ápr. 6-ig szerkesztett, midőn 
az megszűnt. 1867-ben a tápéi kerület 
országgyűlési képviselőjének kérte fel, de 
ő e helyett a pesti állatkerti igazgatóságot 
fogadta el. E téren csak rövid ideig működ-
hetett, mert a kormány a körmöczbányai 
pénzverő intézetnél alkalmazta. 1873-ben 
a Szegedi Lapok 1. számában az ezüst-
nek a réztől való elválasztására vonat-
kozó igen előnyös módjának feltalálójáúl 
lőn bemutatva, mely módnak köszönheté 
a kormány, hogy a forgalmon kivül he-
lyezett régi hatosok és tizesek nagy meg-
gazdálkodás mellett rövid idő alatt új 
alakban jelenhettek meg. Működése elis-
meréseűl kir. és bányatanácsossá s fő 
fémkémlővé neveztetett ki. Megrongált 
egészsége helyreállítása végett Bécsbe s 
onnét Gráczba utazott, hol 1876. febr. 26. 
meghalt. 

Szegedi Lapok 187í>. 10. és 11. sz. (Emlékezete 
Szabó Mihálytól.) — Reizner János. A Szegedi 
Hiradó. Szeged, 1884. 39. sz. és Reizner J . 
külön szives közlése. 

Czimer György (komáromi), nyug. 
huszár százados. Cz. János fia, szül. 1813-
ban Komáromban, a gymnasium hat 
•osztályát Tatán végezte. 1833-ban a kegyes 
tanítórendbe lépett és sz ujoncz éveket 
Privigyén töltötte, hol rögtönzött alkalmi 
költeményeivel tünt fel. fA novicziatus 
végeztével az 1835—36. iskolai évben 
mint próbaéves tanár a rend magyaróvári 
gymnasiumában működött; a tanév le-
teltével a rendből kilépett. Rövid ideig 
nevelő volt a pozsonymegyei Prileszky 
családnál. Később hajlamai a katonai 
pályára vonták ; 1848-ban Barco ezredes 
mellett segédtiszt volt Galicziában. Egy 
csatározás alkalmával kapott fülbaj miatt 
1852-ben nyugdíjazták. Egy ideig külön-
féle helyen tartózkodott, míg végre 1854-
től kezdve 1889. jan. 13. bekövetkezett 
haláláig állandóan Tata-Tóvároson lakott, 

hol senkivel sem érintkezett. Beutazta 
közép és déli Európa nagy részét és ez 
alkalommal nyelvismereteit gyarapította; 
bámulatos emlékező tehetsége volt, úgy 
hogy a latin klassikusok közül egyes 
irókat könyv nélkül tudott elmondani. 
Barátaival sűrűn levelezett; ezek közé 
tartoztak Marinelli Ernő bíboros, Rudigier 
linczi püspök, Prechtler Ottó s Grillparzer 
költők, Condé András, Scitovszkv, Farkas 
Imre fehérvári püspök, pészaki Bajzáth 
György, Jallosics András, Szepesi Imre, 
Vass József, Ghyczy Kálmán. Rendek 
József, Majer István sat. — A nyugalom 
éveiben visszavonultságában folyton iro-
gatott, azonban túlságos szerénységből 
vagy különczködésből soha semmit sem 
hozott nyilvánosságra. A hatvanas évek 
elején egy művével akadémiai pályadíjat 
is nyert és hogy anonym voltát el ne 
árulja, a pályadíjat mással vétette föl. 
Munkái, melyeket latin, magyar és német 
nyelven irt, 30 kötetre terjednek és a követ-
kezők : Kain áldozata, Zaránd és Aranka, 
regék (ifjúkori kísérletek), A lovaglást 
tárgyaló kérdések és feleletek, Az ezredek 
iskoláiban tanítandó haditudományok 
összeges előadása 1847, Latin versek 
(17 kötet), Militaria in tramite Mavortio 
collecta et iconibus genuinis poetico pe-
nicillo adrumbrata (10 rész). Levelezés 
(6 kötet), Panorama regni Hungáriáé a 
funesta clade Mohacsiensi usque ad tem-
póra praesentia carmine heroico elu-
cubratum (2 kötet; a mohácsi vészig 
terjedő részt, tiz kötetet, egyik tiszttársa 
bosszúból elégette), Algebra poetica (2 
kötet szövegrajzokkal), Biographia P. 
Virgilii Maronis metrice concinnata, Quin-
tus Horatius Flaccus életrajza, Horatius 
nőalakjairól ethikaitanulmány, Sententiae 
diplomatico-politicae et morales (310), 
Deutsche Gedichte (füzetekben), Der Sen-
ner, romantische Ballade in 190 Sonetten. 
Varia fata civitatis Wels et Finis Poloniae, 
Vegyesek, ebben a többi közt: Joannes 
Manardus doctor med. aulicus Uladislai 

17* 
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II., Gryptographa és Quadratum magicum 
(4 kötet). A kézirat-gyűjtemény rokonának 
Kőhalmy M. Béla csornai káplánnak 
birtokában van, ki a latin versekbó'l 
mutatványokat is közölt a Religióban 
(1892. 9. 10. sz.); a jelenlegi birtokosa 
az egész gyűjteményt előbb ismertetni 
s azután a m. tud. akadémiánál elhe-
lyezni szándékozik. 

Csősz Imre, A Nyitrai Gymnasium Törté-
nete. — Jallosich, Poematum liber VII. 59. 60. 
78. 79. 1. — Bajzáth György, Sertum Festorum 
B. Mariae V. 13. 179. 213. VI. 1. és Köhalmy 
M. Béla szíves közlése. 
Czimer János, tanító, szül. 1846. ápr. 

27. Szegeden, hol az algymnasiumot és 
tanítóképzőt elvégezte s 1856. júl. 31. 
tanítói oklevelet nyert; előbb a csanád-
megyei Apáczán. 1871. szept. óta Szege-
den a községi népiskolánál működik. — 
A Szegedi Híradóba apáczai leveleket 
i r t ; a Néptanítók Lapjában Az idősza-
kokhoz alkalmazott olvasás tanmódjáról, 
a csongrádmegyei tanító-egylet Közlö-
nyébe A vasárnapi iskoláztatásról, A nép-
könyvtárakról és A gyermekdalokról és 
énekekről i r t ; ugyanott jelent meg az 
1873. bécsi világkiállítás tanügyi osztá-
lyáról szóló ismertetése, A tanulók tanul-
mánynyal összekötött időszaki kirándu-
lásairól cz. értekezése ; végre A gyerme-
kek egészségének föntartása (Népiskolai 
Értesítő 1889.) 

Reizner János szives közlése. 
Czimer Károly, leányiskolái igazgató-

tanár, szül. 1858. nov. 8. Szegeden, hol 
középiskoláit és Budapesten az egyete-
men bölcseleti tanulmányait befejezvén, 
1885-ben középiskolai tanári képesítést 
nyert, mire a tanítóképzőnél alkalmaz-
ták. 1886-ban a Ludovika akadémiánál 
a világtörténelem tanára lett, hol két 
évig működött. 1888-ban a szegedi köz-
ségi felsőbb leányiskolában a történelem 
s irodalom-történet tanára lett; 1889 
óta ugyanazon intézetnek egyúttal igaz-
gatója. — Értekezései: A szegedi vesze-
delem (Szegedi Hiradó 1885. 170. 180. 

sz.), A szegedi vár építése és a vitás 
kőbárány (U. ott, 1886. 38. 39. sz.). 
A női kereskedelmi tanfolyam (a szegedi 
községi felsőbb leányiskola 1891. Érte-
sítőjében.) — Munkája: A szegedi ve-
szedelem 1552-ben. Bpest, 1891. (Külön-
nyomat a Hadtört. Közleményekből. Ism. 
Századok 1891. 603. 1.) 

Reizner János szives közlése. 

Czimmermann István, magyar hit-
térítő, szül. 1849. márcz. 13. Szomol-
nokon Szepesmegyében. hol atyja mint 
bányász az ottani rézbányákban dolgo-
zott ; iskoláit Lőcsén a kath. állami fő-
iskolában végezve, papi pályára lépett 
és a novicziatusi évet a váczi papnevelő-
intézetben töltötte ; de a következő év-
ben már Rómába ment, hol négy évig 
hallgatta a theologiát, mire visszatért 
Váczra. Ezután Soroksáron volt káplán. 
1879. szept. 24. a jezsuita rendbe lépett 
és miután a novicziatusi évet bevégezte, 
a rend őt, mint hitszónokot, Pozsonyba 
küldte. Innét Kalocsára rendelték, hol 
a főgymnasiumnál négy évig mint tanár 
működött. Innét 1884-ben Afrikába ment 
és a Zambesi-misszió vezetője lett. Mi-
dőn Afrikába érkezett, nem ismerte az 
ottani nép nyelvét; 1889-ben már egy 
400 lapra terjedő imádságos könyvet 
adott ki bántu nyelven s azonkívül 
egy káté, egy szentek élete, egy szűz 
Mária könyve Lissabonban készen van 
s a portugál kormány költségén ki fog 
nyomatni. A királyi hatalommal ural-
kodó Boroma főnököt a magyar hittérítő 
egészen megnyerte s annak három fia 
rendesen részt vesz a keresztény okta-
tásban. A nép annyira szereti őt, hogy 
midőn nem rég a fehéreket a vidékről 
részben elűzték, részben legyilkolták, a 
kath. misszionáriusokat békében hagy-
ták. 1889-ben hazájába Kalocsára vissza-
jött és nov. 10. Szekszárdon tartott fel-
olvasást. Több afrikai levele jelent meg 
a M. Államban. Most ismét Afrikában 
van, hol folytatja hittérítői működését; 
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utóbbi levele Boromeo (Zambesi mellől) 
1891. jan. 23. a M. Államban (1891. 
97. sz.) jelent meg. 

Catalogus Prov. Austr.-Hung. Societatis 
J e s u 1886. — Vasárnapi Újság 1889. 36. SZ. 
586. 1. — Szekszárd és Vidéke 1889. 54. Sz. 

Czimor János. L. Becsi Czimor János. 

Czinár Mór Pál, bölcseletdoktor, 
szent Benedekrendi áldozópap. a magy. 
tud. akadémia lev. tagja, szül. 1787. 
márcz. 30. Szakolczán Nyitramegyében 
ág. evang. vallású szülőktől; 1796-ban 
a kath. bitre tért és a grammatikális 
iskolát Szakolczán expaulinus tanárok 
alatt, a humaniórákat Győrött végezte, 
hol a magyar nyelvet is megtanulta. 
1802. okt. 31. az akkor visszaállított 
szent Benedekiek rendébe lépve, Győrött 
és Pannonhalmán elvégezte a bölcseletet 
és theologiát (1803—09-ig); ekkor a 
hatodik (költészeti) osztály tanáráúl 
Nagyszombatba küldetett. 1811. ápr. 23. 
misés pappá szenteltetett és Pannon-
halmán lett tanár, 1812—14. Pozsony-
ban, 1814—15-ben ismét Pannonhalmán, 
1815—24-ig Győrött mint a természet-
tan tanára működött; közben 1817-ben 
bölcseletdoktor lett és Ausztriát, Tirolt 
és Felső Olaszországot beutazta. 1824— 
26-ban a győri rendház főnöke s a 
gymnasium igazgatója volt. 1826—29-ben 
ugyanaz Pozsonyban; 1829—42-ig a 
főapát titkára Pannonhalmán, 1842—70. 
levéltárnok és könyvtárnok, 1870—75-ben 
könyvtárigazgató Pannonhalmán. A 75 
ezer kötetből álló könyvtár jegyzékét és 
repertóriumát elkészítette; a főapátsági 
házi levéltárt és a reá bízott gyűjtemé-
nyeket szintén ellátta czélirányos reper-
tóriumokkal. Meghalt 1875. febr. 10. 
Pannonhalmán. 1858. decz. 15. a m. 
tudom, akadémia levelező tagjai közé 
fölvette ; 1861. jan. 14. ő felsége a 
Ferencz-József lovagrend kiskeresztesévé 
kinevezte. A magyar tud. akadémiában 
Ipolyi Arnold 1877. febr. 26. tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Munkái : 1. 

Carmen jubilaeis honoribus i 11. ac rev. 
dni Josephi Vilt episcopi Jaurinensis ab 
exsultantibus archigymnasii Jaurin. alum-
nis affectu sacro dicatum. Jaurini, 1811. 
— 2. Ode cels. ac rev. principi dno 
Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér 
metropol. eccl. Strigoniensis archiepis-
copo. occasione solemnis eiusdem inau-
gurationis VIII. Idus Januarii 1850. ab 
archiabbatia S. Martini de S. Monte 
Pannoniae oblata. U. ott, 1850. — 3. 
Bamiani Fuxhofer ... Monasterologiae 
regni Hungáriáé libri duo. Recognovit et 
auxit. Pestini, 1858—60. Két kötet. — 
4. Index alphabeticus codicis diplo-
matici Hungáriáé per Georgium Fejér 

1 editi. U. ott, 1866. — A hazai történet-
: tel foglalkozott leginkább és a szent 
j Benedekrendi pannonhalmi apátok tör-
ténetét irta meg a rend Schematismu-
saiban (1841—46.), Pannonhalma törté-
netét u. ott (1846); a Győrmegyei Sa-
bariáról tartott székfoglalója megjelent 
az Uj M. Múzeumban (1859 II.). Szent 
István utánzott pecsétje(Hazánk, 1858). Az 
Egyetemes M. Encyclopaediának is munka-
társa volt. — Kéziratainak jegyzéke a 
Scriptores Ordinis Sti Benedicti cz. 
munkában fölsorolvák. 

Vasárn. Újság 1864. 5. s z . a r c z k . 1875. 8. sz . 
a r c z k . — Egyetemes Hl, Encyclopaedia V I I . 
220. 1. — Slovnik Naucni I I . 125. — M. Tud. 
Akad. Értesítő 1875. 40. 1. — Pesti Napló 1875. 
35. sz. — Ipolyi Arnold, E m l é k b e s z é d Czinár 
Mór felett. Bpest, 1876. (Értekezések VI. 8. sz.) 

i — Scriptores Ordinis Sanct i Benedict i 51. 1. 
és gyászjelentés. 

Czindery László (nagy-atádi), Somogy-
megy e alispánja. 1794-ben a magyar 
színészet emelésére 1000 r. forintot adott. 
— Kézirati munkája : Beszéde az ország-
gyűlésre készült követekhez 1795. (M. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Bayer József, M. Nemz. Színészet . Tör t . I. 

Czindery László (nagy-atádi), cs. kir. 
udvari tanácsos, a Leopold- és szent 
Gergelyrend vitéze, szül. 1792. július 6. 
Pécsett Baranyamegyében ; 1825-ben so-
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mogymegvei alispán és országgyűlési 
követ volt; 1844-ben Vasvármegye fő-
ispáni helyettese, 1845-ben Somogymegye 
főispánja lett. 1839-től 1849-ig a magyar 
gazdasági egyesület másod elnöke volt 
és az egyletnél 840 frtos alapítványt tett. 
Somogymegyében a nagyatádi és sziget-
vári, Baranyában a pellérdi uradalmakat 
bírta. Mint hivatalnok kiváló érdemeket 
szerzett Somogymegye lótenyésztésének 
emelése körül. Meghalt 1860. jan. 24. 
Pécsett és vele családja férfiága kihalt. 
— Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági 
Tudósításokba (1837. 1839.), Ismertetőbe 
(1837.), Hasznos Mulatságokba (1837.), 
M. Gazdába (1841. 1844.) és a Társai- i 
kodóba (1846.). — Munkái: 1. Beszéde, 
Pest, 1832. (Somogyvármegye polgári 
ünnepe Mérev Sándor főispán beiktatása-
kor.) — 2. Mikép gazdálkodhatunk in-
gyen P Pozsony, 1844. — 3. Alaprajza 
a somogymegyei lótenyésztő társaságnak 
1836 előtt. . . — Arczképei: rézmetszet 
báró Lütgendorf Ferd. rajza 1826.; kő-
nyomat Eybltől 1846., nyomt. Leykum 
A. Bécsben, és Barabás rajza 1853., 
nyomt. Rank J. Bécsben. 

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai G8. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Galgóczy Károly, M. 
Gazd. Egyesület Emlékkönyve. Bpest, 1879. 
I. — Figyelő XX. 167. 1. és gyászjelentés. 

Czinege István, gvmnasiumi tanár, 
szül. 1851-ben Kerecsorán Fogarasme-
gyében; 1878 óta tanítja a brassói r. 
kath. gymnasiumban a természettant és 
mathematikát. — Programmértekezése : 
Viz a természet háztartásában (a bras-
sói r. k. gymn. Értesítőjében 1881.) 

Wutz N é v k ö n y v e . — Brassói Gymn. Érte-
sítője 1879—90. 
Czinke Ferencz, egyetemi tanár. szül. 

1761. szept. 2. Fényes-Litkén Szabolcs-
megyében nemes és tehetős szülőktől; 
miután a gymnasiumot Budán bevégezte, 
különösen a széptan s classica philologiá-
val foglalkozott és a tanári pályára készült. 
1785-ben a pécsi középiskola helyettes 
tanára lett, 1789-ben Szombathelyre, 1793-

ban Sopronba, 1801. Budára mozdították 
elő. Révai Miklós halála után 1808-ban a 
m. kir. egyetemnél a magyar nyelv és iro-
dalom, majd utóbb a tiszti Írásmód tan-
székét nyerte el. 1830. márcz. 9. nyug-
díjazták. Meghalt 1835. júl. 13. Budán. 
— Munkái : 1. A magyar nyelv dicsé-
rete egy ódában. Pécs, 1789. — 2. A 
szombathelyi franczia iskola hallgatói 
H. n., 1791. — 3. An die Ungarn der 
löbl. Eisenburger Gespannschaft insge-
samte Beschreibung des neuen Gemähl-
des des heil. Ungarischen Königs Ste-
phans in Steinamanger, aus dem Unga-
rischen übersetzt anno 1793 von Sera-
phinus Geiger. Hely n. — 4. Öt magyar 
óda szent István napjára. Szombathely, 
1792. — 5. A hegy falvi, történetbéli 
képesszálának magyarázatja. Vitézi ver-
sekben németből Dorfmeister István után 
szabadon fordította egy tiszaháti magyar. 
(Veszprém). 1894. — 6. Köszönő versek 
gr. Hallerné asszonyhoz, midőn Berghofer 
úr jubileumi beszédét kinyomtattatná. 
Sopron. 1795. — 7. Ode ad suam majes-
tatem. Qua pecuniam pro subsidio belli 
gratuito collatam, nomine poetarum et 
totius gvmnasii Soproniensis obtulit. H. 
n., 1796. — 8. Magyar idyllion pásztori 
dal. folyó vitézi versekben. Irta egy 
alföldi juhász. Pest. 1797. — 9. Örvendező 
Febus Somogyvármegyéhez, midőn gróf 
Széchenyi Ferencz főispáni méltóságába 
beiktatódott Kaposváron szent Jakab 
hava 4. 1798., Sopron. — 10. Halotti 
versek b. Mesznil József úr temetésének 

• tiszteletére 1798. U. ott. — 11. Öt tábori 
Mars lantos versekben a magyar nemes 
insurrectzióra. Buda, 1800. — 12. A 
köszönő múzsa ő nagyságához Szerda-
helyi György Alojzius úrhoz. Karácsonyi 
mátkatál gyanánt. 1801. Pest. — 13. 
Beszéd a magyar nyelv ügyében 4. ápr. 
1804. Pest. —14. Rumbach Sebestyénhez. 
Pest, 1805. — 15. A budai oskolák 
királyi ünnepe máj. 4. 1807. Buda. 

! (Lantos versekben.) — 16. Próbatétel a 
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magyar ékesszólásnak gyakorlásaiból 
1808. U. ott. — 17. Próbatétel a magyar 
ékesszóllásnak gyakorlásaiból a tudomá-
nyok kir. pesti universzitásánál 1808. 
Kisasszony hava 4. leczkézte. U. ott. — 
18. Elégia Hirsch Mihály ur emlékeze-
tére Pesten 14. nov. 1809. H. n. — 19. 
Papagénó bodzafurulya egy hevenyében 
penderített szatíra vitézi versekben. Fe-
lelet gyanánt a rhytmusok vagyis cadentiás 
versek minapi védelmezőjének sat. Pest, 
1810. (Az Új Holmi I.) — 20. Beszéd a 
magyar nyelv ügyében sat. U. ott, 1810. 
(Az Új Holmi II.) — 21. I. B. Néhai Uj 
Holmi hónapos írásnak emlékezete Pesten 
25. febr. 1810. Egy magyar halotti ele-
gyiának paródiája. H. n. — 22. Hogy 
lehessen a jávorfa leveléből czukrot 
csinálni. A főméltóságú kir. helytartó 
tanács parancsolatjára ford. Buda. 1812. 
— 23. Hogy lehessen a kukoriczassár 
leveléből gyümölcse megszedése után 
szirupot és czukrot csinálni. A főméit, 
királyi helytartótanács parancsolatjára 
Neuhold Nep. János után ford. U. ott, 
1812. — 24. Értekezés hogy lehessen a 
kukoriczaszár és jávorfa leveléből czukrot 
csinálni. Rövidítette Mitterpacher Lajos 
apátur. Ford. U. ott. 1813. — 25. Az i f j ú 
tudósok gyűlése Pesten 1813. Egy dra-
matizált beszélgetés vitézi versekben. U. 
ott, 1813. — 26. Ode hungarica cum 
versione latina ad suam majestatem 
imperatorem Bussorum. Budae, 25. oct. 
1814. Budae. — 27. Két poétái levél. 
Pest. 1816. (Egyik CzinkeéTóth Lászlóhoz, 
másik Tóth Lászlóé Gzinkéhez.) — 28. 
Nagy emberek beszélgetései az Elisium 
mezején. Irta franczia érsek Feneion 
ford. Buda. 1816. — 29. Az i f j ú szó-
szólók gyűlése a magyar nyelvnek ügyé-
ben Mohács mezején. U. ott. 1818. — 
30. írókéz. Bohósdi vagy bohózat Abde-
rában. U. ott, 1825. — 31. Siralom. U. 
ott, 1828. (Gyászvers Kulcsár István 
halálára.) — Kézirati munkái: latin Oda 
és Carmen (1808 és 1809.), Elmefuttatás 

(1809), Kovachichné élete versekben és 
Tündérkép. . . Idylhonban (a magy. n. 
múzeumban.) 

Catalogus Bibl. F r a n c . Com. Széchenyi I . 
249. Suppl . I. 130. — Fejér. His tór ia Acade-
miae 133. 143. — Jelenkor 1835. 59. sz. — 
Hazai s Külföldi Tudósítások 1835. I I . 7. SZ. 
— Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1835. 60. 
SZ. — Ferenczy és Danielik, M . í r ó k I . -— 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő V. 143. •— 
Ballagi Géza, P o l i t i k a i I r o d a l o m 255. — Petrik 
Bibliogr. — Takáts S.. Benvák Berná t 213. 

Cziny József, a cs. és kir. 10. magyar 
lovasezrednek hadi papja. — Kézirati 
munkája : Szent beszédek a hadi isteni 
szolgálat ájtatos óráiban, a hadi néphez 
vasárnapokra és minden szokott hadi 
esetekre, vagyis a hadiember lélekben. 
Sárospatak, 1829. (A szerző által 1830. 
febr. 2. a m. n. múzeumnak ajándéko-
zott eredeti kézirat. 4-rét 276 lap.) 

Cziráky Antal gróf, szent Ferencz-
rendi szerzetes, szül. 1633-ban ; 1650-ben 
lépett a rendbe és 1656-ban misés pappá 
szenteltetett. Előbb Nagyszombat kör-
nyékén hirdette az Isten igéjét, 1665-
ben pedig mint tudományi definitor 
pozsonyi magyar hitszónok lett; hasonló 
minőségben 1670-ben Nagyszombatba 
helyezték át. 1671-től több helyt mint 
házfőnök működött ; 1680-ban tarto-
mányi őrré s három év múlva tarto-
mányi alkormányzóvá (1695-ben másod-
ízben) választatott, közben a pápai s 
később a soproni székház főnöke volt. 
Meghalt 1696. márcz. 13. Pozsonyban. 
— Egyházszónoklati munkái kéziratban 
maradtak. 

Farkas, Scr iptores 32. 

Cziráky Antal Mózes (cziráki és 
dienesfalvi gróf), cs. és kir. kamarás, 
országbíró, a m. tud. akadémia alapító 
s igazgató tagja, gróf Cz. László és gr. 
Zichy Julianna fia. szül. 1772. szept. 8. 
Sopronban ; a gymnasiumot Nagyszom-
batban, a bölcseletet 1787—89-ben Po-
zsonyban. a törvényt Pesten végezte. 
1791-ben mint jogász tanuló társaival 
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magyar egyletet alakított a magyar nyelv 
és irodalom előmozdítására, melynek 
élén mint elnök működött. 1792-ben 
1. Ferencz koronázásakor aranysarkan-
tyús vitéz lett. 1798-ban Pestmegye meg-
választotta tiszt, jegyzővé; 1794-ben a 
m. kir. helytartótanácsnál fogalmazó, 
1796-ban ugyanott titoknok, 1800-ban 
tanácsos. 1808-ban a magyar udvari 
kanczelláriánál referendárius és egy-
szersmind Esztergommegye főispáni hely-
tartója lett. 1811-ben hasonló minő-
ségben Vasmegvébe tétetett át. 1817-ben 
a felső magyarországi megyékbe külde-
tett mint biztos, hol az akkor uralko-
dott éhnyomor enyhítésén munkálkodott. 
Ezen évben a magyar kir. udvari kamara 
alelnöke és belső titkos tanácsos lett. 
1823-ban a szent István rend közép-
keresztjével, 1825-ben tárnoki s fehér-
megye főispáni méltóságával jutalmaz-
tatott. 1827-ben országbírói hivatalra 
emeltetett. 1828-ban a pesti egyetem 
elnökévé neveztetett ki. hol 1829. márcz. 
2. tartotta székfoglaló beszédjét. Ujabb 
érdemei elismeréseűl 1830-ban a szent 
István rend nagykeresztjét nyerte. 1836. 
szept. 16. a cseh koronázási ünnepély-
nél a prágai rendgyülekezetben az arany-
gyapjas vitézrend lovagjává, majd a 
hazánk fővárosát és dunamelléki vidé-
keit pusztító vizár után a segélypénzek 
kiosztására rendelt bizottmány elnökévé ; 
1839. ápr. pedig saját kérelme folytán 
az országbírói s egvetem-elnöki hivatalá-
tól fölmentetvén, ő felsége álladalmi s 
értekezleti miniszterévé neveztetett ki. 
E méltóságát 1848. márcziusig viselte. 
Meghalt 1852. febr. 22. Pozsonyban. 
A m. tudom, akadémiában 1852. decz. 
20. Pauler Tivadar tai'tott fölötte emlék-
beszédet. — A tudományokkal is fog-
lalkozott és a magyar tudom, akadémiá 
nak, melynek igazgatója volt, 3000, a 
Ludoviceumnak 4000 forintot adomá-
nyozott. Beszéde s verse (A kir. főher-
czeg nádorispánynál tartatott éjtszakai 

! víg mulatságnak leírása) megjelent a 
Pesti Nvelvmivelő Társ. Munkálatai I. 
darabjában (1792.) — Munkái: 1. Pesti 
magyar nevendék tarsaságban válasz-
tott elölülőnek beköszönő beszédje. Pest. 
1791. — 2. Gyászoló beszéd, melyei 
második Leopold megboldogult felséges 
császárt és királyt a pesti magyar tár-
saság gyülekezetében szent György havá-
nak 12. 1792. élő szavával megtisztelte. 
U. ott. — 3. De ordine equitum aura-
tor um Hungáriáé exercitatio. U. ott, 
1792. — 4. Ordo históriáé juris civilis 
hungarici, cum appendice de artibus i 
Corporis Juris Hungarici. U. ott, 1794. 
— 5. Laetitia et gratulatio publica 
occasione recens constituli regni Hun-
gáriáé palatini. Posonii, 1796. — 6. Dis-
quisitio historica de modo consequendi 
summum impérium in Hungaria a pri-
mordiis monarchiae in haec tempóra. 
Budae. 1820. (Névtelenül.) — 7. Nagy-
mélt. gróf Cz... mint ns. Vas vármegye 
administratorának a tisztválasztáskor 
1824. nov. mondott beszédei. H. n. — 
8. Fejér vármegye főispányi székébe 
1827-ben történt beiktatása alkalmatos-
ságával tartatott beszédek. Székesfehér-
vár, 1827. — 9. Conspectus juris publici 
regni Hungáriáé ad annum 1848. His-
toricis animadversionibus illustratus. 
Viennae. 1851. Két kötet. (Ism. Uj M. 
Muzeum 1851—52. I. 673. 1. Magyarúl: 
A magyar közjog alapelvei czímmel ki-
adta Hegedűs Lajos. Pest, 1861. 2. ki-
adás 1869. 3. k. 1872. U. ott.) — Még 
több beiktató beszédet tartott Esztergom-
ban, Szombathelyt, Székesfehérvárott. 
Egerben, Pesten és más helyt is magyarúl 
és latinúl. Beszéde a Buda és Pest kö-
zött építendő állandó híd ügyében a 
Tudom. Gyűjteményben (1835. V.) jelent 
meg. A pesti magyar színháznak szánt 
telket 1823-ban a barátok terén 45,000 
forintért vette meg. — Levele Ürményi 
Józsefhez. Pest, 1796. (a m. n. múzeum 
kézirattárában.) — Ax-czképei: rézmet-
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szet Ehrenreich A.-tói Lieder rajza után 
év n. ; kőnyomat Wolf F. rajza után a 
bécsi kőny. intézetben jelent meg Po-
nori Thewrewk József kiadásában év n., 
és Eybl rajza (1841.) után Leykum A. 
intézetében Bécsben; mindhárom az 
Eszterházy hg. metszetgyűjteményében 
Budapesten. 

Horányi, K o v a M e m o r i a . — Catalogus B ib i . 
F r . Com. S z é c h e n y i . I . 250. — Katona. H i s t . 
Cr i t ica XLI . 572. — Tudom. Gyűjt. 1817. IX . 
132. — Gemeinnützige Blätter 1826. 69. Sz. 
1830. 20. sz. — Fejér, H i s tó r i a Acad . Sc ien t . 
P a z m a n i a e 202. — Közhasznú Esm. Tára I I I . 
495. - Spiegel 1834. 55. sz. a r c z k . 1837. 63. sz . 
art 'zk. — 1852: Wiener Zeitung 68. SZ. Alig. 
Zeitung Beilage 1227. 1. — P. Napló 1854. 88. SZ. 
( P a u l e r T i v a d a r . ) Jogtudom, és Törvénykezési 
Tár 1855. éSi¥. Akad. Értesítő 1859. I I I . ( P a u l e r 
T i v a d a r . ) — V. T. Akad. Almanachja 1863. 
273. — Toldy, M. Kö l t é sze t T ö r t . — Kazinczy 
Ferencz. P á l y á m e m l é k e z e t e . ( N e m z . K ö n y v -
t á r I I I . ) — Figyelő 1.1876. — Petrik K ö n y v é -
szete és B ib l iog r . — Ortvay, Száz év 294. — 
Ballagi Géza. P o l i t i k a i I r o d a l o m 59(5. — Gróf 
Széchenyi István levelei I . I I I . 

Cziráky János (cziráki és dénesfalvi 
idősb gróf), cs. és kir. kamarás, val. 
belső titkos tanácsos, tárnokmester, arany-
gyapjas vitéz, a Szent István- és vas-
koronarend vitéze, a szent Gergely-rend 
nagykeresztese, jogi doktor, a m. tud. 
akadémia igazgató tagja, gróf Cz. Antal 
Mózes országbiró s gr. Batthyány Mária 
fia, szül. 1818. decz. 29. Budán; a 
kegyesrendiek pesti gymnasiumában vé-
gezte iskoláit, a jogi tanulmányokat a 
pesti egyetemen hallgatta; tanárai közül 
a lelkes Horvát István gyakorolt reá 
legnagyobb befolyást. Megtanulta a fran-
czia s olasz nyelvet és midőn 1838-ban 
a jogi doktori szigorlatokat letette, kül-
földi útra indult atyjával. Részt vett 
mint fiatal ember a megyei élet moz-
galmaiban ; majd a bécsi magyar kan-
czelláriánál fogalmazó lett. Az ország-
gyűlés főrendi házában először 1843-ban 
jelent meg. 1845-ben királyi táblai biróvá 
neveztetett ki, mely tisztét 1848 októberig 
vitte, midőn a közügyektől visszavonult 

és Pozsonyba ment lakni. 1850-ben a 
bécsi legfelsőbb törvényszék osztályának. 
1854-ben pedig a pesti kerületi főtör-
vényszék elnökévé neveztetett ki ; de 
itt megsokalván, hogy csupa németeket 
neveznek ki birákúl. lemondott hivata-
láról és jószágaira vonult vissza. 1860-ban 
Fehérmegye főispánja, később országbíró 
lett; de ez utóbbi kinevezést nein fogadta 
el. mert a magyar törvények még nem 
voltak életbe léptetve. Az 1865. ország-
gyűlésen a főrendiház másodelnöke volt. 
később tárnokmester. Az 1867. koroná-
záskor az aranygyapjas rendel nyerte. 
Azóta is a nyilvánosság és a közélet 
terén nagy szerepet viselt, a köz-
ügyekben részt veit. különösen azon 
ügyekben, melyek a társadalmi téren a 
kath. vallással szorosabb összefüggésben 
vannak. A Szent István-társulatnak kez-
dettől haláláig főoszlopa volt. Legutolsó 
nyilvános szereplése 1884. jan. 12. volt, 
midőn a főrendiház elvetette másodszor 
is a zsidó-keresztény házasság lárgyában 
beadott törvényjavaslatot. Meghalt 1884. 
febr. 9. Lovasberényben. A m. tudom, 
akadémia 1853. márcz. 16. választotta 
igazgató tanácsába; a földhitelintézet 
igazgató tanácsának is tagja volt. — Meg-
írta Mednyánszky Alajos báró életrajzát 
(Nemzeti Újság 1844. II. 7. sz.) — 
Munkája : Assertiones ex universa juris-
prudentia et scientiis politicis. Budae, 
1838. (Ism. Honművész 59. sz.) — Elnöki 
beszédei a Szent-István társulat kiad-
ványaiban, főrendiházi beszédei pedig a 
Naplóban jelentek meg. — Arczképe 
Marastoni József által kőre rajzolva 
1861-ben nyomatott Pollák testvéreknél 
Pesten. 

Toldy B ib l iog r . ( T u d . T á r 1839.) — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i I I I . 200. — 
Honművész 1838. 59. sz . (Doktor i sz igor la t a . ) 
— Hl. Mágnások Életr. és Arczképcsamoka 1862. 
I I I . a r c z k . - - Ország Tükre 1862. 7. SZ. a r c z k . 
— Magyarorsz. és a Nagyv. 1866. 1. 9. SZ. a r c z k . 
— Ertek, a Kath. Congressusból 1871. 5. SZ. — 
— Vasárnapi Újság 1883. 22. Sz. arczk. 1884. 
7. sz. a r c z k . — 1884: Föv. lapok 35. 40. sz. 
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P. Napló 39. SZ. Nemzet 39. SZ. Budapest 40. 
SZ. a r c z k . .)/. Állam 40. SZ. Függetlenség 40. SZ. 
Bud. Ilirlap 40. SZ. Egyetértés 40. SZ. — Gal-
gúczy Károly, Országos M. Gazd . E g y e s ü l e t 
E m l é k k ö n y v e V. Bpes t , 1885. — M. Nemzet-
ségi Zsebkönyv 75. — István bácsi Naptára 1885. 
a r c z k . — Gróf Széchenyi István Levelei I — I I I . 
és gyászjelentés. 

Czirbesz Jónás András, ág ev. lel-
kész, Cz. Sámuel ág. ev. lelkész fia, 
szül. 1732-ben Szepes-Váralyán; a gym-
nasiumot Dobsinán és Lőcsén, felsőbb 
tanulmányait a pozsonyi ev. lyceumban 
Tomka Szászkv János alatt (1742—52.), 
theologiai tanulmányait a hallei s göt-
tingai egyetemen végezte. Hazájába visz-
szahivatván 1756-ban Iglón mint ág. ev. 
lelkész nyert alkalmazást; 1783-tól a 
XVI szepesi városok ág. ev. seniora is 
volt. Hivatalos foglalkozásán kivül érme-
ket, a hazai történelemre vonatkozó 
pecséteket, kéziratokat gyűjtött és neve-
zetes könyvtára s ásványgyűjteménye 
volt, különösen a szepesi bányavárosokra 
s a Kárpátokra nézve. Meghalt 1813. 
jan. 11. Iglón. — Mint iró latin versei-
vel, helyrajzi s érmészeti czikkeivel és 
könyvbirálataival lépett föl a Windisch 
által szerkesztett Ungarisches Magazin 
és a bécsi K. K. priv. Anzeigen czímű 
folyóiratokban. Czikkei közül legneveze-
tesebbek : Beschreibung des Karpathi-
schen Gebirges aus der Handschrift eines 
unbekannten Verfassers (Ung. Magazin 
III. és folytatása a K. K. priv. Anzeigen 
II—IV. évf.) és a Karpatische Bergreise 
auf den Krivan. sammt dabei gemachten 
Beobachtungen (K. K. priv. Anzeigen III.) 
— Munkái: 1. Supremum pietatis mu-
nus piis manibus dni Pauli Tisztae de 
Selyeb provinciáé XVI oppidorum in Sce-
pusio administratoris regii a. s. r. 1777. 
die 21. oct. post superatum quo conflic-
tatus aliquandi eo erat, feralem morbum, 
pie placideque defuncti. Leutschoviae. 
(Költemény.) — 2. Justae lacrimae qui-
bus seren. Mariae Theresiae rom. impe-
ratricis viduae Hungáriáé et Bohemiae 

| r eg inae . . . die 29. nov. 1780. de vita 
inopinato decedentis, ob i tum. . . prose-
quitur. Viennae, 1781. (Kézirata a m. n. 
múzeumban.) — 3. Das letzte Opfer 
einer ehrerbietigen Liebe. . . U. ott, 1781. 
(Mária Terézia halálára Iglón 1780. decz. 24. 
mondott beszéd.) — 4. Plausus votivi 
quum aug. principi Francisco II. impe-
rátori. . . haeres Ferdinandus Carolus. . . 
19. apr. 1793. esset natus. Leutscho-
viae. — Kézirati munkái: Collectanea 
historico ecclesiastica (tiz kötetben az 
iglói ág. ev. egyház könyvtárában); Ad-
paratus ad illustrandam rem nummariam 
Hungaro-Transylvanam ex monumentis 
partim ineditis. . . (rajzokkal) ; Disser-
tatio de dignitate et juribus Landgravii 
seu comitis Saxonum de Scepus, febr. 20. 
1775. (Mária Terézia által a lengyelektől 
való revindicatio alkalmával irta); Origi-
nes et natales Saxonum Scepusii. Mis-
cellanea historica et litteraria imprimis 
ad comitia Semproniensia 1681 spectantia 
és egy kötet Diplomatariuma a m. n. 
múzeum kézirattárában van, Cornideshez 
irt 99 levele pedig a m. tud. akadémia 
levéltárában. — Gyűjteményét és könyv-
tárát Cházár András vette meg és a 
rozsnyói ág. ev. gymnasiumnak adomá-
nyozta. 

Horányi, Memoria és l í ova Memoria. — Be 
Luca, Das ge l eh r t e Oes te r re ich . — >/. Kurir 
1789. 973. 1. — Catalogus Bibi. F r . Com. Szé-
c h e n y i I. 250. — Gemeinnützige Blätter 1813, 
11. 12. sz. — Kis János, Emlékezése i I. 83. 
— Allgem. Literatur Zeitung 1814. I . 592. 1. — 
Ersch und Gruber, Allg. E n c y c l o p ä d i e . XX. 
455. — Melzer, B iograph ien B e r ü h m t e r 
Zipser 231. — Katona, H i s tó r i a C'ritica XLI. 
573. — Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 346. 1. 
(Fábri Pál.) — Szinnyei Könyvésze t e . — Balogh 
Ferencz, Magyar Prot . Egyház tö r t . I rodalma 
54. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Czirbusz Géza, kegyesrendi főgymna-
siumi tanár, szül. 1853. szept. 17. Kassán; 
középiskoláit szülővárosában járta; 1873-
ban Budapestre az egyetemre jött, hol 

1 a földrajzi, történelmi s műtörténelmi 
előadásokat hallgatta s két évig a mú-
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zeumi régiségtárban volt alkalmazva. 
1874. okt. 7. lépett a piarista rendbe ; 
1875—77. Kecskeméten, 1877—79. Iíis-
Szebenben, 1879—83. Temesvárott, 1883— 
84-ben Veszprémben, 1884-től Szegeden, 
1889-től Kolozsvárt volt tanár és jelenleg 
a lévai gymnasiumnál működik. 1878. 
júl. 20. misés pappá szentelték föl. 1880-
ban a temesvári természettudományi tár-
sulat megválasztotta titkárává. 1883-ban 
Budapesten tanári vizsgát tett a földrajz-
ból, 1890-ben a német philologiából is. 
Az erdélyi Kárpátegyesület megválasz-
totta választmányi tagnak ; a buda-
pesti néprajzi társaság pedig a bol-
gár szakosztály elnökének. — Ter-
mészettudományi. földrajzi s közgazdasági 
dolgozatai a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg: Arcbaeol. 
Értesítő (1875.), Archaeol. Közlemények 
(IX., 1873—74. A monói nagy éremlelet); 
Földrajzi Közlemények (1875 óta), Vasárn. 
Újság (1876. Hollossy G. névvel), Termé-
szet (1876. Talaj emelkedésének és sülve-
désének jelentősége. A fajhalálról. 1877. 
A viz és műveltségünk iránya), Termé-
szettudományi Füzetek (Temesvár 1880 
—82. 1884—85.), Magyar Gaea (1880.), 
Délmagyarországi Lapok (1881 — 83.), 
Veszprém (1882—85.), Székesfehérvár és 
Vidéke (1882—83.), Zala (1882-83.), M. 
Állam (1882 óta. 1888. 286. sz. Hunfalvy 
Jánosról, 1889. 71. sz. Rómer Flórisról), 
Temesvári Hirlap (1883.), Veszprémi Köz-
löny (1884 óta), Délm. Term. Közlönye 
(1884. Tiszai halfajok Szeged körül és 
1887. 1889. 1891.), Közoktatás (1885. 
r. z. jegy alatt), Közművelődés, Egyet. 
Philol. Közlöny (1890—91.), M. Szemle 
(1889—91.). Ethnographia (1890—91.), 
Turisták Lapja (1891.), Egyetértés (1891. 
200. és aug. 22. sz.), Ellenzék (Kolozs-
vár 1891. 225. 507. sz.), Közművelődés 
(Gyulafehérvár 1890—91.), Krassó-Szö-
rényi Lapok (1891.), végre az Ormós 
Albumban (1883.) — Munkái: 1. A 
partingadozások földrajzi eloszoltsága. 

Temesvár, 1880. Térképpel. — 2. Az 
: óceáni medenczék mint földrajzi egyedi-
ségek. U. ott, 1880. — 3. A délmagyar-
országi bolgárok ethnologiai magánrajza. 
U. ott, 1882. (Ism. Hon 207., P. Napló 
208. Egyetértés 215. Gazette de Hongrie, 
Bud. Szemle és Földr. Közi.) — 4. Die 
südungarischen Bulgaren. Eine ethno-
graphische Skizze. Wien und Teschen, 
1884. (Die Völker Oesterr.-Ungarns XI.) 
— 5. A krassován bolgárok. Bpest, 1883. 
Két képpel. (Különnyomat a Földrajzi 
Közleményekből. Ism. Wiener Tagespresse 
nov. 29.) — 6. Zene az ethnographiá-
ban. Szeged. 1885. (Különnyomat a kath. 
gymn. Értesítőjéből.) — 7. Göthe Her-
mann és Dorothea czímű idyllikus epo-
szának tartalmi fejtegetése. Kolozsvár, 
1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1891.) 
— Sajtó alatt van: Egyetemes földrajz a 
művelt magyar közönség számára. I. Alta-
lános rész. — Szerkesztette a Természet-
tudományi Füzeteket 1880—83-ban Te-
mesvárt. 

Daday, M. Állat tani Irodalom 1881-90. — 
Horváth Ignác» K ö n y v é s z e t e 1883. — Kiszling-
stein, M. K ö n y v é s z e t I I . — Kegyes-Tanítórend 
Névtára 1891. és önéletr. ada tok . 

Czirbusz István, orvosdoktor, Eperjes 
főorvosa, kir. törvényszéki orvos, az orosz 
szent Stanislaus lovagrend középkeresz-
tese. Meghalt 1876. máj. 1. Eperjesen 
70. évében. — Munkája: De chlorido 
zinci et pasta canquoin. Dissertatio inaug. 
medico-pharm. Budae, 1839. 

Szinnyei Könyvészete és gyászje lentés . 

Czirer Ákos, jogi doktor, ügyvéd, szül. 
1851-ben Pécsett Baranyamegyében; jogi 
tanulmányait Budapesten és Bécsben vé-
gezte ; 1875-ben doktori, 1876-ban ügy-
védi oklevelet nyert és még ugyanazon 
évben ügyvédi irodát nyitott Pécsett. 
Részt vett Bosznia occupatiójában mint 
az 52. gyalogezred tartalékos hadnagya. 
1881—84. Pécs városa választotta ország-
gyűlési képviselővé függetlenségi prog-
rammal; 1887-ben a baranyamegyei sásdi 
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kerületnek lett képviselője ugyancsak 
függetlenségi programmal. Jelenleg mint 
ügyvéd működik Budapesten. — Irt több 
jogi kérdésről tanulmányokat a Jogtudo-
mányi Közlönybe (1878.) sat. — Munkája: 
A hadsereg kérdése és pénzügyeink. 
Bpest. 1887. (Válasz Bolgár Ferencznek 
A hadsereg kérdése cz. röpiratára.) 

M. Könyvészet 1887. — Sturm, U j O r s z á g g y . 
Almanach 191. 

Czirfusz Ferencz, kir. tanácsos és tan-
felügyelő, szül. 1827. máj. 27. Lovász-
Patonán Veszprémmegyében, hol atyja 
uradalmi kovácsmester volt; a gymna-
siumi tanulmányokat Pápán és Székes-
fehérvárott, a bölcseletet Szombathelyt 
végezte. 1848 végén Bezerédj Mihály 
unokái mellett nevelő lett, hol 1852. 
szept. 16-ig működött, midőn a bajai fő-
gymnasiumnál lett tanár, hol a magyar, 
latin és görög nyelvet, a földrajzot és 
történelmet tanította. 1865. júl. 12. tanári 
s nov. 11. ügyvédi oklevelet nyert. 1870. 
jún. 8. igazgatója lett a bajai tanítóképző 
intézetnek, melyet ő szervezett. 1874-ben 
királyi tanácsosi czímet nyert. 1876-ban 
Bács-Bodrogmegye tanfelügyelőjévé ne-
vezték ki. A bécsi világkiállítás tanulmá-
nyozására az állam küldte ki. Az 1881. 
aug. 1. tartott országos tanítói képviseleti 
közgyűlésben részt vett és a VI. vagy a 
tanító-egyesületek szervezetét tárgyaló 
szakosztály elnöke volt. Bács-Bodrogme-
gye bizottmányának tiz év óta tagja. 
1882. okt. 12. ülték meg tanügyi 30 éves 
működésének jubileumát Zomborban. — 
Programmértekezései : Adatok Baja váro-
sának mult és jelen életéből (Bajai róm. 
kath. gymn. Értesítője 1859.); A gymna-
siumi muzeumokról (U. ott, 1868.); Bajai 
tanítóképezde történetének első szálai 
(Bajai áll. tanítóképző Értesítője 1872.) 
Czikkei: A repczeféreg (Vasárnapi Újság 
1862.), Baja városa (U. ott, 1866.). Indít-
vány a városok és községekben vezetett 
évkönyvek érdekében (Hon 1867. és a 
többi napilapokban). Könyvismertetések 

a Tanáregylet Közlönyében (1871.) Jelen-
tései Bács-Bodrogmegye népnevelési ügyé-
nek (évenkénti) állásáról. Zombor. — 
Arczképe Löschinger Zsigmond rajza 
után kőnyomatban, tanítványai által ki-
adva 1880-ban jelent meg a Légrády 
testvéreknél Budapesten. 

Bajai Közlöny 1880. 96. Sz. — Bácska 1882. 
43. SZ. ( J u b i l e u m a ) — Zentai Hirlap 1887. 15. 
SZ.— Hl. Paedagogiai Szemle 1887. f é n y n y o m a t ú 
arczk. és önéletrajzi adatok. 

Cziriák Károly, iparos, beutazta Ázsiát, 
Amerikát és Afrikát; Kaliforniában több 
ideig tartózkodott és uti élményeiről a 
Fővárosi Lapokba irt tárczákat Chinából, 
Japánból, Calcuttából, Sacramentóból és 
Egyiptomból 1870-től 1877-ig. Jelenleg 
Párisban tartózkodik, hol keresett szabó-
üzlete van. 

Cziriaky Márton, ág. ev. lelkész, 
szül. a XV. század végén Lőcsén, hol 
a humaniorákat elvégezte, mire 1522-ben 
Vittenbergába ment és első volt a ma-
gyarok közt. ki Luther előadásait hal-
gatta. Hazájába visszatérvén, a lőcseiek 
lelkészül választották meg, mire társával 
Bogner Bertalannal buzgón terjesztette 
Luther tanát a Szepességen. Midőn I. 
Ferdinand 1548-ban megparancsolta az 
öt szabad, kir. városnak (Kassa, Eperjes, 
Bártfa. Zeben és Lőcse), bogy az általuk 
elfogadott új hittanról és egyházuk szer-
vezetéről nyilatkozatot nyújtsanak be. 
ezt nagy részben az akkori bártfai tanár 
Stockei Lénárt szerkesztette, a kidol-
gozásban azonban Cziriakyt, mint theo-
logust, illeti a legnagyobb érdem. 1549-
ben nyújtották át e munkálatot Ferdi-
nand császárnak és később Verancz 
Antal esztergomi érseknek ; a bécsi kül-
döttségnek Cz. is tagja volt. Ezen hit-
vallás következő czímmel jelent meg: 
Confessio Christianae doctrinae quin-
que liberarum Civitatum in Hungaria 
superiori. Cassoviae, 1549. (Megjelenési 
évében lefordíttatott és kinyomatott az 

I országban szokásos négy nyelven Kas-
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sán, azonban eddigelé egy példánya 
sem került elő.) 

iWelzer, Biographien berühmter Zipser. 
Kassau u. Leipzig, 1833. 

Cziriel Antal, theologiai doktor és 
gymnasiumi igazgató, szül. 1813. decz. 
2. Csík-Szent-Györgyön; a theologiát 
mint pázmánita végezte, majd a felső 
kiképzés végett az Augustineumba kül-
detett ; visszajővén, Károlyfehérvárt egy-
háztörténeti s jogtanár lett, 1856-tól fogva 
pedig gymnasiumi igazgató volt Udvar-
helyt, hol .1873. jún. 2. meghalt. — 
Egyházi beszédei a Veszely Károly szer-
kesztette Erdélyi Kath. Hitszónok cz. 
gyűjteményes munkában jelentek meg. 

.)/. Sión 1890. 469. 1. (Szöllössy K.) 

Czirják Albert, polgáriskolai tanár, 
szül. 1847. szept. 13. Kolozsvárt ág. ev. 
szülőktől ; a gymnasiumot a kolozsvári 
unitáriusoknál végezte 1866-ban, midőn 
nov. 5. Bécsbe ment ; 1867. okt. 24-től 
a jenai egyetemen a theologiát és böl-
cseletet hallgatta; ezután három évet 
Berlinben töltött. Hazajövetele után né-
hány hónapig Wesselényi István báró 
leányai mellett nevelő volt. 1871-ben az 
akkor Kolozsvárt megnyílt polgári iskola 
tanára lett. A kolozsvári dalkörnek tit-
kára, majd alelnöke s a zeneconser-
vatoriumnak hat évig szintén titkára 
volt. Meghalt 1888. márcz. 3. Kolozs-
várt. — A Család és Iskola cz. szaklapot, 
melynél előbb rovatvezető volt, 1887. 
szept. 15-től szerkesztette. 

Vas ám. Újság 1888. 11. SZ. — Család és Isk. 
1888. 5. sz. (dr. Ferenczi Zoltán.) — Ábel-
Vokos, Magyarországi Tanulók a Jenai 

Egyetemen 127. 1. 
Czirjék Mihály (sepsi-zoltáni), m. 

kir. testőr, Cz. András és Mikolay Te-
rézia fia, szül. 1753-ban Száraz-Berken 
Szatmármegyében ; középiskoláit a sáros-
pataki ref. kollégiumban végezte, azután 
katona lett. 1755-ben megyéje ajánlatára 
a magyar nemes testőrök közé lépett. 
A török háborúban emberül viselte ma-
gát és bátorságáért 1788. máj. főhadnagy 

! lett. 1796. júl. mint kapitány a stolhoffeni 
és steinbachi ütközetekben sebet kapott. 
Meghalt 1798-ban. — Mint testőr ismer-
kedett meg Bessenyeivel és Báróczyval, 
kik az irodalomra buzdították. — Mun-
kái : 1. Érzékeny levelek, francziából 
ford. Bécs, 1785. (Collardeau és Dorat 
heroidjei. melyekben Heloiz és Abelard 
öntik ki egymásnak sziveiket; azután 
Blin de Sainmoretól Valiére herczegné 
levelei XIV. Lajoshoz és ismét Dorattól 
Bernardének Trumanhoz irt levele.) — 
2. Versek Fábris halálára. Szeben, 
1789. — Levele Kazinczy Ferenczhez 
1784. jan. 20. Bécsből. (Uj M. Múzeum 
1853. I. 501. 1. és Kazinczy Levelezése 
I.) — Olajfestésű arczképét sepsi-zoltáni 
Czirjék Mihály 1873-ban a m. tudom, 
akadémiának ajándékozta. 

Horányi, M e m o r i a 755. — Ersch u . Gruber. 
Alig. Encyclopaedie XX. 456. — Catalogus 
Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 2ő9. — Toldy, 
M. Költészet Története 357. — Ballagi Aladár, 
M. Testőrség Története 218. — Kazinczy, 
Pályám emlékezete. (Nemz. Könyvtár III.) 
— V. Tudom. Akad. Értesítője 1873. 108. 184. 
— Beöthy Zsolt, Szépprózai Elbeszélés II. 

Czirner András, ág. ev. lelkész, petelei 
maros-tordamegyei származású ; J740-
ben a hallei egyetem hallgatója volt; 
azután a brassói gymnasium 4. osz-
tályában segédkedett. 1751. márcz. 25. 
Újfaluban (Neudorf) a brassói kerület-
ben lett lelkész, hol 1781. febr. 15. meg-
halt. — Kézirati munkája: Oratio Galli-
cana de Saxone Transilvano, ad res 
capiendas períiciendasque haud inepto. 
1739. m. Octob. (A brassói gymnasium-
ban tartott beszéd, melyben a szászokat 
elég hibásan a dákok egyenes utódainak 
mondja.) 

Horányi, Memoria 1.458. — Trausch, Schrift-
steller-Lexikon I. 233. 
Cziser János, orvosdoktor, poprádi 

származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medico-pharm. de chloro. Vin-
dobonae. 1832. 

Szinnyei Könyvészete. 
Czmock Emánuel József, német szi-
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nész volt Nagyszombatban. — Munkája : 
Theater-Almanach der königl. Freistadt 
Tyrnau. Zum neuen J. 1841. Tyrnau. 

Petrik Bibliogr. 

Czobancki József. 'Jézus-társasági ál-
dozó-pap. szül. 1727. máj. 14. Pápán 
Veszprémmegyében ; húsz éves korában 
lépett a rendbe s a felsőbb tudományo-
kat Nagyszombatban hallgatta; ezután 
különböző helyt szónokolt és több rend-
ház főnöke volt. A rend föloszlása után 
Dozmaton Vasmegyében plébános lett \ 
és Kis-Czellben a Ferencz-rendi növen-
dékek oktatója volt, hol azután meg-
halt. — Munkája: Concio honori d. 
Stephani Hung. regis. Budae. 1769. 

Stoeger. Scriptores 53. 

Czóbel Minka, Cz. Imre cs. és kir. 
kamarás és gróf Vay Eveline leánya, 
Anarcson Szabolcsmegyében született; 
azon néhány hónapot kivéve, melyet 
szülei, neveltetése miatt, vele évenkint 
a városban töltöttek, otthon szülőhelyén 
nevelkedett. Többször utazott Délfranczia-
országban, Olaszországban, Ausztria s 
Tyrol hegyei közt. Egyebet nem tudunk 
életéből. — Többet lehet mondani mű-
vészi fejlődéséről. Családja minden ágá-
ban mutatkozott időről időre a szenve-
dély a művészet és irodalom iránt; leg-
erősebben dédatyja Orczy Lőrinczben. 
Mióta visszaemlékezik, mindig irt, több-
nyire verseket, magyar, német, franczia 
vagy angol nyelven ; később lefordította 
Madách Ember tragédiáját németre s 
Petőfi néhány költeményét angolra. Az-
után leirt mindent, a mit érzett, látott, 
elképzelt, de ezt már mind magyarul. 
Sógora Mednyánszky László báró vezette 
be az irodalomba, midőn iratait be-
mutatta Jókai Mórnak és Justh Zsigmond-
nak, kik őt a költészetre buzdították. — 
Költeményei megjelentek 1890—92-ben 
a M. Bazárban, a Hétben, Vasárnapi 
Újságban, M. Salonban, Fővárosi Lapok-
ban, Nyirvidékben, Arad és Vidékében 
és a Nemzetben; legújabban a Salon 

és Sport hozott tőle egy Marionettek cz. 
bluettet. — Munkái: 1. Nyirfalombok. 
Bpest, 1890. (Költemények. 2. kiadás, 
ugyanazon évben. Ism. Főv. Lapok 71. 
Nemzet 91. Egyetértés 88. sz.) — 2. 
Hafia. U. ott, 1891. (Elbeszélés.) - 3. 
Czóbel Minka újabb költeményei. U. ott. 
1892. (Ism. Budap. Hirlap 16. sz.) 

M. Könyvészet 1890. — Corvina 1891. 8. SZ. 
— J. Hét 1892. 3. sz. arczk. (Justh Zsigm.) 
- Divat-Salon 1992.10. füzet, arczk. és önélet-

rajzi adatok. 
Czobor Béla, bölcseletdoktor, a m. 

tudom, akadémia lev. tagja, szül. 1852. 
máj. 9. Székesfehérvárott; 1875-ben a 
székesfehérvári egyházmegyében misés-
pappá szenteltetett és 1876. jan. a m. 
n. múzeum régiségosztályának őrsegéde. 
1878-ban segédőre lett. 1876-ban bölcse-
letdoktorrá s 1887-ben a keresztény m(í-
archaeologiából és symbolikából a buda-
pesti egyetemen magántanárrá avattatott. 
A m. tudom, akadémia 1881. máj. 19. 
levelező tagjává választotta s a Real 
Associacao dos Architectos cívis e Ar-
cheologos Portugezes megküldte neki 
tagsági oklevelét. 1879-ben rendezte a 
székesfehérvári. 1885-ben a budapesti 
kiállítás régészeti csoportját. Részt vett 
a Budapesten tartott országos nőipar- és 
az 1884-ben ugyanott rendezett ötvös-
műkiállításban. 1881-ben Ipolyi Arnold 
nagyváradi püspök magával vitte uj 
egyházmegyéjébe, hol a püspöki pap-
nevelőintézet igazgatójává s az egyházi 
archaeologia tanárává nevezte ki. Jelen-
leg nagyvárad-egyházmegyei pap, a mű-
emlékek országos bizottságának előadója, 
a székesfehérvári szent szék ülnöke. Az 
orsz. régészeti és embertani társulat osz-
tályelnöke ; igazgató vál. tagja a magy. 
történelmi s az iparművészeti társulat-
nak ; a felső-magyarországi s a bihar-
megyei régészeti s történeti egyletnek 
pedig tiszt, tagja. Birtokosa a szerb kir. 
sz. Szávarend középkeresztjének, a por-
tugall kir. villa Vi(?osa és a szent Jakab-
rend lovagkeresztjének és a koronás 
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arany érdemkeresztnek. Több külföldi 
utat tett Olasz- és Francziaországban. 
Németországban. Palaestinában. Egyip-
tomban és Belgiumban, hol a Gide de 
St. Thomas et de St. Luc keresztény 
régészeti congressuson részt vett. — 
Szakértekezései a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg : P. Napló 
(1876.111. sz.), Századok (1877—78.1882.). 
Arcbaeol. Értesítő, Uj M. Sión, Nemzeti 
Nőnevelés, Kath. Hetilap, Művészi Ipar, 
nagyváradi Szabadság (1886. 275. sz.), 
Vasárnapi Újság (1876-77. 1879. 1882. 
1886. 1891.), Kassai Szemle (1887), Egy-
házi Közlöny (1889), Nagyvárad (1889. 
93. sz.), Beszterczebánya és Vidéke (1890. 
11. sz.), Nemzet (1890. 52. 93. sz.) — 
Munkái: 1. Magyarország világi és egy-
házi hatóságai kiadott pecséteinek jegy-
zéke. Pest, 1873. (A budapesti egyetem 
bölcseleti karánál pályadíjat nyerte. Ism 
Századok 148. 1.) — 2. A középkori 
egyházi művészet kézikönyve. Otto Hen-
rik nyomán a magyar viszonyokhoz al-
kalmazva. Bpest, 1875. — 3. A régészet 
és a hittudományok. U. ott, 1875. — 4. 
Magyarország középkori várai. U. ott, 
1877. (Különnyomat a Századokból.) — 
5. Az egyházi művészetek hazánkban. 
U. ott, 1879. — 6. Jegyzék azon érem-
gyűjteményekről. melyeket Pauer János 
székesfehérvári püspök a fehérmegyei és 
városi tört. és régészeti egyletnek aján-
dékozott. A székesfehérvári kiállításra 
rendezte és lajstromozta. Székesfehérvár, 
1879. — 1. A keresztény műarchaeo-
logia encyclopaediája. Kiváló tekintettel 
a hazai műemlékekre. Bpest. 1880—83. 
Két rész, számos ábrával. — 8. Az 
alcsúthi udvari kápolna. La chapelle 
de la cour d'Alcsuth. U. ott, 1881. 18 
táblarajzzal. — 9. Az egyházi öltönyök-
ről. U. ott. 1881. — 10. Egyiptomi és 
szentföldi naplóm. U. ott, 1881. Tér-
képpel. — 11. A pécsi székesegyház 
restauratiója. U. ott. 1882. ábrákkal. 
(Különnyomat az Egyházi Lapokból.) — ' 

12. Krisztus Pilátus előtt. Munkácsy 
Mihály festménye. U. ott, 1882. — 12. 
Kalauz Ipolyi Arnold váradi püspök úr 
ő excziája régi és ujabb műhimzés gyűj-

| teménvéhez. Nagyvárad. 1886. (2. kiadás 
U. ott, 1886.) — 13. Trésor de l'église 
metropolitaine d'Esztergom. Planches 
photographiques d'objets d'art. Az eszter-
gomi főegyház kincstára. Közép- és 

, ujabbkori egyházi műkincsek fényképei. 
; Három füzet. — 14. Emlékbeszéd Pauer 
János felett. U. ott, 1890. (Akad. Emlék-
beszédek VI. 7.) — Szerkesztette az Egyház-
művészeti Lapot 1880-tól 1887-ig. 

Szazadok 1875. 428. 1878. 388. 1882. 616. 1. 
— Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1876. 
1881—82. 1887. — ül, Könyv-Szemle 1879. XLII . 1. 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. — fá-
sam. Újság 1885. 32. sz. a r czk . — M. Tud. 
Acad. Almanach 1882. 199. 1883. 222. 1884. 245. 
1886. 149. és önéletr. adatok. 

Czobor Erzsébet grófné, Thurzó György 
nádor második neje, kit 1592. febr. 2. 
vett házastársúl ; férje halála után a 
bicsei gymnasium fentartásáról gondos-
kodott és segélyezte a vittenbergai magyar 
tanulókat. Meghalt Bicsén. — Magyar 
levelei nevezetesek epistolographiai iro-
dalmunkban ; Deák Farkas Magyar höl-
gyek levelei cz. gyűjteményes munkájá-
ban 1606—1624-ig 19 levelét közli; férjé-
hez Thurzó Györgyhöz 1594-ből (Delejtű 
1859. 156.); ugyanahhoz és Abaffy Mik-
lóshoz 1622-ből (Győri Tört. és Régész. 
Füzetek IV.) 

Fabo, M o n u m e i l t a I I . 69. H l . 1. — Törté-
nelmi Tár 1879. 1884—85. — Szilády Áron, 
Régi M. Költök Tára IV. 382. 

Czobor Kornélia. — Költeményei a 
Napkeletben (1858—60.), Nefelejtsben 
(1859. 1863.), Aradi Híradóban (1859.), 
Népújságban (1860.), Tavasz cz. zseb-
könyvben (1861.) és a Hölgyfutárban 
(1862.) jelentek meg. 

Czógler Alajos, főreáliskolai tanár, 
szül. 1853. decz. 23. Mohácson Baranya-
megyében ; középiskolai tanulmányait a 
pécsi s budai főreáliskolában ; a felsőb-
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beket a József-műegyetemen és a közép-
iskolai tanárképzőben végezte, hol tanári 
oklevelet nyert ; 1874-től a szegedi, 1891 
óta pedig a budapesti VI. kerületi főreál -
iskolánál működik. — Számos tudomá-
nyos és tanügyi értekezése, könyvismer-
tetése. tanulmánya stb. jelent meg a bel-
és külföldi folyóiratokban; legutóbb a 
természettudományi társulat Emlékköny-
vében (1892. Számok és eredmények.) 
— Munkái: 1. A fizika története élet-
rajzokban. Bpest, 1882. Két kötél. (Ter-
mészettud. Társulat Vállalata XX. XXI. 
Ism. Bud. Szemle XXXVII.) — 2. A 
mágnesség és elektromosság. Guillemin 
A. után francziából. U. ott, 1885. (A II. 
részt fordította. Term. Könyvk. Vállalat 
XXV. Ism. Bud. Szemle XLIX.) — 3. 
Természettan a középiskolák felsőbb 
osztályai számára. U. ott. 1887. — 4. 
Dimensionen und absolute Maasse der 
physikalischen Grössen. Leipzig, 1889. — 
5. A csillagászat történelmi jellemvoná-
sai. Houzeau után francziából ford. Bpest, 
1890. (Term. Könyvk. Vállalat XXXVIII.) 
— 6. Fizikai egységek. II. ott, 1891. — 
Átdolgozta Fehér Ipoly Kísérleti termé-
szettanának 6. (Bpest, 1888.) és 7. kiadá-
sát (U. ott, 1891.) 

V. Könyvészet 1882. 1885. 1887. és önéletr. 
adatok. 

Czombor Márton. L. Csombor Márton 
(szepsi). 

Czompo János, orvosdoktor, jakubjáni 
szepesmegyei származású. — Munkája : 
Dissertatio medico-botanica de euphor-
biacaeis Hungáriáé, Croatiae, Transylva-
niae. Dalmatiae et Litoralis Hungarici. 
Pestini, 1837. 

Kupp, Beszéd 159. — Szinnyei Könyvészete. 

Czoppelt Mátyás, ág. evang. lelkész, 
Zsidvén (Seiden) Kis-Küküllőmegyében 
született; 1689—91-ig Vittenbergában 
tanult; 1693-ban tanár, később lelkész 
lett Medgyesen; 1700-ban ugyanezen 
hivatalt Bogácson folytatta s miután 16 
évig dékán volt, meghalt 1736. ápr. 30. 

| — Munkája : Disputatio theologica de 
Christianorum Cruce et Psalmo LXVIII. 
v. XX. Wittebergae, 1691. 

Horányi, Hova Memoria 756. — Trausch, 
Schriftsteller-Lexikon I. 233. 1. 
Czoppelt Mátyás Gottlieb, a jenai 

egyetemen az 1790. téli félévben tanult. — 
Ballmann János Mihály ág. ev. gymna-
siumi tanár életrajzát irta meg. (Siebenb. 
Prov. Blätter I. 1805. 253. 1.) 

Mokos, Magyarországi Tanulók a Jenai 
Egyetemen 78. 
Czott Ferencz. rozsnyói kanonok, szűl. 

1821-ben; tanár és aligazgató volt a 
rozsnyói püspöki lyceumban. később szo-
molnoki plébános, szepesi dékán, tiszt, 
kanonok és iskolák felügyelője. Meghalt 
1860. márcz. 8. Rozsnyón. — Munkája : 
Heiliger Neiti wir dich grüssen. Rosenau, 
1838. (Ének.) 

Hozsnyói Egyházi Töredékek V I I I . 1839. 124. 1. 

és dr. Tóth Lörincz szives közlése. 
Czörfux Ferencz, kath. plébános Felső-

Lászlón Sopron-megyében. — Munkája: 
Oratio funebris in die obi tus trigesima 
Joan. B. Lörencz parochi Köhalmiensis, 
in praesentia fratrum amice parentan-
tium dicta 1793. Sopronii. 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchenyi I. 251. 
Czövek István, ügyvéd; 1808-ban a 

sárospataki kollégiumban senior, 1817. 
ápril-tól 1819. jan. 10-ig a losonczi ev. 
ref. gymnasiumban theologiai tanár volt, 
midőn lemondott hivataláról és Pestre 
költözött, hol mint tabuláris prókátor 
működött. Meghalt 1828. jún. 24. Budán. 
— Értekezései: Vérségről és sógorságról 
(Felső Magyarországi Minerva 1825. II. 
165.), A vénség grádussainak vagy is 
izeinek számlálásáról és a lineákról (U. 
ott, 1826. I.) — Munkái: 1. Bonaparte 
elutazása Fiba szigetéből Francziaor-

i szágba, onnan pedig Szent Helena szige-
tére, vagy az 1815. esztendei emlékezetes 
események. Magyar nyelven kibocsátja. 
Pest. 1816. — 2. Buonaparte Napoleon 
levelei. Ford. németből. U. ott. 1816. — 
3. Legújabb és leghasznosabb méliész-

17. ív sajtó alá adatolt 1892. márcz. 16. 
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könyv. U. ott, 1816. (2. kiadás. U. ott, 
1831.) — 4. A nemes ssivü gróf Nddasdy 
Jósséf Vincse. Egy valóságos igaz magyar 
történet. U. ott, 1816. (Fordítás. Nádasdy 
csak költött személy.) — 5. A magyiás 
esermester, melyet Eckartshausenből 
Philadelphiából és Wagner János Mihály 
írásaiból egybeszedett németből fordítva 
magyar nyelven kiadott. U. ott, 1816. — 
6. Második Jóssef csdssdr élete és tette. 
U. ott, 1816. Két kötet. — 7. As oross 
hadi fogoly a francsiák kösött. Kotzebue 
után ford. U. ott, 1816. — 8. Európai 
hires zsiványok, útonállók, tolvajok . . 
Schiller Fridrik után. U. ott, 1816. Két 
kötet. — 9. Somlyai Báthory István 
elébb erdélyi fejedelem azután lengyel 
király élete. U. ott, 1817. — 10. Közön-
séges vagy is universalis geographia, 
bécsi congressusban történt változások 
szerént ford. Cannabich után németből. 
U. ott. 1817. Két kötet. — 11. A valóságos 
világban, sok történeteken keresztül ment 
Tátos; vagy fejér májú embereknek galé-
riájok. Rittgraff után németből. U. ott, 
1818. Két kötet. — 12. A gatyás ráb-
ssolga, vagy: Az én életemnek szomorú 
történetei, melyeket saját jobb kezemmel 
irtam meg. U. ott, 1818. — 13. A magyar 
hasai polgári magános törvényről irt 
tanítása Kelemen Imre pesti kir. univers. 
oktatójának. U. ott, 1822. Három rész. 
(Latinból ford. Kézirata a n. múzeum-
ban.) — 14. Planum tabulare, vagy a 
kir. curiának végzései melyeket ama 
boldog emlékezetű Maria Theresia csá-
szárné és Magyarország királynéja rendbe 
szedetett 1769. eszt. most pedig magyar 
nyelven kiadta. Buda, 1825. — Szín-
művei: Corvinus Mátyás vagy a hűség 
győzedelme, nemzeti hősjáték 4 felv. 
Weidmann után ford. (Előadták először 
Budán 1834. június 10-én, Pesten 1836. 
jún. 21., Budán szept. 10.) és ugyanaz 
Mátyás Király Moldvában czímmel elő-
adatott Pesten 1842. szept. 26; Kotze-
buenak Keresztes vitézek czímű, 5 felv. 

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

színjátékát is lefordította. — Kézirata: 
Megvilágosíttatott Verbőczy. Első rész. 
Pest, 1825. 4-rét 667 lap. (N. Múzeum 
kézirattárában.) 

Szombathy, Sárospataki ref. Kolleg. His-
tóriája 39. — Toldy, Bibliogr. (Tud. Tár 
1836. 209.) — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a -

ládai III. 211. — Szinnyei Könyvészete. — 
Ambrus, Vázlatok a Losonczi Gymnasium 
háromszázados Életéből 14. — Figyelő XVII. 
150. — Petrik Bibliogr. 
Czucz (Tsuts ) István, ügyvéd, Arad-

megye táblabírája, szül. 1768. nov. 19. 
Csépán Heves- (ma Nagykún - Szolnok-) 
megyében ; 1790-ben a nagyváradi jog-
akadémia hallgatója volt. Meghalt 1830. 
február 13. Paulison Aradmegyében. — 
Munkái: 1. Magyar öröm, melyet t. n. 
Bihar vármegyének érdemes rendjei mu-
tattak. szentséges apostoli koronánknak 
szerencsés hazajövetelén. H. n., (1790. 
Költemény.) — 2. A nemes Heves-vár-
megye Korona-örső seregének második 
Budára való jövetele. Buda, 1790. (Köl-
temény.) 

Tudom. Gyűjtemény 1830. X I I . 124. — Thew-
rewk József, Magyarok Születés Napjai 114. 
— Ballagi Géza, Politikai Irodalom 317. 319. 
Czucz Lajos, ev. ref. lelkész, szül. 

1835. márcz. 15. Apostagon Pest-megyé-
ben, hol atyja Cz. János ev. ref tanító 
volt; 1844-től 1852-ig Nagy-Kőrösön vé-
gezte a gymnasiumot, 1853—57-ig Kecs-
keméten hallgatta a theologiát s az 
1857—58. iskolai évben ugyanott mint 
főiskolai senior a gymnasium négy alsó 
osztályában a vallást , az akadémián 
pedig a héber és görög nyelvet egyéb 
segédtudományokkal együtt tanította. 
1858—1864-ig mint segéd-lelkész szolgált 
Velenczén, Kis-Kun Halason és Nagytót-
faluban ; 1864-ben Garéba (Baranyam.) 
választatott meg lelkészül és ott működött 
1878-ig, midőn Száván (Baranyam) lett 
lelkész, 1889 óta pedig Nagytótfaluban 
lelkészkedik és 1870 óta mint egyházi 
tanácsbíró s hely. esperes is szolgál. — 
Munkája: A ssávai ev. ref. egyház tör-
ténetének vázlata. Siklós, 1886. 

18 
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Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1886. — Tóth 
Sámuel, M. ev. ref. egyház Egyetemes Név-
tára és önéletrajzi adatok. 

Czuczor Gergely István, szent Bene-
dekrendi áldozópap, a m. tud. akadémia 
r. tagja, a Kisfaludy-társaság egyik ala-
pítója s tagja, Cz. János földmivesgazda 
és nemes Szabó Anna fia, szül. 1800 
decz. 17. Andódon Nyitramegyében. Első 
gyermekéveit Érsekújvárt töltötte; a 
Nyitrán kezdett középiskolai tanulmá-
nyokat Esztergomban folytatta s a ne-
gyedik osztálytól Pozsonyban végezte. 
1817. október 25. Pannonhalmán a szent 
Benedek-rendbe lépett, s miután ugyan-
ott az ujonczévet kiállotta, a bölcselet 
hallgatására a rendnek győri főapátsági 
lyceumába s innét a hittudományok 
tanulása végett 1820-ban Pestre a köz-
ponti papnevelőbe küldetett, azonban 
folytonos gyengélkedése nem engedé, 
hogy a szokott négy évet ez intézetben 
kihúzhassa: miért is mint harmadéves 
theologus 1823 tavaszán Pannonhegyre 
visszahivatott, hol növendéki pályájával 
bevégezte tanulását. 1824. szeptember 26. 
fölszenteltetvén, Győrött kezdett tanítani 
az alsóbb osztályokban, 1827-1828-
ban a szónoklati osztályban. 1828— 
1829-ben a főapátsági lyceumban a rend 
növendékeit oktatta a magyar nyelvészet 
és irodalomban. 1830-ban mint a szó-
noklat tanára Komáromba tették át, hol 
1832-ben a költészet tanára lett. A magyar 
tudományos akadémia megalakulása után 
1831. márcz. 17. levelező taggá, 1835. 
szept. 12. segédjegyzővé s levéltárnokká 
választotta ; főnöke engedelmével lakását 
okt. 19. Pestre tette át és 1836. szept. 10. 
akadémiai rendes tag lett a nyelvtudo-
mányi osztályban; ugyanazon év nov. 12. 
a Kisfaludy-társaság is tagjává válasz-
totta. De alig foglalá el hivatalát az 
akadémiában, máris támadtak irigyei; 
ugyanis a Poetai munkáiban (1836) fog-
lalt enyelgő költemények miatt ellenségei 
rágalmazták és azon dolgoztak, hogy őt 

Pestről eltávolítsák, minek folytán állá-
sától megválni s Pestről távoznia kellett. 
Az akadémia nyolczadik nagygyűlésén 
jegyzőkönyvileg fejezte ki távoztán saj-
nálkozását és a történeti osztály vidéki 
rendes tagjai közé sorozta; azonban 
Kölcsey halálával a kilenczedik nagy-
gyűlés saját kérésére ismét visszahelyezte 
a nyelvtudományi osztályba. 1837. jún, 
végén visszament tehát Pannonhalmára, 
hol mint alkönyvtárnok és a gyűjte-
mények másodőre működött. 1838 végén 
Kovács Tamás főapát kinevezte a győri 
kir. akadémiában a magyar nyelv és 
irodalom tanárává, azonban ezen állását 
is két hó múlva el kellett hagynia, mire 
visszavonult a szerzet növendékei közé, 
kiket a hazai s hellén classica irodalom-
ban és szónoklatban oktatta. Rimely 
Mihály főapátnak, kineveztetése után 
első lépése volt Cz. számára kegyelmet 
eszközölni. A m. tud. akadémia elhatá-

j rozta egy nagy szótár kiadását és válasz-
tása Czuczorra esett, ki 1845. májusban 
másodszor költözött Pestre. 1848 deczem-
ber 21. jelent meg Riadója a Kossuth 
Hírlapjában, mely miatt a császári 
seregnek Pestre bevonulta után 1849. 
jan. 18. elfogták, hadi törvényszék elé 
állították és február 1. vasban kiállandó 
várfogságra ítélték, melyet azonban Teleki 
József gróf akadémiai elnök közbenjárá-
sára Windischgrätz herczeg február 14. 
akként enyhített, hogy rabsága helyéül 
a budai várat tűzte ki, hol alkalom 
adatott neki szótári munkájában is tovább 
haladni. Budai fogsága máj. 21-ig tartott, 
midőn a magyar sereg a várat bevette 
és Cz. is kiszabadult. Hanyatlott egész-
sége ápolására a Balaton melletti tihanyi 
benczés apátságba vonult; miután pedig 
a császáriak Pestet újra elfoglalták, báró 
Kempen altábornagynál önként jelent-
kezett, ki őt a pesti szent Ferencziek 
zárdájában internálta. E magányból 
azonban 1850. febr. 15. Haynau kiragadta, 
a ki őt először az újépületbe, márcz. 8. 
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Budára, '28-án Bécsbe küldte, honnan 
ápril 10-én Kufsteinba vitték; itten az 
emberséges Bedcsula várparancsnok neki 
külön czellát s irodalmi munkálkodásra 
engedélyt adott. Fogsága első idejében 
a breviárium hvmnusait fordította le, 
melyek elvesztek; itt fordította Schmid 
Kristóf bibliai történeteit és Tacitus Ger-
maniáját is. 1851. májusban ő felségétől 
kegyelmet nyert; ezután bár roncsolt 
egészséggel, szakadatlanúl nyelvészeti 
vizsgálódásokkal és a nagy szótárral 
foglalkozott, melyet teljesen befejezett. 
Utóbbi időben a nemzeti szinházban 
(melynek drámabirálója volt) és az Orczy-
kert látogatásában kereste egyedüli szóra-
kozását. Meghalt 1866. szept. 9. Pesten 
kolerában. A m. t. akadémiában 1868. 
márcz. 21. Toldy Ferencz tartott fölötte 
emlékbeszédet. — 1875. jún. 6. Cz. szülő-
háza Andódon márvány emléktáblával 
jelöltetett meg, mely alkalmat Érsek-
Újvár városa irodalmi ünnepélylyé és 
népünneppé emelte; ezen ünnepen a 
m. tud. akadémia s a Kisfaludy-társaság 
is küldöttségileg volt képviselve. — Az 
irodalomban mint költő 1824-ben lett 
ismeretessé, midőn a Kisfaludy Károly-
tól alapított Aurorában az Augsburgi 
ütközet cz. hőskölteménye 4 énekben 
megjelent. Kisebb művei évről évre sza-
porodtak és munkássága nőttön-nőtt; nép-
dalai, melyek közül sok a nép ajkain él, le-
gendái, alagyái, de különösen későbbi haza-
fias versei a következő hírlapokban, folyó-
iratokban és évkönyvekben jelentek meg : 
Auróra (1822-től), Urania (1828-29. Andodi 
Gerő név alatt, 1880. A megvigasztalt 
atya cz. beszélye), Tudom. Gyűjt. (1828. 
X. A magyar nyelv állapotja gymnasiu-
mainkban), Koszorú (1830—31), Hon-
művész (1833. 41. sz. Komlóssynéhoz 
búcsúvers Komáromban Cz. jegygyei), 
Tud. Tár (1834—35), Athenaeum (1837— 
38), Figyelmező (1837.), Közhasznú Honi 
Vezér, Társalkodó, Nefelejts, Budapesti 
Árvizkönyv (II. 1839.), Nemzeti Almanach 

(1842.), Őrangyal (1842), Pesti Divatlap 
(1844—1845. 1847.), Honderű (1844.), 
Életképek (1844—1845.), Aradi Vész-
lapok (1844.), M. Tud. Társ. Évkönyvei 
(IV. Zrednai Vitéz János, némely tekin-
tettel Magyarország állapotjára cz. szék-
foglalója. V. Emlékbeszéd Guzmics Izidor 
felett), Kisfaludy Társasag Évlapjai (III. 
Horatius Epistolája a Pisokhoz a költé-
szetről), Uj M. Múzeum (1851.), M. Aka-
démia Értesítője (1847. 1850—53. 1855. 
1857. 1859. nyelvészeti értekezései, 1860.) 
M. Néplap (1856), Szépirodalmi Közlöny 
(1858.). Paprikás versei és a Magyarok 
krónikája (III. István haláláig) és számos 
földrajzi vázlata a Mezei Naptárban 
(1840—48.) jelentek meg. Emléksorokat 
közölt tőle az Athenaeum (1873. 6. sz.) 
egy régi emlékkönyvből. Munkatársa volt 
a szent István társulattól kiadott Egye-
temes M. Encyclopaediának is. —Munkái: 
1. Aradi gyűlés. Hősköltemény 5 ének-
ben. Kiadta Toldy Ferencz. Pest, 1828. 
(A Marczibányi • féle nagy jutalomban 
részesült.) — 2. Hunyadi János viselt 
dolgai. Engel és Fesslerből. A honi ifjú-
ságnak ajánlva. Buda, 1832. (Ism. Tud. 
Gyűjt. X. 115. 1. 2. kiadás. Pest. 1833.) 
— 3. Csucsor poétái munkái. U. ott, 
1836. — 4. Cornelius Nepos fenn-
maradt minden munkái. Fordította 
jegyzetekkel Czuczor Gergely. Az eredeti 
szöveggel, Cornelius Nepos életével, az 
általa megirt dolgok idősori tábláival, 
történeti mutatóval s abroszokkal bő-
vítve kiadá Schedel Ferencz. U. ott. 1841. 
(2. kiadás. Pest, 1843. 3. kiadás. U. ott, 
1863.) — 5. Szívhangok, méltgs. és ft. 
Rimely Mihály főapátjának . . . üd-
vözletére, midőn ünnepélyes beigtatását 
üllené, a pannonhegyi főmonostor által 
ajánlva tavaszhó 18. 1843. Pest. (Költe-
mény.) — 6. Körének, melyet . . Rimely 
Mihály úrnak . , . beigtatása ünnepén 
énekelt a pannonhegyi sz. Benedek rende 
tavaszhó 18.1843. (Győr.) — 7. Washing-
ton élete. Sparks Jared után szabadon 

18* 
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átdolgozva. Pest, 1845. (Történeti Könyv-
tár. 2. kiadás. U. ott, 1872. Családi Könyv-
tár 143. 144.) — 8. C. Cornelius Tacitus 
könyve Germania helyzete, erkölcsei és 
népeiről. U. ott, 1851. — 9. Bibliai tör-
ténetek az ó- és uj szövetségből és az 
apostolok cselekedeteiből Schmid Kristóf 
után ford. U. ott, 1853. (2. kiadás. Cz. G. 
nyomán kisebb gyermekek számára. U. o. 
1855., U. ott, 1860. 4. kiadás. Bpest, 1884.) 
— 10. Csucsor népies költeményei. 
Összeszedte s kiadta Friebeisz István. 
U. ott, 1854. (Ism. Vasárn. Újság 8. sz. 
2. kiadás. U. ott, 1856.) — 11. Mesék. 
Franczia után Lovásztól. Újra szerkeszté 
Czuczor G. U. ott, 1857. Két rész. (Vasár-
napi Könyvtár II. 1. 2.) — 12. Csucsor 
Költeményei. A költő arczképével és 
életrajzával. U. ott, 1858. Három kötet. 
(Az akadémia mellékjutalmában része-
sült.) — 13. A magyar nyelv ssótdra. 
A m. tudom, akadémia megbizásából. 
U. ott, 1862--1871. Hat kötet. (Fogarasi 
Jánossal együtt. A 4. kötet nyomtatásánál 
Cz. meghalt.) — 14. Csucsor népies 
költeményei. Budapest, 1877. (Olcsó 
Könyvtár 33.) — 15. Quintus Horatius 
Flaccus. A költészetről. Levél a Pisokhoz. 
U. ott, 1877. (Olcsó Könyvtár 37.) — 

16. Csucsor hőskölteményei és regéi. 
U. ott, 1886. (Olcsó Könyvtár 207.) — 
17. Csucsor Gergely költeményei. U. ott, 
1886. (Olcsó K. 220.) — 18. Botond. 
Regényes elbeszélés. Magyarázta Vozári 
Gyula. U. ott. 1888. (Jeles írók Iskolai 
Tára XXXI.) — A m . tudom, akadémiá-
tól kiadott Magyar nyelv rendszere (Buda 
1846. 2. kiadás. U. ott, 1847.) nagyrészt 
az ő munkája. — Szerkesztette a Komá-
romi Kalendáriumot 1831—35-re (Név-
telenül, melyben népies versei jelentek 
meg.) — Levelei s kéziratai Pannon-
halmán és a. m. tud. akadémia levél-
tárában vannak. Két levelét Guzmics 
Izidorhoz 1847-ből a Figyelő (IX. XVII.) 
hozta. — Álnevei és jegye: Andódi, 
Dobokay, Ete, Szilágy, Gerő (Aurorákban 

és az Athenaeumban) és Cz. (Aurorákban 
és a Rajzolatokban.) — Arczképe Barabás 
festménye után (mely a m. tudom, aka-
démiában van) másolta s aczélba met-
szette Axmann József Bécsben 1837. 
(12. sz. munkája, Zilahy K., M. Koszo-
rúsok Albuma [1863.] mellett és külön 
is.) — Barabás kőre rajzolta és Grimm 
V. nyomt. Cz. névaláírásával Pestcnr 

1844-ben. Röhn és Grund kőny. Pesten, 
1866-ban adta ki s a Nefelejts mellett 
jelent meg. — Névaláírása 1839-ből 
(Vasárn. Újság 1889. 44. sz.) 

Tudom. Gyűjt. 1836. I I I . 124. — M. Tud. Társ. 
Névkönyve 1839—48. és A l m a n a c h j a 1861—67. 
(Munkálata i . ) — Toldy B ib l iogr . (Tud. T á r 
1841. 498. 1844. 486. 1.) — Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai I . k . IX. X. 1. X X I . k . — Életképek 
1844. I I . 19. sz. a rczk . — P. Divatlap 1844. 
14. SZ. a r czk . — Honderű 1847. I I . 2. SZ. — 
P. Napló 1854. 200. sz. (Erdé ly i János.) 1866. 
207. SZ. 1875. 127. SZ. esti k . — Vasárn. üjs. 
1861. arczk. 1866. arczk. 1875. képpel. — 
Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . — Vjabbkori 
Ismeretek Tára I I . — Magyar írók Arczképei. 
Pest , 1858. a rczk . — Egyet. M. Encyclopaedia 
VII. — Zilahy, M. Köszörűsök Albuma. Pest, 
1863. a rczk . — 1866 : Hon 208. szám. Családi 
Kör 45. sz. arczk. (Mátray Ernö . ) Magyar 
Világ 208. SZ. Föv. Lapok 206. Sz. Sürgöny 207» 
SZ. Hazánk és a Külföld 37. 51. 52. SZ. Ma-
gyarország és a Nagyvilág 38. Sz. a r c z k . 1874. 
22. SZ. a r c z k . 1875. 23. sz . — Egyházi I.apok 
1867—68. (Kur tz V i l m o s ) — M. Tud. Akad. 
Évkönyvei X I . 1868. ( T o l d y F . ) — Toldy Ferencz 
M u n k á i I I . IV. — Kath. Néplap 1870. 182. 1. (Cz. 
a Ferenczieknél 1850-ben.) — Petrik Könyvé-
szete és Bibliogr. — Figyelő I—VI. 1879. (Bayer 
F. Külön is M. Könyvesház 60.) VII. IX. X. 
XVII—XXII. — Scriptores Ordinis S. Bene-
dict!. Vindobonae , 1881. — Magyar Helikon. 
I. oszt. 3. köt. arczk. és a szülőház rajzával . 
(Köhalmi-Klimst.ein József . ) — Magy. Korona 
1882. 348. s z . ( K o l t a i V.) — Kelemen Károly, 
Czuczor G. é le t ra jza . Pécs, 1880. — Fővárosi 
Lapok 1885. I I . (Cz. r a b l á n c z a . ) — Koltai Virgil, 
Czuczor G. élete és munkái. Bpest, 1885» 

— Erdélyi János, P á l y á k és P á l m á k . Bpest , 
1886. — Századok 1886. 75. 1. — M. Könyvészet 
1886. 1888. — Horváth lg. Könyvésze te 1888. 
— Akadémiai Értesítő 1890. 72. 1. — Beöthy 
Zsolt, M. N. írod. Tört. Ismertetése. II. — 
Gr. Széchenyi István Levelei. I I . 

Czudar Mihály, népköltő, szül. 1850. 
körül Szegeden, hol a mezei gazdaságnál 
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szolgalegény volt, később kocsis Buda-
pesten ; mint huszár részt vett az 1878. 
boszniai hadjáratban. 1880. decz. 24. 
Szegedre intézett levele szerint valami 
bajba keveredett, minek következtében 
sehogy se akarta meglátogatni szülőföl-
dét és bujdosásnak indult; bárom heti 
kóborlás után Tatában elzárták, mert 
szökött katonának tekintették és egy zsidót 
megvert; ügyét 1881. júl. 2. tárgyalták 
és hazatolonczoztatásra Ítélték; Abony-
nál elszökött és neki indult a világnak. 
Végre Szegeden is megfordult, honnan 
pár nap múlva T,-Kanizsára szegődött 
el napszámba ; itten egy hétig dolgozott 
és megint Szegedre s onnan hosszabb 
idő múlva az aradi határba tért vissza 
s újra munkás ember vált belőle Aradon. 
— Verseit, melyeket öt kötetbe irt, nagy-
részt élményeiről szólnak és az egyik 
kötetben boszniai viselt dolgait énekelte 
meg, 1882-ben dr. Márki Sándorhoz vitte 
Aradon, ki ezeket a Figyelőben (1883. 
XIV. 288—297. 1.) ismertette s több mu-
tatványt is közölt. 

Márki Sándor, Czudar Mihály versei. Fel-
olvasás. Arad, 1883. 

Czuker Sámuel, orvosdoktor, kis-
szebeni sárosmegyei származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medica sistens 
choleram orientalem in possessione Péteri 
i. comitatu Pestiensi ingremiate obser-
vatam et curatam. Pestini, 1832. 

Rupp, Beszéd 156. — Szinnyei Könyvészete. 

Czukor János, gyógyszerész, szül. 
1783. márcz. 28. Kis-Szebenben, Sáros-
megyében ; tanulmányait az eperjesi ág. 
ev. gymnasiumban elvégezvén, Buda-
pesten a gyógyszerészi pályára lépett és 
mint segéd a «kigyó»-hoz cz. gyógyszer-
tárban működött. Az 1820. utáni évek-
ben Hódmezővásárhelyen gyógyszertárt 
nyitott és az 1831. nagy kolerában mint 
orvos is működött, mert a városban egy 
ideig orvos nerr volt. 1857-ben gyógy-
szertárát eladta s kizárólag apróbb iro-
dalmi munkálkodással, physikai búvár-

latokkal és kertészkedéssel foglalkozott. 
Meghalt 1868. máj. 17. Hódmezővásár-
helyt. — Gazdászati czikkeket irt a Falusi 
Gazdába (1860. 1862-63.) és a Kerti 
Gazdaságba (1862. 1866—67.) 

Czukor Lajos szives közlése. 

Czuppon György, theologiai doktor 
és tanár, szül. 1755. ápril 25. Felső-
Szoporon Sopronmegyében ; 1778. szept. 
6. Szily püspök által Szent-Benedeken 
pappá, szept. 8. Mura-Szombatban szer-
pappá s szept. 13. Felső-Lendván áldozó-
pappá szenteltetett. 1786-ban all. Józseftől 
Pozsonyban fölállított generale semina-
riumban a másodéves hittanulók prae-
fektusa volt. 1788-ban a hetyei plébániát 
nyerte, melyet 1804-ig birt. 1790-ben a 
generale seminariumok feloszlatása után, 
a szombathelyi papnevelőintézetben, mely 
ekkor megnyílt, az ó- és újszövetségi 
szentirás-magyarázat és a keleti nyelvek 
tanára lett, mely tisztét szintén 1804-ig 
viselte. Theologiai tanársága mellett az 
1793-ban megnyitott királyi lyceumban 
1796-tól 1804-ig a hittant is tanította s 
ugyanezen intézetnek 1804-től 1808-ig 
igazgatója volt. 1804-ben szombathelyi 
kanonok lett. Meghalt 1820. június 26. 
Szombathelyt. A szent Lélekről czímzett 
monostori apát és Vasmegyének tábla-
bírája is volt. Könyvtárát és szombathelyi 
szőllejét a szombathelyi papnevelő inté-
zetnek, házát pedig a kőszegi árvaháznak 
hagyományozta, melynek vagyonából is 
jutott 13,800 f r t ; összesen 29,800 frtból 
álló vagyon jutván az árvaháznak, az 
külön alapítványként kezeltetik. — Mun-
kái : 1. Celeusma filiorum Regni. Budae, 
1791. — 2. Vindiciae vulgatae-latinae 
editionis Bibliorum, qua ecclesia romano-
catholica utitur contra assertam haebraei 
et graeci textus hodierni absolutam au-
thentiam sectiones. Sabariae, 1798. Két 
kötet. — 3. Promptuarium literaturae 
hebraicae theoretico-practicum. Viennae, 
1804. Két kötet. — 4. Reflexiones his-

i torico-hermeneuticae super exegesi bib-
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lica novissime scholis theologicis apud 
nonnullos per abusum invecta. Pars I. 
Sopronii, 1816. — 5. Paralipomena 
Reflexionibus super exegesi biblica sup-
eraddita. Sabariae, 1817. — 6. Valesii 
Florentis Sciagrapliia de modalitate et 
tempore edendae versionis Hungaricae 
Bibliorum. Hely és év n. 

Schedius, V e r z e i c h n i s s 1800. 9. 1. — Cata-
logus Bibliogr. Fr. Com. Széchényi Suppl. 
I. 181. II . 106. — Katona, História Critica 
XLI. 574. — Petrik Bibliographiája és Köberl 
János szives közlése. 
Czuppon Sándor, ág. ev. lelkész, szül. 

1854. jan. 6. Tompaházán Sopronmegyé-
ben közbirtokos szülőktől; iskoláit Sop-
ronban az ág. ev. lyceumban végezte; 
ugyanott hallgatta a theologiát is. 1878-
ban Bécsbe ment, hol mint egy éves 
önkéntes szolgált és az egyetemt is láto-
gatta. 1879 telén, miután vizsgáit letette 
s magát fölszenteltette, káplánnak ment 
Trsztyenszky mellé Nagy-Geresdre, hol 
egyúttal a Rupprecht és Káldy családok-
nál a felsőbb tantárgyakból tanított. 
1883. decz. 19. Szendre Komárommegyé-
ben lelkésznek választatott; itt működött 
1886. máj. 30-ig, midőn Kővágó-Eörsre 
vitték papnak. 1887-ben a zalai egyház-
megye megválasztotta törvényszéki birá-
jává s egyházmegyei jegyzővé. — Vallás-
erkölcsi, nevelési s történeti czikkeket 
és költeményeket irt a következő lapokba: 
Prot. Egyh. és Iskolai Lap (1880 óta; 
időnként az egyházm. és ker. gyüleke-
zetből is tudósításokat, A férfiágon kihalt 
Káldy-család); Sopron (1879, Oltsátok a 
tüzet «Nt. Trsztyenszky népünnepi be-
szélyéről», 1880—85. Haubner emlék-
ünnepe, Őrizzük jeleseink emlékét, Régi-
ség Nemes-Kéren sat.), Vasárnapi Újság 
(1881. Haubner Máté emlékünnepe N.-
Geresden, névtelenül); Figyelő (1882. 
Isten a kezdet és végzet és az ember 
a teremtés koronája)'; Komárom és Vidéke 
(1884—85. A materialismus hatásáról 
korunk valláserkölcsi állapotára, A tanítói 
kar érdemeiről sat.); Tata-Tóvárosi Hír-

adó (1884—85. Költemények); Magyar 
Háziasszony (1885. Miben áll a nő boldog-
sága, pályadíjat nyert czikk, A jól nevelt 
gyermek sat.) ; Keszthely (1889. Húsvét^ 
Vétek a természet ellen). 

Nóvák Mihály szives közlése és önéletrajzi 
adatok. 

Czuprák Elek. L. Munkácsy Elek. 
Czurda Badó, gyógyszerész volt Pé-

czelen, onnét Eszékre költözött, hol 1878. 
júl. 21. meghalt 46. évében. — Czikke-
ket irt a Gyógyszerészeti Hetilapba (1863.) 

Gyászjelentés. 

Czvaina József, orvosdoktor, bicsei 
trencsénmegyei származású. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medico-phar-
macologica de morphio. Pestini, 1835. 

Ilupp, Beszéd. - - Szinnyei Könyvészete. 

Czvetinovich György, sziszeki szár-
mazású. — Munkája : Oratio in felicis-
simam inaugurationem reverendissimi 
atque amplissimi dni Casparis Ztanko-
vachky episcopi Zagrabiensis, quam 
auspice Deo 8. Julii anno 1590. in sua 
sede episcopali Zagrabiae feliciter per-
egit. Viennae. 

Horányi, Nova Memoria 756. 

Czvittinger Dávid, magyar nemes 
származású, a magyarországi irodalom-
történetirás úttörője, szül. 1673—80 közt 
Selmeczbányán, hol atyja Cz. János 
tanácsbeli volt, ki fiát gondos nevelésben 
részesítette, Cz. Dávid szülővárosában elvé-
gezvén iskoláit, 1696-ban külföldi egyete-
mekre ment, meglátogatta Berlint, Strass-
burgot, Tübingát és 1701-ben az altdorfi 
egyetemen tanult, a hol Moller Dávid 
Vilmos pozsonyi születésű egyetemi ta-
nárnak barátsága nagy befolyással lehe-
tett reá. Valószínűleg ennek buzdítására, 
de mint előszavában mondja, azért irta 
nagy munkáját, mert látta, hogy minden 
nemzetnek vannak férfiai, kik az írók 
neveit, életét, műveit s a róluk mondott 
ítéleteket összegyűjtötték és kiadták s 
csupán nálunk nem akadt még senki, a 
ki erre vállalkozott volna. Ő e téren 
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úttörő volt, nagy fáradsággal kellett 
összegyűjtenie a szétszórt apró adato-
kat ; nem is itthon dolgozott, hanem 
külföldön s így sok segédeszközt kellett 
nélkülöznie ; a hazájabeli tudósokkal a 
háborús időkben nem levelezhetett s így 
azok nem lehettek segítségére. A segéd-
könyvek, források beszerzése sok költ-
ségébe került, minek folytán pénzzavarba, 
sőt adósok börtönébe jutott, a hol nagy 
munkáját befejezte. A selmeczbányai 
városi jegyzőkönyvek szerint: 1706. aug. 
25. említtetik, hogy Cz. Tübingában adós-
ságot hagyott hátra, hol Ostrolucky Pál 
350 frtot kölcsönzött neki, özv. Czvittin-
gerné a tartozás lefizetésére felszólíttatik. 
Az altdorfi egyetem 1713. ápr. 21-ről 
tudatja a várossal Cz. szökését börtöné-
ből (Eruption ex carcere academico), a 
följegyzés ekkép szól: Die Universität 
berichtet, dass Czvittinger aus dem hones-
ten Arest die Flucht genommen, seine 
Sachen vorher wegpracticirt und nichts 
hinterlassen, welche die Universität hoch 
ahnden konnte, wird aber vom rigore 
ablassen, wenn man die poenam infa-
miae mit 60 rth., die man vor allem 
hinausschicken möchte, redimiren und 
auch sonsten andere Schulden bezahlen 
wolle. A városi tanács már előbb érte-
sült volt Cz. szökéséről, mert márcz. 19. 
ez áll a jegyzőkönyvben: David Czvit-
tinger sei auf der Herein-Reise begriffen. 
Azon év okt. 17. az altdorfi egyetem 
átír a városhoz, hogy Schmidegné ma-
gára vállalta testvérének Cz. D. tarto-
zását, de azt mint ígérte 1713. jún. 24-ig 
le nem fizette. Erre Schmidegné a városi 
tanács előtt ígérte, hogy a 350 frtot 
1714. márcz. 8-ig elküldi; ugyanis a 
fizetést nehezítik az örökösöknek osz-
tályozási akadékoskodásai; a jegyző-
könyvben az is említtetik, hogy Cz. D. 
az osztatlan tömegből már is többet 
vett ki, mint a mi őt megillette volna. 
Cz. adósságát testvére valószínűleg ki 
is fizette, mert erről több szó nem 

tétetett. Visszatért hazájába Selmeczbá-
nyára, hol akkor a hatalom a jezsuiták 
kezében volt és így ő mint ág. ev. 
vallású nem nyerhetett hivatalt és mint 
Waldbürger hitelezőitől folytonosan hábor-
gatva élt saját házában, mely a mostani 
akadémiai épület telkén volt. 1730. jún. 
14. kelt sajátkezű kérvénye van az ottani 
városi levéltárban, melyben panaszt emel 
Kappert nevű tizedes (Viertlmeister) ellen. 
Meghalt 1743. márcz. 18. Selmeczbányán; 
mint jómódú bányapolgár és házbirtokos 
az egész iskola kíséretével (Generalleiche) 
temették el. Vele a Czvittinger-család 
kihalt. Ennyit tudunk életéről, melynek 
megírását hogy elmulasztották azok, kik 
munkáját forrásúi használták, panaszt 
emelt már Rumy a század elején. — 
Munkája: Davidis Csvittingeri nob. 
Hung. Specimen Hungáriáé Literatae, 
virorum eruditione clarorum natione 
Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, 
Slavorum, atque Transylvanorum, vitás, 
scripta, elogia et censuras ordine alpha-
betico exhibens. Accedit Bibliotheca 
scriptorum qui extant de rebus Hun-
garicis. Francofurti et Lipsiae typis et 
sumptibus Joh. Guil. Kohlesii, Univ. 
Altdorf. Typogr. 1711. 4-rét 14 és 418 
lap Bibliotheca 84 1. Ezen munkában, 
melyet a szerző Hontmegye rendeinek 
ajánlott, hozzá intézett üdvözlő verseket 
irtak Baier János Jakab, az altdorfi 
egyetem rectora, Sonntag Kristóf, Zeltner 
Gusztáv György, Baier János Vilmos, 
Hildeb rand Henrik, Rink Eucharius 
Gottlieb, Moller Dániel Vilmos, Schwarcz 
Keresztély Gottlieb és Spiz Erhard alt-
dorfi egyetemi tanárok. Cz. harmadfél-
száznál több irót sorol föl munkájában; 
hogy m űve tökéletlen, azt maga is be-
vallja, tárgyalásai aránytalanok, de leg-
nagyobb hibája az ítélet hiánya s hogy 
a dicséretekkel pazar úl bánik. Spangár 
András szemére veti magyar bibliothé-
kájában (mely kéziratban maradt), hogy 
300 magyar Íróról megfelejtkezett, de 
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ugyanezt irja Rotarides Mihály (Históriáé 
Hungaricae litterariae antiqui, medii, 
atque recentioris aevi lineamenta. Altona 
et Servestae, 1745.) Spangárról. Cz. 
igérte ugyan, hogy munkájának hiányait 
kipótolja, de mint Bod Péter irja, azért 
nem tette ezt, mert irigyei rágalmakat 
szórtak ellene s ezek annyira elkedvet-
lenítették, hogy letette a tollat és így az 
ígért javítások és bó'vítések elmaradtak. 
Dobner Sebestyén Ferdinand pótlékot 
irt Czvittingerhez, mely azonban szintén 
nem jelent meg ; Serpilius Sámuel Vilmos 
hasonló pótlékokat irt, melyek a pozsonyi 
ág. ev. lyceumi könyvtár kéziratai közt 
ó'riztetnek; ugyanott van Marth Mátyás 
pozsonyi evang. lelkész emlékkönyve, 
melybe Cz. emléksorokat irt altdorfi 
tanuló korában 1701-ben. Bod Péter, 
Horányi s Wallaszky használták ugyan 
munkáját, de élete leírásáról megfeled-
keztek. Végre Fabó András (Serpilius 
kéziratának a m. n. múzeumban levő 
másolatát, melyet egy névtelen is sza-
porított, használva) irt Adalékokat Czvit-
tingerhez, melyek a M. Tudom. Erte-
kezőben közöltettek először, de ezen 
folyóirat megszűnte miatt,, csak a két 
első betű; az egészet közzétette azután 
Abafi a Figyelőben és fölvette onnan az 
Uj M. Athenás (Bpest, 1882.) Függelé-
kébe. — A Czvittinger család 1657-ben 
kapta a magyar nemességet. 

Lippisch (Joli. Georg.), Thorunum Hunga-
rorum Litter. deditorum mater. Jena, 1735. 
— Reinmann, Bibliotheca, hist. liter. crit. 
Hildesiae, 17S9. II . 136. — Horányi, Memoria 
I. (Előszó 3.) III. 644. — Benko, Transsyl-
vania II. 330. — Catalogus Bibi. Franc. Com. 
Széchenyi I. 251. — Katona, História Critica 
XXXVII. 694. — Ersch und Gruber, Allgem. 
Encycl. XX. 457. (Rumy.) —- Figyelő I—III. 

VI. XVII. XVIII. — Harmath Károly, Pozsonyi 
ev. lyceum kéziratainak gyűjteménye 35. — 
I f j . Szinnyei József, Irodalmunk Története 
1711—1772. 122. 1. és M. Irodalomtörténet-
Irás Ismertetése. Bpest, 1877. — Breznyik 
János, Selmeczbányai ág. hi tv . ev. egyház 
és lyceum története. II. 44. HO. 111. 462. — 
Breznyik János lyc. igazgató és Vörös F. 
selmeczbányai aljegyző szives közlése. 

Czynk Ede, kir. posta- és táviró-főnök 
Fogarason Erdélyben, szül. 1851. szept. 
29. Brassóban r. kath. szülőktől; tanul-
mányait a brassói szász és a r. kath. 
gymnasiumban végezte. 1871-ben állami 
postaszolgálatba lépett. — Állat- s külö-
nösen madártani czikkei megjelentek a 
Waidmann (Lipcse, 1876. 1878. 1883— 
84. 1886. 1888—90.), Hugo's Jagd-Zeitung 
(Bécs, 1884-1886. 1888-1892.), Neue 
Deutsche Jagd-Zeitung (Berlin, 1884— 
91.), Isis (Berlin, 1884—86.), Die ge-
fiederte Welt (Berlin, 1885.), Vadászlap 
(1886—87.), Verhandlungen und Mit-
theilungen des siebenb. Vereins für Na-
turw. in Hermannstadt (XXXIX. 1889.), 
Waidmannsheil (Klagenfurt, 1889.1891.!, 
az Ornithol. Jahrbuch (Hallein, 1889— 
92.) és Die Schwalbe (Bécs, 1891—92.) 
czímű folyóiratokban ; megfigyeléseket 
tett a Budapesten tartott II. nemzetközi 
ornith. congressus számára, melyek meg-
jelentek a Jahresbericht des Comités für 
ornith. Beobachtungs-Stationen in Österr.-
Ungarn. (1883—90. években.) — Mun-
kája : Der Bär, jagdlich-naturgeschicht-
liche Skizze. Klagenfurt, 1892 — Mint 
munkatárs dolgozott az E. A. Bielz, 
Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens 
(N.-Szeben, 1888.) és Franz Valentinitsch, 
Das Haselhuhn (Bécs, 1892.) cz. mű-
veknél. 

Önéletrajzi adatok. 
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D 

Dabóczi János, iparos polgár és ev. 
ref. egyházi tanácsos volt Marosvásár-
helyt. hol 1876. szept. 7. meghalt 87. 
évében. — Munkája : Felszólítás Maros-
vásárhely hű polgáraihoz. Marosvásár-
hely, ápr. 15. 1848. (Kiáltvány.) 

Gyászjelentés. 

Dach János, leányiskolái tanár, szül. 
1859. nov. 24. Pozsonyban; tanul-
mányainak végeztével több évig nevelő 
volt Esterházy István gróf családjánál. 
1884. szept. óta a pozsonyi állami fel-
sőbb leányiskolának r. tanára. — Czik-
kei: Az alkotmánytan tanítása a nép-
iskolában (Pozsonyvidéki Lapok 1882.), 
A tanítás hatása a nevelésre (Programm-
értekezés 1886.), A neveléstan szerepe 
az iskolai tantervben. (Programmérteke-
zés 1890.) — Munkái: 1. A képes 
beszédről. Pozsony, 1888. — 2. Az 
erkölcs fejlődéséről. U. ott, 1891. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 18S8. és ö n -
életrajzi adatok. 

Dacia (Petrus de) Domokos-rendi 
szerzetes, hires csilagász a XIII. század-
ban. Czvittinger és követői erdélyinek 
mondják, míg Trausch Seivert után dán 
származásúnak tart ja; a prágai egyetem 
jogi anyakönyvében az 1381. évnél 
Petrus de Dacia aliter dictus Duw van 
bejegyezve. — Munkája: Liber de cal-
culo seu computu, item Calendarium 
1300 körűi. (Trithemius Vossius, de 
Scientiis mathem. cap. LXVII. p. 397.) — 
Weszprémi Nie. de Dacia-nak 1464 körüli 
kézirati mathematikai munkáját említi. 

Bod, M. Athenas 349. 1. (Erdélyi Péternek 
irva.) — Weszprémi, Succincta Med. Biogr. 
I. 31. II. 61. 1. 

Dadan János, zsolnai könyvnyomtató 
1660—1704-ig. Sirja fölött Krman Dániel 
tartott beszédet 1704. júl. 26. — Mun-
kája : Dwanact Pfemysslowánj Du-

chownjch, Wnjchz obsahugj Modlitby 
wáechnem Krésfanúm víitéőné a po-
tessitedlné. Nekdy w Latinském gazyku 
wydané od Fiiipa Kegela. Zsolna, 1686. 
(Tizenkét lelki elmélkedés, minden ke-
reszténynek hasznos imádságok, Kegelius 
Fülöp után latinból cseh nyelvre ford.) 
Toldalék: Zpéwowé a neb Pjsnicky 
Duchownj. (Lelki énekek.) 

Szabó K., Kégi M. Könyvtár II. 437. 605. 
1. és dr. Wagner Lajos szives közlése. 
Dadai Géza (deési), nyomdai revizor, 

D. Sándor városi tanácsos és Toldy 
Mária fia, szül. 1844. decz. 21. Deésen 
Szolnok-Dobokamegyében ; iskoláit u. ott 
kezdte s a szamosujvári gymnasiumban 
folytatta. Hajlamát követte, midőn 1862-
ben a nyomdászati pályára lépett és 
tanuló éveit kitöltve, Kolozsvárról Buda-
pestre jött, hol jelenleg a Pallas rész-
vénytársaság revizora. — Munkatársa 
volt a budapesti Revízió élczlapnak 
(1868.) s a Szegedi Naplónak ; sok czikke 
jelent meg a Typographiában, Nyom-
dászok közlönyében (1883—85. A betűk 
oxydálása, A talmi Herakles, Még egy-
szer a papírgyártásról sat., Poseidon 
álnév alatt is); segédszerkesztője a Ma-
gyar Nyomdászatnak (1888 óta, czikkei: 
A görögök és rómaiak publicistikája, 
A rövidlátásról, A prágai kiállítás, Abádi 
Benedek és a sárvári nyomda, A lemez 
használhatósága stb.) — Szerkesztette 
és kiadta a Savanyú cz. nyomdász élcz-
lapot 1870. máj. 1-től, melyből nyolez 
szám jelent meg Szegeden és a Häring 

I cz. szintén nyomdász élczlapot Buda-
pesten 1871. nov. 1-től 19-ig, összesen 

I három számot. 
Önéletrajzi adatok. 

Daday Jenő, (deési), bölcselet doktor, 
a m. n. múzeum segédőre, a m. tud. 
akadémia lev. tagja, D. Elek földbirtokos 
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és kisbúni Mébesy Sarolta fia, előbbi-
nek unokaöcscse, szül. 1855. máj. 24. 
Búzamezőn Szolnok - Dobokamegyében ; 
a gymnasiumot 1874-ben végezte a 
kolozsvári ev. ref. főiskolában, ugyanott 
az egyetem math. - term. tud. karához 
természetrajzi tanárjelöltnek iratkozott 
be. Egyetemi tanulmányai első évében 
megnyerte az állami állattani ösztön-
díjat, melyet három éven át élvezett. 
1875-ben a kolozsvári egyetem math. 
term. tud. karától az állattanból kitűzött 
pályakérdést oldotta meg. 1878. márcz. 
a természetrajzi tudományokból bölcselet 
doktori oklevelet nyert; júniusban a ter-
mészetrajzból, mint főtárgyból és a vegy-
tanból mint melléktái'gyból tanárrá képe-
síttetett. 1878. május 1. a kolozsvári 
egyetem állat- és összehasonlító boncz-
tani tanszéke mellett tanársegéd lett és 
e minőségben szolgált 1885. szept.-ig. 
Tanársegédeskedése ideje alatt az 1882 
—83. tanév első felében magántanári 
képesítést nyert és a második félévben 
e mellett még az állat- és összehasonlító 
boncztanból mint helyettes, rendes elő-
adásokat is tartott és a tanárképző-inté-
zeti s az állattani gyakorlatokat is vezette. 
1885. szept. állami ösztöndíjjal a nápolyi 
Stazione zoologica-ba utazott, hol 1886. 
máj. végéig működött. Nápolyból vissza-
térve folytatta a kolozsvári egyetemen 
magántanári előadásait. 1887. febr. 1. 
a kecskeméti állami főreáliskolához 
helyettes tanárnak küldötték ki , hol 
júl. 11-ig tanított, midőn a m. n. múzeum 
állattárában segédőr lett. 1888-ban a 
budapesti kir. tud. egyetemnél magán-
tanár lett. A m. tudom, akadémia 1889. 
máj. 3. megválasztotta lev. tagjává, 1891. 
decz. a moszkvai cs. ethnographiai s an-
thropologiai társaság szintén tagjává vá-
lasztotta. — Természetrajzi, főleg állattani 
czikkei a következő lapokban és folyó-
iratokban jelentek meg: Szolnok-Doboka 
(1878). Kelet (1880. 226. sz.). Erdélyi 
Gazda (1883), Nemzeti Nőnevelés (1882.1 

1885.), Természettud. Közlöny (1883 óta), 
Ellenzék (1885. Nápolyi levelek), a ko-
lozsvári Orvos Term. Értesítő (1879-
től), a budapesti Természetrajzi Füzetek 
(kisebb czikkek), Akadémiai Értesítő 
(1891. A m. tud. akadémia zoologiai ki-
adványai 1832-től 1890-ig. Névtelenül.), 
Természettud. Társulat Emlékkönyve 
(1892. Az alsóbbrendű édesvízi állatok 
szülői gondoskodása.) — Munkái: 1. Ada-
lékok a rotatoriák ismeretéhez. Kolozs-
vár, 1877. (Erd. Múz. Egylet Évkönyvei 
II. k. 6. sz,) — 2. A rotatoriák híméiről. 
Ugyanott, 1878. (Doktori értekezés.) — 
3. A gryllotalpa vulgaris táplálkozás 
módjáról. Ugyanott, 1878. (Értesítő a 
kolozsvári Orvos - Term. Társulat Szak-
üléseiről III.) — 4. A gryllotalpa vul-
garis L. élődi fonálférgei. U. ott, 1879. 
(Orvos-Term. Értesítő IV. Term. Szak.) 
— 5. Rana esculenta L. var. rana 
ridibunda. Pali. U. ott, 1879. (Orvos-
T. Ért. IV. Term. Szak.) — 6. Oecistes 
crystallinus, Ehrb. Bpest, 1879. (Ter-
mészetrajzi Füzetek III.) — 7. Az ál-
skorpiók vérkeringési szervéről. U. ott. 
1880. (Term. Füz. IV.) — 8. A pesterei 
barlangban tett kutatások eredménye. 
Kolozsvár, 1880. (Orv. T. Ért. V. Term. 
Szak.) — 9. Észrevétel dr. Primics Gy. 
Osemlősök csontjai a pesterei barlangból 
cz. czikkére. U. ott, 1880. (Orv. T. Ért. 

VI. Term. Szak.) — 10. Az álskorpiök 
boncztana. U. ott, 1882. (Orv. T. Ért. 
VII. Term. Szak.) — 11. Adatok Kolozs-
vár és környéke crustacea - faunájának 
ismeretéhez. U. ott. 1882. (Orvos. Term. 
Ért. VII. Term. Szak.) — 12. Adatok a 
sz. Anna és Mohos tó faunájának ismere-
téhez. Kolozsvár, 1883. (Orv. T. Ért. VIII. 
Term. Szak.) — 13. Uj adatok a kerekes-
férgek ismeretéhez. Bpest. (Akad. Math, 
és Term. Ért. I. köt. 8. 9. füzet.) — 
14. Ichthydium Entzii, a kolozsvári 
édesvízi fauna egy új alakja. U. ott, 
1883. (Term. Füz. V.) — 15. A magyar 
állattani irodalom ismertetése 1870 
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-1880-ig. U. ott. 1882. — 16. Adatok 
a dévai vizek faunájának ismeretéhez. 
Kolozsvár, 1883. (Orvos T. Ért. VIII. 
Term. Szak.) — 17. Neue Beiträge zur 
Kenntniss der Räderthiere. U. ott, 1883. 
(Math. u. N. Berichte aus Ungarn.) — 
18. Házi állataink eredetérül. Kolozs-
vár, 1883. (Orvos Term. Ért. Népszerű 
Szak. 5. sz.) — 19. Adatok a Retyezát 
tavai Crustacea-faunájának ismeretéhez, 
Budapest. 1883. (Term. Füzetek VII.) — 
20. Adatok a Cilioflagellaták ismeretéhez. 
U. ott, 1883. (Értek, a term. tud. kör. 
XIII. 15. sz.) — 21. Über eine Polytha-
lamie der Kochsalztiimpel bei Déva in 
Siebenbürgen. Leipzig, 1884. (Zeitschrift 
f. wiss. Zoologie XL.) — 22. Catalogus 
Crustaceorum faunae Transylvaniae. 
Kolozsvár. 1884. (Orv. Term. Ért. Term. 
Szak.) — 23. Uj adatok a kerekesférgek 
ismeretéhez. Budapest, 1884. (Mathem. 
és Term. Közlem. XIX. 2. sz.) — 24. A 
Magyarországban eddig talált szabadon 
élő evezőlábú rákok magánrajza. U. ott, 

1884. (Math, és T. Közlem. XIX. 5. Az 
akadémia által dicsérettel kitüntetett 
pályamű.) — 25. A Balaton titkai. 
Kolozsvár, 1885. (Orvos T. Ért. Népsz. 
Szak. 4. sz.) — 26. Ujabb adatok Kolozs-
vár és Erdély crustacea-faunájának is-
meretéhez. U. ott, 1885. (Orvos T. Ért 
Term. Szak.) — 27. Adatok a Balaton 
faunájának ismeretéhez. Budapest, 1884. 
(Math, és Term. Ért. III. 6. 7.) — 28. Uj 
állatfajok Budapest édesvízi faunájából. 
U. ott, 1884. (Term. Füzetek IX.) — 
29. Névjegyzék és tárgymutató a kolozs-
vári orv. term. tud. társ. 1876-tól 1883-ig 
megjelent kiadványaihoz. Kolozsvár, 1884. 
— 30. Jelentés az 1884. év nyarán 
Magyarország különböző vidékein végzett 
crustaceologiai kutatások eredményéről. 
Budapest, 1885. (Mathem. és Term. Köz-
lemény. XX. 3.) — 31. Adatok Magyar-
és Erdélyország néhány édesvizű meden-
czéjének nyilt tükri faunájához. U. ott, 
1885. (Orvos Term. Ért.) — 32. Jelentés 

az erd. orsz. múzeumegylet igazgató-
választmányának megbízásából az 1885. 
év nyarán végzett chiropterologiai gyűj-
tések eredményeiről, és az erd. orsz. 
múzeum-egylet denevér-gyűjteményének 
jegyzéke. U. ott, 1885. (Orv. Term. Ért.) 
— 33. A Hexarthra polyptera Schm. 
boncz-, szövet- és élettani viszonyai. 
Budapest, 1886. (Term. Füz. X. A kir. m. 
term. tud. társulattól) 300 forinttal jutal-
mazott pályamű.) — 34. Ein kleiner 
Beitrag zur Kenntniss der Inusorien-
Fauna des Golfes von Neapel. Berlin, 
1886. (Mittheilungen aus d. zool. Station 
zu Neapel VI.) — 35. Einiges über F. v. 
Stein's Cilioflagellaten - Gattung Cenchri-
dium. Leipzig, 1886. (Zool. Anzeiger.) — 
36. Uj adatok Erdély denevér faunájának 
ismeretéhez. Budapest, 1887. (Értekezések 
a term. tud. kör. XVI. 7.) — 37. Mono-
graphie der Familie der Tintinnodeen. 
Berlin, 1887. (Mittheilungen aas der zool. 
Station zu Neapel VII. 4.) — 38. Tintin-
nodeák szervezeti viszonyai. Budapest, 
1887. (Mathem. és Term. Közlem. XXII. 
4. sz.) — 39. Conspectus specierum 
Branchiopodorum faunae Hungaricae. 
U. ott, 1888. (Mathem. és Term. Köziem. 
XXIII. 3. sz.) — 40. A heterogenesis 
egy érdekes esete a kerekesférgeknél. U. 
ott, 1888. (Mathem. és Term. Értesítő. 
VII. 1. sz.) — 41. A nápolyi öböl dino-
flagellatáinak rendszeres átnézete. U. 
ott, 1888. (Term. Füzetek XI. 2. sz.) — 
42. Egy szabadon uszó acineta a nápolyi 
öbölből. U. ott, 1888. (U. ott). — 44. Egy 
új cercaria-forma a nápolyi öbölből. 
U. ott, 1888. (U. ott). — 44. A magyar 
nemzeti múzeum álskorpióinak áttekin-
tése. U. ott, 1888. (Term. Füz. XII. 3. 
4. f. Németül is u. ott.) — 45. A magyar-
országi cladocerák magánrajza. U. ott, 
1888. — 46. Adatok a Kaukázus álskorpió-
faunájának ismeretéhez. Ugyan ott, 1889. 
(Term. Füz. XII. l.f.) — 47. Egy brazíliai 
uj álskorpiófaj a magyar nemz. múzeum 
állattárában. U. ott, 1889. (U. ott). -
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48. Ujabb adatok a magyar-fauna ál-
skorpióinak ismeretéhez. U. ott, 1889. 
(U. ott). — 49. Uebersicht der Branchipus-
Arten Ungarns. U. ott, 1889. (Mathem. 
Naturw. Berichte aus Ungarn VI.) — 
50. Előmunkálat a rovartani magyar 
műszótárhoz. A kir. m. term. társ. meg-
bízásából. U. ott, 1889. (Kézirat gyanánt). 
— 51 .Adatok a Balkán-félsziget álskorpió-
faunájának ismeretéhez. Ugyanott, 1889. 
(Term. Fűz. XII. 2. 3. f.) — 52. Erdély 
faunájának százlábúi. U. ott, 1889. (U. 
ott). — 53. A magyarországi myriopodák 
magánrajza. Ugyan ott, 1889. — 54. A 
nápolyi öböl rotatoriái. U. ott, 1890. 
(Term. Ért. XIX. 7. sz.) — 55. A m. n. 
múzeum idegenföldi myriopodái. U. ott, 
1890. (Term. Fűz. XII. 4. f.) — 56. Bran-
chipus paludosos Müll. 0. Fr. a magyar 
faunában. U..ott, 1890. (U. ott, XIII. 1. f. 
Németül is.) — 57. A budapesti könyv-
tárákban található természetrajzi folyó-
iratok jegyzéke. U. ott, 1890. (M. Könyv-
Szemle.) — 58. A magyarországi diap-
tomus-fajok átnézete. U. ott, 1891. (Term. 
Füz. XIII. 4. f.) — 59. Die Ráderthiere 
des Golfes von Neapel. Ugyanott, 1891. 
(Mathem. - Naturw. Berichte aus Ungarn 
VIII.)—60. Az Asplancha-fajok áttekintése 
és hazai képviselőik. U. ott. 1891. (Mathem. 
és Term. Értesítő IX. 8. 9. f.)— 61. Adatok 
Magyarország édesvízi mikroskopos fauná-
jának ismeretéhez. U. ott, 1891. (Term. 
Füz. XIV. 1. 2. f.) — 62. Schizocerca 
diversicornis Daday, vagy brachionis 
amphifurcatus Imhof. Synonymikai észre-
vétel. U. ott, 1891. (Term. Füz. XIV. 1. 2.f. 
Németül is u. ott és a lipcsei Zoolog. 
Anzeigerben.) — 63. A magyar ál-
lattani irodalom ismertetése 1881-től 
1890-ig. U. ott, 1891. — 64. Az eddig 
pontosan ismert diaptomus-fajok meg-
határozó táblázata. U. ott, 1891. (Term. 
Füz. XVI. 1. 2. f.) — 65. A Balaton micro-
scopos állatairól. U. ott, 1891. (M. Föld-
rajzi Társ. Balaton-Bizottságának Jelen-
tésé-bői.) — 66. Vezető az állattárban. 

Bpest, 1891. (Névtelenül.) — A Term. 
Füzetekből különnyomatban megjelent 
értekezések u. ott németül és szintén 
különnyomatban is megjelentek. 

M. Tud. Akad. Értesítője 1882—83. 1885—89. 
— .11. Könyvészet 1886—89. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1888—89. — M. Salon VIII. 1888. 
arczk. —M. Tud. Akadémiai Almanach 1890.286. 
1891. 130. 1892. 130. és önéletrajzi adatok. 
Daday Vilmos (deési), orvosdoktor, 

D. János és Jánosy Katalin fia, előbbi-
nek unokaöcscse, szül. 1856. ápr. 27. 
Semesnyén Szolnok-Doboka megyében ; 
középiskoláit a kolozsvári ev. ref. főis-
kolában 1875-ben, az egyetemet ugyan-
ott 1880-ban végezte; 1881-ben mint 
önkéntes katonáskodott. 1882. jan. 21. 
nyert orvosdoktori oklevelet Kolozs-
várt, hol azonnal az egyetemi bőr- és 
bujakóros kórház tanársegédje lett. 1884. 
márcz. 1. Sepsiszentgyörgybe a három-
székmegyei kórházhoz hívták meg, me-
lyet a kor kívánalmainak megfelelően 
átalakított és hol jelenleg is működik. 
1890-ben a főispán tiszt, megyei főor-
vosnak nevezte ki. — Munkája: Rész-
letes kimutatás azon himlős betegekről, 
kik 1881. aug.-tól 1883. aug.-ig dr. Geber 
Ede egyetemi tanár bőr- és bujakórtani 
osztályán gyógykezeltettek. Kolozsvár, 
1884, (A kórházi Értesítőben és a Gyógyá-
szatnak Áll. Orvostan cz. mellékletében.) 

Önéletrajzi adatok. 
Daempf Sándor, jogidoktor és kir. 

ítélő-táblai biró, szül. 1852. márcz. 5. 
Pécsett Baranyamegyében, hol közép-
iskoláit végezte és jogi tanulmányait 
kezdette meg, melyeket a budapesti 
egyetemen befejezett, mire u. o. az összes 
jog- és államtudományokból 1875. okt. dok-
torrá avattatott; ugyanezen év és hónap-
ban (Budapesten eltöltött két évi gyakorlat 
után) köz- és váltóügyvédi oklevelet nyert; 
ekkor a pécsi püspöki újonnan szervezett 

| jog- és államtudományi karhoz a magyar 
és osztrák magánjog és a bányajog nyilv. 
rendkívüli tanárává neveztetett ki. 1878-
ban a budapesti egyetemen a magyar 
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magánjogra magántanárrá habilitáltatott. 
Azon egyházfőhatósági rendelet miatt, 
mely a pécsi jogakadémiát 1881. évben 
az ország egyéb jogakadémiáitól eltérőleg 
újjá szervezte s nevezetesen a tanári 
állás eddigi közjogi jellemét alapjában 
megváltoztatta, tanári állásától 1882. 
febr. megvált és Pécsett mint gyakorló 
ügyvéd működött. 1884-ben Pécs szab. 
kir. város törvényhatósági bizottságának 
tagja lett. 1887-ben a pécsi kamara 
ügyészévé választatott meg, hol öt évig 
működött; ugyanazon évben Pécs városa 
tiszti főügyészévé nevezte ki s ezen 
hivatalát 1891. április végéig viselte; 
ekkor mindkét hivataláról lemondott, 
mert ő felsége által ápr. 18. a pécsi kir. 
Ítélőtáblához rendes itélőbírónak nevez-
tetett ki. Nyelvismerete kiterjed a magyar, 
német, latin, franczia és angol nyelvekre. 
— Rendes munkatársa volt 1873-ban a 
Pécs-Baranyai Lapoknak és 1882-ben a 
Pécsi Lapoknak; egyéb lapokba is írt 
czikkeket, különösen szaktudományiakat 
a Jogtudományi Közlönybe (1880. 1884 
—85. 1888. Mutatványok kézirati mun-
kájából) és egyéb szaklapokba. A jogász-
gyűlés állandó bizottságának felhívására 
véleményt adott a jogi szakoktatás 
reformja tárgyában (X. magyar jogász-
gyűlés évkönyvében.) — Munkái: 1. 
A magánjog és tárgya különös tekin-
tettel a magyar általános magánjog 
codificatiójára. Pécs, 1877. — 2. Előadói 
vélemény «a fellebbvitelről a sommás 
eljárásban» cz. törvénytervezetről. U. ott, 
1890. (A pécsi ügyvédi kamara megbízásá-
ból írt véleményt adott a polgári törvény-
kezési eljárás reformját czélzó igazság-
ügyminiszteri törvénytervezetről.) — 3. 
A holtkési törvény (Lex amortisationis) 
Magyarországon. Magánjogi tanulmány. 
U. ott, 1891. — Kéziratban van egy na-
gyobb jogtörténeti s dogmatikai munkája. 

Önéletrajzi adatok. 

Dahlmüller Jóssef Vilmos, fuldai 
származású budai városi tiszti főorvos. 

— Munkája: Bissertatio inaug. medica 
de palpitatione cordis. Viennae,. 1774. 

Catalogus Bibliogr. Fr . Com. Széchenyi I. 
251. 1. 

Daiber Ferencs, a pozsonyi felsőbb 
grammatikai osztály tanulója volt, midőn 
következő munkáját kiadta : Schola fidei 
oder unergründliche Glaubens-Schul. 
Pressburg, 1731. 

Petrik Bibliogr. 

Daichendt Gottfried, tanár a besz-
terczei ág. ev. főgymnasiumban, szül. 
1856-ban Szász-Sebesen Szebenmegyében 
és 1879 óta a latin és görög nyelv 
tanára. — Programmértekezése : Die 
Leetüre des Cornelius Nepos mit Bezug 
auf die Charakterbildung der Schüler. 
(Beszterczei ev. főgymn. Értesítője 1890.) 
— Munkája: Leitfaden für die Verfas-
sungslehre von Ungarn in kurzer über-
sichtlicher Darstellung zum Gebrauch an 
den ung. Gewerbe-Schulen zusammen-
gestellt. Bistritz, 1883. 

M. Könyv-Szemle 1883. X C V I I I . 1. — Wurtz 
Névkönyve. 

Dajka (Keserűi) János. L. Keserűi 
Bajka János. 

Dalheim Erhard Miklós. L. Erhard 
Miklós (dalheimi). 

Dali (Tolnai) János. L. Tolnai Bali 
János. 

Daller Leopold, Jézus-társasági hit-
szónok, született 1635-ben és 15 éves 
korában lépett a rendbe; husz évig 
hitszónok volt és leginkább Pozsonyban 
és Sopronban a hittérítésbenbuzgólkodott. 
Meghalt 1690. okt. 21. Németujvárott. — 
Több kötetre terjedő egyházi beszédeket 
hagyott hátra kéziratban. 

Stoeger, Scriptores. 

Dallos Gyula, pestmegyei másodtan-
felügyelő, volt szarvasi tanár (1853) és 
a budapesti egyetemen az angol nyelv 
és irodalom magántanára. Meghalt 1884. 
szept. 2. Budapesten 57 éves korában. 
Egyike volt a legismertebb angol nyelv-
tanároknak a fővárosban. — Életrajzokat, 
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ford. beszélyt és számos czikkeket írt a 1 
következő lapokba : Délibáb (1855—57), 
Napkelet (1857.1859), Divatcsarnok (1861), j 
Szépirodalmi Figyelő (1861—62), Családi 
Kör (1862), Uj Nemzedék (1862), Ország 
Tükre (1862), Bud. Szemle (1862), Koszorú 
(1863—64), Nefelejts (1864), Magyarország 
és Nagyvilág (1865—66), Fővárosi Lapok 
(1876), Figyelő (II. 1877. Vázlatok az 
arab nyelv és irodalom történetéből), 
Petőfi Társaság Lapja (1878. Shakespeare 
műveinek chronologiájáról), végre a 
Délibáb Naptárba (1858. Az angol iro-
dalom), Emich Nagy Naptárába (1860— 
62) és az Alkotmányos Nagy Naptárba 
(1862) írt vegyes czikkeket. — Munkái: 
1. Angol nyelvtan. Pest, 1853. (2. kiad. 
U. ott, 1860. 4. kiadást Gyakorlati angol 
nyelvtan cz. sajtó alá rendezte Patterson 
Arthur. Bpest, 1888. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny.) — 2. Kulcs, vagyis angol 
fordítása az Ahn és Ollendorff uj tan-
menetük szerint készített angol nyelv-
tanomban foglalt magyar gyakorlatoknak. 
U. ott, 1853. (2. kiadás. U. ott, 1860.) — 
3. Praktischer Lehrgang zur schnellen 
und leichten Erlehrnung der ungarischen 
Sprache. Nach Dr. Fr. Ahn's Lehrme-
thode. Pest, 1856—58. (Két rész. I. rész. 
2. kiadás. 1857 5. és 6. k. 1860. U. ott, 
52. k. 1879. Bpest, 54. k. 1880. 57. k. 
1881. 59. k. 1882. 62. k. 1884. Torkos 
L. és Sonnenfeld Zsigm. által átdolgozott 
66. k. 1889. U. ott.) — 4. Angol-magyar 
és magyar-angol szótár. I. füzet. Magyar-
angol rész. Pest, 1860. (Több nem jelent 
meg.) — 5. As anya gyermekei között, 
vagy az anyai kötelesség szabályai. Abbott 
János után angolból ford. Pest, 1867. 
(Molnár Antallal együtt.) — 6. As anyát-
lan család. Angolból ford. M. A. és 
D. Gy. Bpest, 1874. 

Petrik Könyvészete és Bibi. — Vasárnapi 
Újság 1884. 36. SZ. — M. Könyvészet 1887. és 
gyászjelentés. 

Dallos István, Komáromi származású 
ev. ref. theologus. — Munkája: Disser-

tatio theol. textualis de magno pietatis 
mysterio in locum I. Timoth. III. v. 16. 
Bernae, 1736. 

Catalogus Bibliothecae Hung. Fr. Com. 
Széchenyi I. 252. 

Dallos (Floigl) S. Jóssef. theologiai 
doktor, prémontrei rendi áldozópap és 
hittanár, született 1849. júl. 5. Bőthön 
Vasmegyében, középiskoláit Kőszegen és 
Szombathelyt, a hittudományi tanfolya-
mot a bécsi egyetemen, mint Pázmány -
intézetbeli növendék végezte, hol 1880-ban 
theologiai doktori oklevelet nyert. 1875 
óta Szombathelyt mint hittanár működik ; 
közben 1884—85-ben Csornán volt prae-
latusi titkár. 1869. szept. 19. lépett a 
prémontréi rendbe s 1874. szept. 24. 
misés pap lett. — Czikkei: Adalékok az 
ó-héber ének- és zenéhez (Vasmegyei 
Bég. Egylet Évkönyve (1880), Babylon 
és Ninive egykor és most (U. ott, 1889), 
Divatképek a 17. és 18. századból (Vas-
megyei Lapok 1881), Uti vázlatok Olasz-
országból (U. ott, 1882), A divatról 
(Vasmegyei Közlöny 1886), Kalmárkodás 
és Költészet az ó-korban, A bolondok 
természetrajza, Eszmény és való modern 
kiadásban (Vasvármegye 1889), Vonások 
a rozmarin életrajzából, Néhány vonás 
az ibolya életrajzából, (U. ott, 1890.), 
A képzelem funkcziója alvás és költés 
közben (U. ott, 1891.) — Munkái: 1. 
Shakspere lyrikuma és erkölcsbölcseleti 
álláspontja. Szombathely, 1883. — 2. 
As ó-héber lyrai és tanköltésset. U. ott, 
1884. — 3. A katholikus kultusz ssel-
leme. U. ott, 1886. — 4. Kath. ssertar-
tástan. U. ott, 1887. — 5. As isteni 
kinyilatkoztatás (uj-szövetségi része.) 
U. ott, 1889. 

M. Köuyvészet 1886—87. 1889. és önéletrajzi 
adatok. 

Dallos Márton. — Munkája: Eszter-
házi várnák és ahoz tartozó nevezete-
sebb helyeinek leírása. Sopron, 1781. 

Dallos Miklós (Örkényi), győri püspök 
és kir. tanácsos, D. János győri biró s 
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Grebecsi Ilona fia, Győrben született; ifjú-
ságáról nem tudunk semmit. 1609. szept. 
mint egri kanonokot káptalanja Bécsbe 
küldte idegen kézre jutott tizedeinek és 
egyéb jövedelmeinek visszaszerzése érde-
kében. Később az esztergomi főkáptalanba 
helyeztetett á t ; itt zólyomi főesperessé 
és olvasó kanonokká lett. Mint lectort 
küldé őt a káptalan 1616. okt. Prágába 
Pázmány Péterhez, az új primáshoz, ki 
őt később is bizalmával tisztelte meg; 
így 1618-ban a királyválasztó ország-
gyűlésen jelent meg; a tanácskozásokat 
naplóba jegyezte föl és küldőit az 
országgyűlés mozzanatairól tudósította. 
1619. máj. 23. pécsi püspökké nevez-
tetett k i ; ezen egyházmegyének azonban 
csak czímét viselte, mert területének 
legnagyobb részét a törökök tartották 
elfoglalva; hihetőleg ezért s ugyanakkor 
királyi tanácsossá nevezték ki. Bethlen 
első támadásakor a király mellett volt 
a többi emigrált magyar főpapok mellett 
Bécsben. Első általunk ismert állami 
irata azon indokolt vélemény, melyet 
1620. elején szerkesztett, midőn tanácsát 
kikérték aziránt, mily magatartást kelljen 
a királynak követni a Bethlen által 
Beszterczebányára összehívott ország-
gyűléssel szemben. Hihetőleg szintén a 
beszterczei országgyűléshez intézte ő 
azon emlékiratát, melyben hazai tör-
vényekből kimutatja a magyar egyházi 
rend jogainak, hatóságainak és birtokai-
nak történeti jogosultságát. Ezen ország-
gyűlés alatt részt vett a titkos tanácsnak 
jún. 19. ülésében, mely a Bethlennel 
kezdendő béketárgyalásokról tanácskozott 
és ekkor hosszabb beszédet mondott. 1621 
jan. 19. a hamburgi értekezletre küldetett 
egyik kir. biztosúl. Ezen értekezletről 
D. pontos naplót irt a király számára. 
A hainburgi béke tárgyalások befeje-
zése után ismét visszatért Bécsbe s itt 
folytatta szolgálatait. 1621 második felé-
ben a Bethlennel folytatott békealku-
dozásokra kiküldött kir. biztosok számára 

; utasításokat irt. Résztvett a nikolsburgi 
í béketárgyalások alatt a titkos tanács 
üléseiben. A békeokmányok kicserélésé-
nek és a béke végrehajtásának módo-
zatairól véleményt nyújtott be a kor-
mánynak. Ugyanazon évben jún. 17. 
és okt. 11. között a váczi püspök-
ségre helyezték át, 1623. máj. 5. pedig 
győri püspökké s Győrmegye főispánjává 
neveztetett ki. Bethlennek a nikolsburgi 
béke elleni panaszaira emlékiratot szer-
kesztett, melyben kimutatá, hogy sem 
a király, sem a rendek a nikolsburgi 
béke ellen nem vétettek. A besztercze-
bányai értekezletre 1623-ban kiküldött 
biztosok vezérévé a király Dallost nevezte 
ki. Ekkor részletes javaslatot szerkesz-
tett arról, hogy mit kelljen Bethlen 
biztosaival szemben a király érdekeinek 
megóvására előterjeszteni. Az értekezlet 
után okt. 7. Bécsbe érkezett és átnyújtá 
a királynak kimerítő jelentését az alku-
dozások folyamáról. 1624-ben a Bethlen 
biztosaival megújított békealkudozások-
ban Bécsben élénk részt vett. Miután 
1629-ben 25,000 forinttal a győri pap-
nevelő intézetnek első alapját megveté, 
1630. márcz. 24. meghalt. — Munkája: 
Dallos Miklós győri püspöknek politi-
kai és diplomatiai iratai (1618—1626.) 
Közrebocsátják dr. Franki Vilmos és Ráth 
Károly. Esztergom, 1867. (D. M. életrajzá-
val Franki Vilmostól. Ism. Századok.) 

Egyetemes HI. Encyclopaedia V I I . 254. ( F r a k -
n ó i Y.) — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Karcsú, 
Vácz Története V. 163. 1. 

Dallos Pál, esztergom-főegyházmegyei 
áldozópap, ki 1861. decz. 9. Sopronban 
meghalt 59 éves korában. — Munkái: 
1. Egyházi szent beszéd, melyet nagy-
pénteken Krisztus koporsója fölött Szent-
Király - Szabadjai templomban tartott. 
Veszprém, 1853. — 2. Üdvös emlék a hét-
százados búcsú évrül. Sopron, 1857. — 
3. Heilsame Erinnerung der 700-jährg. 
Jubelfeier am wunderreichen Orte Maria-
Zell in Steyer-Mark. Oedenburg. 1867. 
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V. Sión 1863. 155. 1. — Petrik B i b l i o g r . — 
.\ecrologium Strigon, 150. 

Dalmady Győző (bori és dalmadi), 
megyei árvaszéki elnök, a Kisfaludy-Tár-
saság tagja. szül. 1836. febr. 11. Koltán 
Komárommegyében, hol atyja D. Sámuel 
gazdatiszt volt a báró Nyáry-családnál s 
utóbb a 40-es években Ó-Gyallán lakott 
saját kis birtokán; a gymnásium I. osz-
tályát Komáromban a benczéseknél járta 
1846-ban, a II.—IV. osztályokat Tatában 
a piaristáknál végezte 1847—1849-ben; 
Ekkor Klapka kitörése után haza mene-
kült szüleihez Kurtabeszire, hol atyja 
gazdatiszt volt. A szabadságbarcz levere-
tése után Esztergomban 1850-ben a ben-
czéseknél folytatta az V. osztályt, a többit 
1852—54-ben Pesten a piaristák gymna-
siumában fejezte be, hol Horváth Cyrill 
nagy befolyással volt költészete fejlődé-
sére ; itt kötött benső barátságot Szokoly 
Viktorral és Győry Vilmossal, törekvéseik 
közösek voltak azután is. 1854—57-ben 
hallgatta Pesten az egyetemen a jog- és 
államtudományokat. Az 1860. nemzeti 
ébredésben és ifjúsági mozgalmakban 
hazafias beszédekkel és költeményekkel 
vett részt. 1861. jan. pestmegyei tiszt, 
aljegyző s ápr. rendes aljegyző lett. 
1861-ben a megyék feloszlatásakor ő is 
ott hagyta hivatalát és haza ment Csehibe, 
hol akkor atyja gazdálkodott és 1862. 
február ügyvédi s márcz. váltóügyvédi 
censurát tett. A provisorium éveit (1861 
—66) részint Szirákon Degenfeld Lajos 
gróf mellett jogi s államtudományi leczkék 
adásával, részint Pesten mint ügyvédsegéd 
és Csehiben az apai háznál töltötte. 
1866-ban az első hazai takarékpénztár 
titkára lett. 1867-ben visszatért a megyéhez, 
melynek első aljegyzője lett főjegyzői 
czímmel. Ez évben lett a Kisfaludy-tár-
saságnak r. tagja s decz. 18. foglalta el 
székét. 1870-ben a megyénél rendes fő-
jegyzővé s 1872-ben a megye újra szervezé-
sénél árvaszéki elnökké választották meg. 
— Első verse Koszorú cz. (anyja sírjára) 

a Szikszói Enyhlapokban jelent meg 1853-
ban. Költeményei, műfordításai Heine 
Göthe, Beranger, Lamartine, Musset Alfréd. 
Hugo Viktor és Burns után és egyéb 
czikkei a következő szépirodalmi lapokban 
és évkönyvekben jelentek meg. Hölgyfutár 
(1854—1863), Divatcsarnok (1854-1863), 
Családi Lapok (1854—55), Vasárnapi 
Újság (1855—67. 1871—78. 1880-89.) , 
Délibáb (1857.), Szépirodalmi Közlöny 
(1857—58.), Napkelet (1857—59J, Erdélyi 
Múzeum (1857.), Nővilág (1857—1859.), 
Szépirodalmi Album (1858.), Nefelejts 
(1858—73.), Családi Kör (1860—61.), 
Szépirodalmi Figyelő (1861.), Uj Nemzedék 
(1862.), Thalia (1862.), Lisznyai-Album 
(1863.), Ország Tükre Naptára (1863.), 
Koszorú (1863—1864.), Részvét-Könyve 
(1863.), Fővárosi Lapok (1864. és 1871 óta), 
Magyarország és a Nagyvilág (1866—67., 
1873—76., 1884.), Hazánk és a Külföld 
(1866—72.), Kisfaludy-Társaság Évlapjai 
(1867—83.), Gyógyászat (1869. Pestmegye 
ápr. 29. tartott egészségügyi bizottságának 
gyűlése), Honvédmenház-Könyve (1870.), 
Igazmondó (1870.), Otthon (1874—75.), 
Athenaeum (1874.), Havi Szemle (1878 ), 
Koszorú (1882.), M. Salon (1884.), Pesti 
Hirlap (1886. 227. sz. Beszéde a fekete-
hegyi Tompa-emlék megkoszorúzásának 
ünnepélyén.) Jogi s politikai czikkei: 
Hon (1871. 13—16. sz. A megyei iskola-
tanácsok. 39. sz. A népiskolai jelentés, 
129—136. sz. A megyei árva- és gyám-
hatóság szervezéséről, 163. sz. Az árvaügyi 
körlevél, 165. sz. A megye és az árvaszék, 
178—180. sz. Három kérdés az árva és 
gyámhatóság köréből, 196, 197. sz. A fő-
szolgabírói intézményről, 224. sz. A nép-
iskolák az országgyűlésen, 255. sz. A 
törvényhatóságok közigazgatási költsé-
geiről, 259. 260. 264. sz. Az igazságügyi 
bizottság és a törvénykezési rendtartás, 
1873. 6. 7. sz. Árva és gondnoksági fő-
felügyelet és statistika, 1874. 18. sz. 
Sennyei és az árvaügy). Ellenőr (1871. 
295. sz. A törvényhatóságok jegyző-

18. iv sajtó alá adatott 1892. márcz. 18» 
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könyveiről, 297. sz. Borsodmegye és a 
járási orvosok, 1875. Nyilt levél Horánszky 
Nándorhoz, Horánszky Nándor és az 
árvaügy, 1877. A gyámsági és gondnok-
sági törvényjavaslatról); Jogtudományi 
Közlöny (1871.1873—74. 1875. A gyám-
hatóság szervezéséről, Az osztályegyez-
ségekről az örökösödési eljárásban 1876. 
1879. Válasz Bors Károly urnák.); Község 
lapja (1875. A községi árvaügy. Köz-
vélemény 1877. Az árvaszékek ügyrend-
jéről.)— Munkái: 1. Költemények. Pest, 
1862. (Ism. Szépirod. Figyelő, Nefelejts.) 
— 2. Szerelem. Költemények. U. ott, 
1863. — 3. Balmady összes költeményei 
1857—1875. Budapest. 1876. — 4. Nydry 
Pál emlékezete. Emlékbeszéd. Elmon-
datott Nyáregyházán Nyáry Pál sírem-
lékének felállításakor 1876. aug. 19. U. 
ott, 1876. — Névaláírása: Hazánk és a 
külföld 1866. 23. sz. — Szerkesztette a 
Nővilágot 1863. júl.—szept. — Testvére 
Balmady Borcsa (Bukovinszky Sándorné, 
Komáromm.), leánykorában szintén ver-
selgetett, néhány verse meg is jelent a 
Nővilágban (1857—60.) és Napkeletben 
(1860.) 

Családi Kör 1861. 47. SZ. a r c z k . — Hölgy-
futár 1862. 107—109. sz. ( í rod. működése . ) 
— Nefelejts 1886. 34. s z . — Kisfaludy-Társaság 
Étlapjai. U j F . I I I . — V . I X . X V I I I . — Bors-
szem Jankó 1870. — Igazmondó 1871. 29. Sz. 
a rczk . — Vutkovich Sándor, M. í r ó k A l b u m a . 
P o z s o n y , 1873. — Vasárnapi Újság 1875. 49. 
SZ. a rczk . 1879. 11. SZ. a rczk . — Magyarország 
és a Nagyvilág 1875. 41. SZ. a r c z k . — Győri 
Vilmos, Koszorú . Bpest , 1875.— 31. Könyvészet 
1876. — Népzászlója Naptára 1877. a r c z k . — 
Otthon 1878. (Szana Tamás. ) — M. Tisztviselő 
1881. 24. SZ. a rczk . — Ország-Vilag 1884. 18. 
sz. a rczkép , (Szokoly Viktor.) — Gondűző 
Naptár 1885. a r c z k . — Koszorú V I I . 1885. 353. 
1. (Pa lágyi M.) — Petrik Könyvésze te . — i 
Pestmegyei Közlöny 1886. a r c z k . — 31. Szemle 
1890. 47. SZ. — Erdélyi Múzeum-Egylet K i a d -
ványai VII. 1890. (Széchy Károly) és ön-
életrajzi adatok. 

Dalmatinus György, slavoniai szár-
mazású ág. ev. lelkész Krajnában és 
a keleti nyelvekben igen járatos volt. — 
Luther német Bibliáját első fordította 

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

vend nyelvre s a következő czimmel 
adta k i : S. Biblia, to gest, Svetu Pismu, 
Stariga, inu Noviga Sakona Slovanski 
tolmacena. Vittenberg, 1584. 

Czvittinger, S p e c i m e n 112. — Horányi, 
Memoria I. 459. — Figyelő XVII. 383. (Fabó 
András.) 
Dalnoki BenkŐ Márton Lásd Benkő 

Márton (dálnoki). 
Dálnoki Gaál Gyula, színész ; 1859. 

okt. 15. óta működik a vidéken; szerep-
és működési köre cselszövő, jellem, ren-
dező, ellenőr. — Benkő Kálmán két 
eredeti színművét Görgei és Spanyol 
inquisitio cz. említi, mely darabokat a 
vidéki színpadokon adtak elő; 1891. 
nov. Győrött A harag poétikus vígjátéka 
cz. színműve került előadásra. 

Benkő Kálmán, M . S z í n v i l á g . — Magyar 
Színészet Orsz. Névtára 1872—1876. — Fővárost 
Lapok 1891. 316. SZ. 

Dálnoki Incze József L. Incze József 
(dálnoki). 

Dálnoki István, az enyedi kollégium 
kuratora. — Munkái: 1. As örök életre 
vezető egyenes út, mely áll az egy igaz 
Istennek keresésében. Enyed, 1765. — 
2. Isten eleibe bocsáttatott alázatos 
könyörgések gyakorlása. U. ott, 1766. 

Lehoczky András, M. Könyvtár cz. kéz-
irati müve a m. n. múzeumban. 

Dalnoki János, élt a XVI. században, 
hihetőleg Kolozsvárt. Egyike azon ver-
selőinknek, kik az ó-klasszikus mondakör 
művelésével tűntek föl. — Munkája: 
História. De Obsidione Decennali anti-
quissimae et excellentissimae urbis Troia-
nae atque ruina memorabil i . . . Az regi 
es hires Troia várasánac tiz esztendeig 
való meg szállásáról, és rettenetes ve-
szedelmeről. Kolozsvár. 1577. Sándor 
István (M. Könyvesháza 36. 1.) után Toldy 
Ferencz (M. Költészet Története. 2. ki-
adás 125.1.) és mások tévedtek e munka 
szerzőjében, mert a versfejekben Hunyadi 
Ferencz van szerzőnek megnevezve, vagy 
az általuk említett Trója veszedelme 
1569-ből, külön munka, melynek szer-
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zője Dalnoki János lehet, de ez még 
nem került elő. 

Egyetemes M. Encyclopaedia V I I . 258. ( V a s s 
József). — Szabó Károly, R. M. Könyvtár I. 71. 

Dalnoki László Ferencz, szászvárosi 
nemes származású. — Munkái: 1. His-
tória necromantiam Pythonissae En-
doreae et oraculorum Sybillinorum, fata 
comprehendes perspicue et succincte 
eddisserta. Trajecti ad Rh., 1761. — 2. 
A naturalisták vallásának leirása és 
megrostálása. Pozsony, 1795. (E munka, 
melyet 70 éves korában irt Kunszent-
miklóson, gr. Eszterházy László pécsi 
püspöknek van ajánlva, ebből és a munka 
szelleméből következtetve, annak szerzője 
is kath. pap lehetett.) 

Bibliotheca Pisanorum Veneta. Venetiis, 
1808. Vol. III. 142. — Katona, História Critica 
XLI. 574. — Petrik Bibliographiája I. 492. 

Dálnoky Márton, ev. ref. leánytanító 
és Fábián Julianna költőnőnek a poézis-
ben magán tanító-mestere ; 1792 végén 
lemondott tanítói hivataláról és Arad-
megyébe költözött, hol később tiszttartó 
lett Petrisben. — Levele ns Arad várm. 
első alispánjához tek. Kovács János úrhoz 
a római régiségekről. (Tud. Gyűjt. 1824. 
X. 29. Észrevételek Haliczkytól. U. ott, 
37. 1.) — Munkája: Hélicon alyából 
felnőtt virágszálatska, melyet hazánk 
nemes dámáinak, főképen pedig n. sz. 
k. Rév-Komárom városa, mind belső, 
mind külső virtusokkal ékeskedő kis 
asszonyainak s kegyes szüzeinek kedves-
kedik. Komárom, 1793. 

Komáromi ev. ref. egyház jegyzökönyve. 

Dalnoki Mihály, főiskolai igazgató-
tanár ; 1631. aug. 9. utazott az olasz 
akadémiákra, honnan 1637. febr. 14. 
visszatért; ekkor a kolozsvári unitárius 
főiskolában lector és 1636. jan. 26. rector 
lett. 1646-tól fogva lelkész is volt. Megh. 
1648. ápr. 25 Kolozsvárt. Igen jó emlékező 
tehetsége volt, úgy hogy mint világtalan, 
Boetiusnak a filozofiai vigasztalásról irt 
munkáját magyarázta hallgatóinak. 

Bod, M. Athenas 54. és Kanyaró Ferencz 
szives közlése. 

Dálnoky Nagy Barnabás, kir. tanácsos 
és közjegyző Miskolczon. — Verse s 
beszélyei jelentek meg a Hölgyfutárban 
(1850—51) és Müller Gyula Nagy Nap-
tárában (1856); irt még politikai czik-
keket a lapokba. 

Dálnoky Nagy Lajos, jogi doktor, 
megyei főjegyző, előbbinek fia, szül. 1862. 
ápr. 9. Miskolczon Borsodmegyében; 
középiskoláit szülővárosában az ev. ref. 
lyceumban és a pozsonyi államgymna-
siumban végezte; a jogot a budapesti 
egyetemen hallgatta, hol jogi doktorrá 
felavattatván, 1886-ban borsodmegyei 
tiszt, megyei aljegyző, 1887-ben belügy-
miniszteri segédfogalmazó lett; majd 
aradi főispáni titkárrá neveztetett ki. 
1891-ben megyei főjegyzővé választatott 
meg. — Első irodalmi kísérlete ford. 
költemény Lessingből a Fővár. Lapokban 
jelent meg 1879-ben, mely lapnak 1883 
óta rendes dolgozótársa; művei na-
gyobb részt kisebb lyrai költemények és 
epigrammák. — A harag cz. egy felv. 
verses dramolettejét 1891. márcz. 23. 
adták először Budapesten a n. színházban 
és okt. 30. Kolozsvárt. 

Vasárn. Újság 1891. 13. SZ. — Borsodmegyei 
Lapok 1891. 56. Sz. — Kolozsvár 1891. 248. SZ. 
és önéletr. adatok. 

Dálnoki Nagy Sámuel, ev. ref. pap, 
1690 végén szül. Igricziben Borsodme-
gyében és ugyanazon megyében ev. ref. 
lelkész volt. — Kéziratban egy verssel és 
prózával vegyes imakönyve van, melynek 
czíme : Titkos kéve, az az oly imádságos 
könyvecske, melyben két hetekre való 
reggeli és estvéli könyörgések, ezeken 
kivül pedig más egyéb alkalmatosságokra 
tartozó buzgó imádságok is, mint valami 
kévébe szoríttattak, Isten dicsőségére, a 
Kristus lelki gabonájának aratásában a 
kegyelem szerint munkálkodó Kristus 
méltatlan szolgája által Dálnoki Nagy 
Sámuel által Ao 1736. 
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Dalnoki Nagy Lajos megyei főjegyző 
szives közlése, kinek birtokában van a 
nevezett könyv. 

Dálnoky Nagy Sámuel, főgymnasiumi 
tanár, előbbinek unokája s D. N. Barnabás, 
kir. közjegyző nagybátyja, szül. 1774-ben 
Ónodon Borsodmegyében, hol atyja lel-
kész volt; iskoláit Sárospatakon végezte 
s innét a ihiskolczi ev. ref. főgymna-
siumba hivatott meg poéták tanítójának, 
mely hivatalában 1827. szept. 7. történt 
halálaig működött. — A vidéken hires 
volt mint halotti énekiró és nagyobb 
temetések alkalmával őt kérték fel ének 
készítésére. — Munkái: 1. Molnár 
Sámuel a gróf Aspermont család ügyei 
directora és több t. n. megyék táblabírája 
felett mondott oratiója. Miskolcz, 1814. 
(Igaz Sámuel halotti beszédével együtt.) 
— 2. Az elszenderedett nyugvó tete-
meket keseregve kisérő Melpomene, avagy 
halotti énekek, több más alkalmatossá-
gokra készítetettekkel. U. ott, 1823. — A 
M. Kurírban (lb06. I. 49. sz.) jelent meg 
a következő versezete : Felséges korona 
herczegünknek Ferdinándnak felséges 
szüleihez lett visszatérésének s Miskol-
czon nyugovóhely tartásának alkalmatos-
ságával íratott homagiale versezet 1806. 
ápr. 14. (Miskolcz.) Több humoros verset 
irt. melyek kéziratban maradtak. 

Uj 31. Athenas 98. 1. és bold. Szűcs Sámuel 
szives közlése. 
Dalnoki Sz. Sándor, albisi ev. ref. 

lelkész. — Munkája: Megélemedett kegyes 
atyának Istennek csudálatos gondvise-
léséből az alkalmatosságra messze föld-
ről haza érkezett kedves fia által lett 
eltemettetéséről való halotti tanítás: 
melyet másod rendben elmondott . . . 
a siralmas háznál 1756. sz. György 
havának 20. Kolozsvár, 1761. 

Petrik Bibliogr. 
Dálnoki Veres Demeter, ev. reform, 

lelkész, gróf Bánffi György udvari papja. 
— Munkája : Szüntelen az Istennel járó 
gróf Bánffi Györgynek, e földről az egekbe 
lett költözésen keserves siralma az egész 

Áron házának, melyet 1735. szent Mihály 
havának 26. napján Szebenben lerajzolt. 
Kolozsvár, 1736. 

Petrik Bibliogr. 
Dalnoki Veres Gerson. — Kéziratban 

maradt verseit a Kuruczvilágról a M. 
Nyelvmivelő Társaság Munkáinak Első 
Darabja (Szeben, 1796. 203. 1.) említi. 

Dalotti Németh Ödön, főgymnasiumi 
tanár, szül. 1846. aug. 7. Budapesten, 
(családja Olaszországból költözött be); 
tanult Komáromban, Pozsonyban, Kecs-
keméten, hol theologussá lett; azután a 
budapesti s bécsi egyetem hallgatója 
volt; innét hazatérve, a kecskeméti ev. 
ref. egyház hívta meg nőnevelőintézete 
vezetésére. Tanári állása mellett letette 
mind a két papi vizsgálatot. 1880 óta a 
kecskeméti ev. ref. főgymnasiumban a 
magyar nyelv és irodalom tanára. — 
Az 1873-ban megindult Kecskemét cz. 
lapnak rendes dolgozótársa lett és kü-
lönösen színbirálatait a budapesti Szín-
pad cz. szaklap is rendesen átvette; 
írt a fővárosi lapokba is különböző 
álnevek alatt értekezéseket és beszélye-
ket; sokat fordított olaszból és németből 
péld. Saphirtól. — Szerkesztette a 
Kecskemét czímű hetilapot 1878. máj. 
26-től 1879. ápr. 13-ig és 1892. jan.-tól 
szerkeszti a Kecskeméti Lapokat. — Mint 
a Katona József-kör tagja székfoglaló 
értekezése Petrarca élete és költészete a 
társaságnak ez évben megjelenő Év-
könyvében lesz közzé téve. — Kézirat-
ban vannak: Olasz-magyar szótára (1873-
ból) és Széptana. 

Önéletrajzi adatok. 

Damasus, magyar jogtudós, élt az 
Árpádok korában. Irodalmi munkássá-
gáról Andreae János a decretalisok XIY. 
századi compilatora ekkép emlékezik 
meg: Damasus fecit summám super 
una compilatione et librum quaestionum 
super multis decretalibus et Brocarda et 
hunc allegat glo. II. in decretalibus ad 
haec de rescriptis. Ezen munkája 1567-
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ben Baselben Azo, Brocardica juris cz. 
művébe felvétetett. 

Fejérpataky László, Irodalmunk az Árpádok 
korában 43. 
Damasus Vilmos, élt a XVI. század-

ban. — Munkája: Ad Germanos pro 
religionis catholicae pace et concordia 
anno 1558. — Gzvittinger és követői 
összevarják az előbbenivel. 

Czvittinger, Specimen 113. — Jücher, Alig. 
Gelehrten-Lexicon II. 13. 1. — Katona, His-
tória Critica XXIII. 871. 1. 

Dámay József. — Munkája: Vers-
koszorú, melyet t. Hajnik Károly úrnak, 
1844. nov. 4. tartott nevenapján szerzé 
az országgyűlési napló szerkesztő és kiadó 
hivatali cancellaria. Pozsony. 

Petrik Bibliogr. 
Dámián Filep, remete szent Pál szer-

zetének tagja. — Munkája: Lumen 
indeficiens; az az Máriának a mi nagy 
asszonyunknak, e vétkes világnak világo-
séttatásában s oltalmazásában, messze 
terjedő, szorgalmatos és fogyhatatlan 
világossága, melyről. . . Miskolcz váro-
sában . . . 1771. eszt. nagy boldog asz-
szony napján, ekképpen beszélgetett. . . 
Buda, 1772. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 252. 

Damiani János (tuhegli), pozsonyi, 
később váczi kanonok, tuhegli D. Lukács 
ezredes és Edelenhausen Felicitas bárónő 
fia, szül. 1710. jún. 21. Tuhegliben 
Boszniában; 1726-ban Rómába ment, 
a szent Péter és Pál coilegiumban vé-
gezte bölcseleti s theologiai tanulmányait 
és 1735. márcz. 5. misés pappá szentel-
tetett föl. XII. Kelemen pápa ajánlatára 
Eszterházy Imre esztergomi érsek 1737. 
aug. 12, pozsonyi kanonokká nevezte 
ki. A primási szék üresedése alkalmá-
val Mária Terézia 1749. jan. 2. ugyan-
ott primicerius vagy kántorkanonokká 
tette. Althan Mihály Károly váczi püs-
pök nem sokára egyházmegyéjébe vette 
s püspökhelyettessé s papnevelőintézeti 
igazgatóvá tette. Althan halála után 
lemondott hivatalairól és az irodalom-

nak élt. Végre Migazzi Kristóf bécsi 
herczeg-érsek 1768. ápr. 10. kinevezte 
a váczi egyház kormányzójává. Meghalt? 
— Munkái: 1. Maria dei genitrix virgo 
suae animationis instanti speculum sine 
macula. Posonii, 1758. — 2. JDoctrina 
verae Christi ecclesiae ab omnibus 
praecipuis antiqui, medii et novi aevi 
baeresibus vindicata complectens bis 
centum famigeratissimas controversias 
in canonicis scripturis, solidisque rati-
onibus fundatas. U. ott, 1760. — 3. 
Justa religionis coactio, seu apodixis 
quod reges, principes, magistratus, et 
dynastiae romano-catholici, habita oc-
casione et opportunitate, possint, ac 
debeant acatholicos in suis ditionibus 
commorantes, cogere. mediis etiam vio-
lentis, imo et extremis (quoties mitiora 
non prosint) ad amplectendam veram 
et unica salvificam romano-catholicam 
fidem. Editio altera. Budae, 1763. (A m. 
kir. helytartótanács 1770. jún. 25. kelt 
rendeletével elkoboztatta.) — Kéziratban : 
Maria triumphans és Examen libri Sym-
bolici Russorum (1778.) 

Horányi, Memoria I. 460. — Catalog'us Bibi. 
Fr . Com. Széchenyi I. 252. — Katona, His-
tória Critica XXXIX. 946. — Ersch und Gruber r 

Alig. Encyclopaedie XXII. (Rumy). — Nagy 
Iván, Magyarország Családai II. — Tort. Tár 
1881. 267. (Concilia.) 1882. 365. 1. — Petrik 
Bibliogr. 

Damiani Vilmos Frigyes (tuhegli) 
pozsonyi kanonok, előbbinek testvér-
öcscse, szül. 1714. jan. 18. Boszniában : 
szintén Rómában a szent Péter és Pál 
coilegiumban végezte tanulmányait és 
XII. Kelemen pápa ajánlatára lett po-
zsonyi kanonok. Meghalt 1760. jún. 17. 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Synopsis 
vitae, missionis, miraculorum et evan-
geliorum Lutheri, et Joannis Calvini. 
Posonii, 1754. (2. kiadás. Buda, 1755. 
3. kiadás. U. ott, 1756.) — 2. Synopsis 
doctrinae Martini Lutheri et Joannis 
Calvini. U. ott, 1764. (Mindkettőt bátyja 
D. János adta ki.) 
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Horányi, M e m o r i a I . 463. — Katona, His-
tória Critica XXXIX. 946. — Ersch und Gruber 
Alig. Encycl. XII. (Kuniy.) — Nagy Iván, 
Magyarország Családai II. — Petrik Bibliogr. 

Damjanovics Maté, tanító Szerém-
megyében Horvát-Szlavonországban. — 
Munkája : Domodsztvo ili nasztavnije o 
zemledjeliyi. Buda, 1814. (Háztartási és 
földművelési útmutató.) 

Safarik, Geschichte der südslavischen Lite-
ratur. Prag, 1865. III. 339. 448. 1. 

Damjanovics Vazul, idó'sb, városbíró, 
zombori, bácsmegyei származású, bol 
-előbb tanácsos, később városbirája volt ; 
1775-ben már nyugalomban élt és utolsó 
éveiben a görög keleti vallást elhagyta 
s a kath. hitre tért. Meghalt? Tudomá-
nyokkal foglalkozott és több nyelvet 
tudott — Munkája: Novaja Szerbszkaya 
aritmetica. Velencze, 1767. (Uj szerb 
számtan.) 

Horányi, M e m o r i a I . 464. — Ersch u . Gruber, 
Alig. Encyclopädie XII. 126. 1.— Safarik, Ge-
schichte der südslav. Literatur III. 309. 443. 1. 

Damjanovics Vazul, ifjabb, tanító volt 
Szent-Endrén Pestmegyében ; meghalt 
1830-ban. — Munkái: 1. Oda imperatoru 
Alexandru... 1814. (Ód a I. Sándor orosz 
czárhoz.) — 2. Vjera drevnoszti. Buda, 
1817. (Mithologia ; csak az I. kötete jelent 
meg.) 

Safarik, Geschichte der südslavischen Li-
teratur III . 388. 416. 1. 

Damó Kálmán (lisznyai). L. Lisznyai 
Damó Kálmán. 

Damó Lajos. L. Wohl Lajos. 
Dancs István (kövecsesi), nyug. nép-

jegyző, D. János gazdatiszt és Libertinyi 
Zsuzsánna fia, szül. 1788. decz. 18. 
Tót-Györkön Pestmegyében; középisko-
láit Selmeczbányán, gazdasági tanul-
mányait Magyar-Óvárott végezte; ezután 
gazdatiszt lett gróf Stockhammer gyomai 
uradalmában Békésmegyében. A gazda-
sági pályáról később lelépett és jegyző lett 
Nagv-Szent-Miklóson Torontálmegyében, 
később Hódmezővásárhelyen Csongrád-
megyében, legutóbb pedig Déva-Ványán 

(akkor Heves, most Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegye), 1864-ben nyugdíjaztatott. 
Meghalt 1868. ápr. 19. Szarvason. — 
Munkái : 1. Ceres szózata a magyar 
földmivelőkhöz a reájok virradó jólét 
hajnalán. Több jeles irók észrevételei 
után. Pest, 1842. — 2. Veszta, mint a 
mezőgazdászaiban rejlő kincsek tüköré. 
Kecskemét, 1865. 

Szinnyei Könyvészete és Dancs Bélának (D. 
István fiának) szives közlése. 

Dancs Lajos, (kövecsesi), nyug. m. 
kir. honvéd-őrnagy, D. Andrásnak és 
Szoczovszky N. fia, előbbinek unoka-
öcscse, szül. 1827. aug. 22. Nagy-Szőllősön 
Ugocsamegyében ; középiskoláit Mára-
maros-Szigeten, a jogi tanulmányokat 
Eperjesen végezte. Az .1848. ország-
gyűlésre mint Szontagh János bereg-
megyei követ irnoka ment fel. Az 
1848—49. szabadságharczot mint honvéd 
küzdötte végig és mint kapitány tette le 
a fegyvert. A szabadságharcz lezajlása 
után külföldre menekült ; egy évet 
Konstantinápolyban töltött; innét Angol-
országon keresztül Amerikába vitte sorsa, 
hol nyolcz évet töltött és egy ideig 
Mészáros Lázár volt hadügyminiszter 
mellett Katona Miklóssal együtt annak 
telepén tartózkodott, melynek leégése 
után elváltak egymástól. Amerikából 
1858 végén tért vissza hazájába. 1861-
ben Ugocsamegyében szolgabírói, majd 
törvényszéki ülnöki tisztet viselt. A hon-
védség szervezésekor Máriássy tábornok 
felszólítására, annak kötelékébe lépett 
mint százados; később őrnagyi rangra 
emelkedett. Nyugalomba lépvén, Nagy-
Szőllősön Ugocsamegyében telepedett le 
s kertészettel foglalkozva töltötte nap-
jait. Meghalt 1891. máj. 8. Pesten. — 
Munkája: Töredékek tíz éves emigra-
tionalis élményeimből. Nagy-Szőllős, 1890. 
(Ism. Főv. Lapok 97. sz.) 

II. Könyvészet 1890. és mostoha anyja Dancs 
Andrásné és Dancs Béla szarvasi jegyző 
szives közlése. 
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Dancsecs József, ikervári plébános és 
egyházkerületi esperes. — Munkái: 1. 
Ft. Böte András úrnak, a szombathelyi 
székesegyház nagy prépostjának, préposti 
székébe 1821. eszt. végbe ment fényes 
beiktatására. Szombathely. — 2. Iker-
vári hymen gróf Batthyány Lajos úrnak, 
gróf Zichy Antónia kisasszonynyal lett 
egybekelésére karácson havának 4-ik 
napján 1834. U. ott, 1834. — 3. Öröm-
emlék méltsgs. ft. Balassa Gábor úr 
szombathelyi püspök stb. ő nagyságának 
püspöki székébe lett beiktatása ünnepén 
hódoló tiszteletül áldoz a sárvári egy-
házkerület. U. ott, 1844. 

Petrik Bibliogr. 

Dancz Ferencz, szinlaposztó. — Mun-
kája : Búcsúszó. Brassó, 1854. 

Gross, Kronstädter Drucke 97. 1. 

Dáné István, ev. ref. lelkész és gym-
nasiumi igazgató, szül. 1817-ben Nagy-
Kenden Kis-Küküllőmegyében ; előbb 
dévai, azután szászvárosi ev. ref. első 
pap, vajda-hunyad zarándmegyei espe-
res, az ottani gymnasium tanára, később 
igazgatója volt. Meghalt 1875. júl. 4. 
Szászvároson élete 58., papsága 30. 
évében. — Munkái: 1. Az emberi kísér-
tések. Előadva egy zsinati beszédben. 
Gyula, 1858. — 2. Miként lesz az igaz-
nak emlékezete áldott P E lőadá . . . gr. 
Gyulai István altábornagy-kamarás ha-
lálának százados emlékünnepén a maros-
németi grófi kastélyban 1858. okt. 13. 
Arad, 1859. 

Fe Is mann Névkönyve 118.— Petrik Bibliogr. 
és gyászjelentés. 

Dáné Károly, ügyvéd. — Petőfi halá-
lára vonatkozólag két levelet közölt a 
lapokban: Adatok Petőfi halálához (Hát-
szegvidék, Demsus, nov. 12. Vasárnapi 
Újság 1860. 48. sz.) és A segesvári 
csata. Egy szemtanútól. (Budapesti Hír-
lap 1888. 297. sz.) 

Dáné (Bagy i ) Mózes, székely-keresz-
túri ev. ref. lelkész. — Munkája: Egy 
szó és imádság, melyet készített és a 

deésfalvi mélt. Pataki Julianna kisasszony 
hideg tetemeinek ősi sírboltjába vitelkor 
gyászos emelete mellett Szt-Kereszturon 
a szomorú háznál márcz. 9. 1836. elmon-
dott. Marosvásárhely, 1836. 

Koncz József, Marosvásárhelyi Könyvny. 
Története 44. - Petrik Bibi. I. 153. 
Daneczi György, Jezus-társasági szer-

zetes, szül. 1655. ápr. 22. Krompachon 
Szepesm.; 1673-ban a bécsi Pázmány-
intézetből vétetett föl a jézsuiták közé, 
Nagyszombatban végezte a bölcseletet, 
Bécsben és Gráczban atheologiát. Pozsony-
ban magyar és német egyházi beszédeket 
tartott és ugyanott a rhetorikát kezdte 
tanítani, midőn 1685. nov. 25. meghalt. — 
Munkái: 1. Magnus Indiae Patriarcha 
et apostolus Xavier ecclesiae Thauma-
turgus. Tyrnaviae, 1679. (Névtelenül). — 
2. Sacra Gorollarium Trias, Superis, 
Supremo Orbis Monarchiae et Inferis 
devota. . . U. ott, 1680. (Névtelenül. Lyrai 
versek és epigrammák.) 

Katona, História Critica XXXVI. 722. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s . — Szabó Károly, R é g i M. 
Könyvtár II . 397. 401. 
Dánföldi (Denich) János, a 70-es évek 

elején a Jóreménység fokára ment, hol 
mint orvos és építész működött. Itt töltött 
idejéről és szerzett tapasztalatairól az 
aradi Alföld cz. lapban közlött egy pár 
czikket. — Munkái: 1. A vegetarianismus 
és a Grahamkenyér. Arad, 1873. — 2. A 
titkos betegségek. Budapest, 1874. 

Lakatos Ottó, Arad Története III. 49. 1. — 
Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 63. 1. 

Danhelovsky Adolf, erdőmester Prandau 
Gusztáv báró uradalmában Mikoljáczon 
Verőczemegyében. — Czikkei: Verwertung 
der Forstproducte (Wochenblatt für Land-
und Forstwirthe 1870. 5. sz.), Wie erlangt 
man also den höchsten Ertrag bei Ver-
werthung der Forstproducte. (Ugyanott, 
10. sz.), Im hiebreifen Eichen-Hochwalde. 
(U. ott, 15. sz.), Erdei szalonka-vadászatok 
(Vadász- és Versenylap, 1869. 11. sz.) — 
Munkái: 1. Tafeln über Visirmasse, Länge 
und Stärke des deutschen Binderholzes. 
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Fünfkirchen. 1869. (2. bőv. kiadás.) — 2. 
Abhandlung über die Technik des Holz-
waaren-Gewerbes in den slavonischen 
Eichenwäldern. Wien, 1873. 

Heinsius, Allg. Bücher-Lexikon. Leipzig, 
1877. XV. 350. 

Dáni Ferencz, főispán, előbb ország-
gyűlésiképviselő, szül. 1814-ben Szegeden, 
hol atyja előkelő polgár volt, ki fiát gondos 
nevelésben részesítette ; szülővárosában 
bevégezte a gymnasiumot és Nyitrán a 
kegyesrendiek közé lépett. De a szerzetesi 
pályához nem volt kedve s két év múlva 
Pozsonyha ment jogot tanulni. Ügyvédi 
oklevelet 1842-ben kapott és 1843-ban 
már megkezdte az iigyvédkedést Szegeden. 
1848-ban a város megválasztotta taná-
csosnak ; mint nemzetőri százados ő is 
fegyvert fogott a haza védelmére. Később 
a szegedi vészbíróság tagja lett és e miatt 
a honvédsereg leveretése után sokáig 
bújdosnia kellett. Megunva a lappangást, 
Pesten följelenté magát; el is csukták, 
de néhány havi fogság után szabadon 
bocsátották. Gazda lett és Pusztapón 
kibérelt birtokon 1860-ig jelentékeny 
vagyont szerzett. Ekkor Szeged meg-
választotta képviselőnek; a határozati 
párthoz tartozott; de 1865-ben már a 
Deákpárt híve volt és e párt soraiban ült 
a képviselőházban. 1871-ben Szeged, 
Kecskemét és Arad városok, utóbb Szeged 
és Hódmezővásárhely főispánja lett. A 
szegedi nagy árviz idején a város kir. 
biztost kapott és őt fölmentették főispáni 
állásától. Visszavonult szatymázi tanyá-
jára. A szegedi iparkiállítás, a Dugonics 
szobor létrejötte, a dalünnep és az iskola-
ügy buzgó előmozdítót birtak benne; érde-
meiért a Lipót - rendet kapta. Meghalt 
1883. febr. 19. Szegeden. — Emlékbeszéde, 
melyet 1866. aug. 14. Klauzál Gábor 
felett tartott, megjelent a Pesti Naplóban 
(188. sz.). — Munkái: 1. Jelentés az 
1865—68. országgyűlés eddigi műkö-
déséről, melyet Szeged szabad királyi 
város alsó- és rokus városi választói-

hoz intéz. Szeged, 1868. — 2. Méltóságos 
Dáni Ferencz Szeged, Arad és Kecskemét 
sz. kir. városok főispánjának sz. kir. 
Szeged város közönsége 1871. évi aug. 13. 
tartott közgyűlésében mondott beszéde. 
U. ott, 1871. — Aradon és Kecskeméten 
tartott székfoglaló beszédei is megjelentek, 
de ezeknek bibliographiai leírását nem 
adhatom. 

Vasárn. Újság 1873. 40. SZ. arczk. — Füv. 
Lapok 1883. 44. sz . gyászjelentés és Reizner 
J ános szives közlése. 

Dáni Nándor (gyarmati), kir. kúriai 
biró ; 1848—49-ben honvéd-hadnagy volt 
és mint kir. kúriai biró meghalt 1891. 
jan. 1. Budapesten 61. évében. — Érte-
kezései : A házasságon kivül született 
gyermekek jogviszonyai és A bírói ható-
ságok ügyrendtartásáról. (Jogtudományi 
Hetilap 1867.) 

Gyászjelentés. 

Danicsics (Danicic) György, a zágrábi 
délszláv akadémia titkára, családi nevén 
Popowic, szül. 1825. ápr. 6. Újvidéken, 
hol 15 éves korában végezte a gymnasium 
öt osztályát, mire a pozsonyi ág. ev. 
lyceumban folytatta a VI. osztályt és a 
bölcseleti tanulmányokat. 1844-ben a bécsi 
egyetemen jogot hallgatott, de 1845-ben 
Karadschitsch ésMiklosich, a kikkel akkor 
megismerkedett, figyelmét a szerb nyelvé-
szetre terelték ; 1846 őszén elhagyta az 
egyetemet és Karadschitschnek segédkezett 
a szerb-német-latin szótára szerkesztésé-
nél úgyszintén a szerb népdalok s mesék 
kiadásában. 1853—1855-ben Obrenovics 
Mihály szerb fejedelem nejét Hunyady 
Julia grófnőt a szerb nyelvre tanította. 
1856-ban a belgrádi nemzeti könyvtár 
igazgatója s 1859-ben az ottani lyceumon 
a szláv irodalomtörténet tanára lett. Mivel 
1865-ben szabadelvüsége miatt tanszéké-
ről elmozdíttatott, elhagyta Szerbiát és 
Zágrábba ment, hol a délszláv akadémia 
titkára lett. 1847-től tagja volt a belgrádi 
szerb irodalmi társaságnak és 1863. decz. 
29-től levelező tagja a szentpétervári 
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akadémiának. Meghalt 1882. nov. 17. 
Zágrábban. — Munkatársa a Glaszniknak 
és több szerb tudományos folyóiratnak. 
— Munkái: 1. Rat za srpski jezik i 
pravopis. Buda, 1847. (Küzdelem a szerb 
nyelvért és orthographiáért. A bécsi 
kormány politikai okokból eltiltotta.) — 
2. V Laziku. Bécs, 1848. (Lázié urnák, 
Két polemikus mű.) — 3. Pripovietke iz 
staroja i novoga zavjeta. U. ott, 1850. 
(Elbeszélések az Ó- ésUj-Testamentomból, 
három szójárásban). — 4. N. A. Muravi-
jeva pisma o sluzbi u pravoslavnoj crkvi. 
Újvidék, 1854. (Murawief levelei a keleti 
egyházi isteni tiszteletről, oroszból ford.) 
— Szerb nyelvtana, a régi szerb nyelv szó-
tára s többi munkái Bécsben ésBelgrádban 
jelentek meg. — Szerkesztette a belgrádi 
szerb tudós társaság évkönyveit, melyekbe 
sok értekezést irt. 

Pester Bote 1864. 140. 142. sz . (Hol m u n k á i 
elő vannak sorolva.) — Slavische Blätter 
Wien, 1865. 342. 1. arczk. és gyászjelentés. 

Daniel Elek (vargyasi ifj.) — Munkája : 
A két férj felesége, szinjáték 3 felvonás-
ban. (Előadták Budán 1837. jan. 10. és 17. 
Ism. a Honművész 6. sz.). 

Dániel Ernő, (szamosujvár-némethi), 
országgyűlési képviselő, D. János kir. 
tanácsos fia, szül. 1843. máj. 23. Eleméren 
Torontálmegy., a gymnásiumot Temesvárt, 
a jogot a budapesti egyetemen végezte. 
1865-benTorontálmegye tiszt, aljegyzőjévé 
neveztetett ki, 1867-ben szolgabiró, 1868-
ban, miután ügyvédi diplomát nyert, tör-
vényszéki ülnökké választatott. 1870-ben 
mint Deák-párti a béga-szent-györgyi kerü-
letben képviselővé választatott; ugyanezt 
a kerületet képviselte az 1872. és 1875. 
országgyűléseken ; 1884 óta a pancsovai 
kerületet képviseli. 1875 óta a szabadelvű 
párthoz tartozik. Gazdasági téren élénk 
tevékenységet fejtett ki czikkeivel is a 
szaklapokban. 1876-banújonnan szervezte 
és rendezte a tiszai ármentesítési társu-
latot, melynek azóta folytonosan elnöke ; 
a 70-es években részt vett a Tiszavölgyi 

társulat alakulásában, melynek azóta 
központi bizottsági tagja. 1881-ben enge-
délyt nyert a nagykikinda-nagybecskereki 
vasút kiépítésére, melynek ez idő óta 
igazgatósági elnöke. Igazgatósági tagja 
továbbá az első erdélyi vasútnak, elnöke 
az első hazai takarékpénztár igazgató-
ságának és számos egyéb jótékony és 
közhasznú intézetnek. Az országgyűlésen 
azonnal fölismerték tudományát és munka-
erejét, de különösen feltűnt ez a delegá-
cziókban. A pénzügyi és gazdasági dolgok-
ban elsőrangú szaktekintély; legújabban 
az első hazai takarékpénztár ügyeinek 
kúszált csomóját bontogatta ki, mely 
intézetnek aztán elnöke lett. — Ország-
gyűlési beszédei a politikai napilapokban 
és a Naplóban jelentek meg, nevezete-
sebbek : az 1876. zárszámadási vita felett, 
midőn gr. Lónyay volt pénzügyminisz-
ternek a volt újpesti hajógyár ügyében 
tett intézkedései iránt a felmentvény 
megtagadásáról volt szó; a képviselő-
választások érvénye felett behozandó 
curiai bíráskodás tárgyában ; 1878-ban a 
Budapest-Zimonyi vasút kiépítése tárgyá-
ban ; 1884-ben a végvidéken létezett 
házközösségi intézmény megszűnése iránt 
tartott beszéde. Programmbeszédeit szin-
tén közölték a lapok. — A Tiszavölgyi 
társulat megalakítása tárgyában irt mun-
kája külön is megjelent, de az nem volt 
a nyilvánosságra szánva. 

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach. 
Képviselőház 35.— Sturm Albert, Uj Ország-
gyűlési Almanach 192. — Torontál 1892. 38. 
sz. — M. Géniusz 1892. 10. sz. arczk. és ön-
életr. adatok. 
Daniel Gábor (vargyasi), kolozsvári 

logicus volt, midőn tanára Nádudvari 
Péter tiszteletére latin verset irt, mely 
ennek : Disputatio theologica de peccati 
natura. Claudiopoli, 1695. cz. munkájában 
kinyomatott. 

Daniel Gábor (vargyasi idősb), föld-
birtokos, 1848-iki kormánybiztos, D. Elek 
kir. táblai ülnök fia, szül. 1824. ápr. 
21. Árkoson Háromszékmegyében; a 
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kolozsvári unitárius iskolában s Maros-
vásárhelyt végezte tanulmányait. 1843-
ban Európa nyugati országaiban tett 
tanulmányutat és 1844-ben visszatérve 
felesküdött a kir. táblai kanczelláriára, 
hol jogi tanulmányait folytatva, a szo-
kásos jogtudományi szigorlatot 1845-ben 
letette s még azon évben Udvarhelyszék 
és Küküllőmegye táblabirájává és t. 
jegyzőjévé nevezteti ki. 1846-ban az er-
délyi kormányszékhez Kolozsvárt tiszt, 
fogalmazó-gyakornokká s aug. az erdélyi 
udvari kanczelláriához neveztetett ki 
Bécsbe, hol 1848-ig szolgált. Atyja halála 
után jószágai kezelésére haza jött. Az 
agyagfalvi gyűlésen mint segédkormány-
biztos szerepelt, a miért a szabadság-
harcz lezajlása után üldözőbe vették s 
nagyobb büntetés alól csakis úgy mene-
kült, bogy pár hónapig az érvidéki al-
királybiróságot kellett folytatnia. Hiva-
taláról csakhamar lemondott és azóta gaz-
daságának élt. 1861. márcz. 24. Udvarhely-
szék ideiglenes főkirálybirójává nevez-
ték ki, de a kormány alkotmányellenes 
eljárása miatt már egy év múlva le-
mondott. 1863-ban Udvarhelyszék őt 
küldte a szebeni gyűlésre képviselőül, 
hol óvást emelt a magyar alkotmány 
elnyomása ellen. 1865-ben a Mailáth-
Sennyei - kormány az udvarhelyszéki 
ideiglenes főkirálybirói állásba helyezte 
vissza; 1867-ben az új felelős minisz-
térium ezen állásában megerősítette s 

1869-ben az ideiglenességet megszüntet-
vén, végleges főkirálybiróvá nevezte ki. 
1870-ben mint kormánybiztos működött 
a búni árvízkárosultak érdekében s eb-
beli szolgálataiért legfelsőbb elismerést 
nyert. 1876-ban az árkosi zsinat az 
erdélyi unitárius egyház főgondnokává 
választotta s e minőségben tagja a fő-
rendiháznak. Nincs megyéjében közinté-
zet, testület, melyben mint alapítónak, 
kezdeményezőnek vagy támogatónak ré-
sze ne lenne. 1860-ban a legnagyobb j 
magyar halála alkalmából Vargyason I 

lakóhelyén Széchenyi-alapítványt tett és 
gyűjtött, melyből székely fiukat segé-
lyeznek felsőbb tanintézetekben. — Mun-
kája : Történelmi kalászok. 1603—1711. 
A vargyasi Daniel-család irattárában 
levő legnagyobbrészt eredeti kéziratok 
után kiadá Daniel Gábor, szerkeszté 
Thaly Kálmán. Pest, 1862. (Kőnyomatú 
hasonmásokkal. A tiszta jövedelem a 
vargyasi székely népiskola javára szen-
teltetett.) — Kéziratban : Vargyasi Daniel 
család története 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Ország-Világ 1886. 
21. sz. arczk. (Benedek Elek.) — P. Hirlap 1887. 
257. sz. — Somogyi Zs. Magyarország Főispán-
jainak Albuma. Szombath., 1889. 441.1. arczk. 
— Sturm Albert, Uj Országgyűlési Almanach 
39. 1. — Daniel-Album 1892. (Jubileumára.) 
Daniel Gábor (vargyasi ifjabb), jogi 

doktor, országgyűlési képviselő, előbbi-
nek és báró Rauber Mária fia, szül. 
1854. decz. 2.; jogi tanulmányait 1878-
ban fejezte be s alig 24 éves korában 
az oklándi kerületben képviselővé vá-
lasztatott ; ugyanezen kerületet képviselte 
két további cykluson, míg 1887. és 1892-
ben a székelyudvarhelyi kerületben nyert 
mandátumot. Mint képviselő letette az 
ügyvédi vizsgát. — A Nemzetbe s Ko-
lozsvári Közlönybe több politikai czik-
ket irt. 

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach 
36. 1. — Ország-Világ 1886'. 21. SZ. — Sturm 
Albert, Uj Országgyűlési Almanach 192. 1. — 
Magyar Géniusz 1892. a r c z k . 

Daniel István (vargyasi idősb báró), 
főkirálybiró, D. István főkirálybiró s 
kir. itélőszéki ülnök és Kemény Zsófia 
fia, szül. 1684-ben és az unitárius hit-
felekezet tanaiban neveltetett. A II. 
Rákóczy Ferencz-féle mozgalmak alatt 
1703-ban testvérével D. Péterrel együtt 
Brassóba menekült, de az elégedetlenek 
elfogták és szolgálatra kényszerítették 
őket; sőt Brankován oláh hospodárhoz 
követségbe is küldték D. Istvánt. Később 
a két testvér a magyarországi fölkelők-
höz csatlakozott és D. István Forgács 
hadsegéde lett. Miután főnöke fogságba 
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esett, visszatért Erdélybe s Pekri Lőrincz 
mellett Rákóczy érdekeit szolgálta, kivel 
Moldvába menekült és Pekri halála után 
1709-ben elvette annak leányát Pekri 
Polyxénát és reformátussá lett. A szat-
mári béke után (1711.) kegyelmet nyert 
és III. Károly király (1740. márcz. 28.) 
baróságra emelte. Mária Terézia 1745-
ben udvarhelyszéki főkirálybiróvá ne-
vezte ki. Meghalt 1774. márcz. 24. élete 
90. évében. — Munkái: 1. Monita 
paterna. Szeben 1750. (Fiához intézte, 
midőn ez véletlenül karját keresztül 
lőtte.) — 2. Descriptio vitae 1. b. de 
Dániel et Vargyas, (Nagy-Szeben), 1764. 
— 3. Az örök életre vezető egyenes út. 
Enyed, 1765. — 4. Isten eleibe bocsátott 
alázatos könyörgéseknek gyakorlása. U. 
ott, 1766. — 5. Variarum meclita-
tionum sacrarum miscellanea. U. ott. 
1766. — 6. Commentariis in Apo-
calypsim S. Joannis. . . (Kivonat Vitringa 
munkájából.) — Leányához vigasztaló 
levelet intézett 1758. febr. 22. Vargyas-
ról, vejének hadadi báró Wesselényi 
István halála alkalmából, mely levelet 
leánya D. Polixéna kinyomatott a férjé-
nek emlékére tartott halotti prédikácziók 
bevezetése gyanánt. (Kolozsvár. 1759.) 
— Levele gróf Ivornis Antal hunyad-
megyei főispánhoz (Bécs, 1745. máj. 15.) 
a Történeti Lapokban (II. 1875. 26. sz.) 
jelent meg. 

Az igaznak, holta után is megmaradó . . . 
kedves Emlékezete. Kolozsvár, 1775. (Boros-
nyai Lukáts Simeon, Kis Gergely és Deáki 
Filep Pál által 1774. máj . 29. Vesszösön a 
temetéskor mondott és fia által kiadott 
prédikácziók.) — Bod, M. Athenas 54. 348. 
— Horányi, Memoria I. 465. — Benkö, Tran-
s i l v a n i a I I . 470. — Siebenb. Quart. V I . 1798. 
228. — Kővári László, Erdély Nevezetesebb 
C s a l á d a i 70. — Egyetemes M. Encyclopaedia 
VII. 276. (Vass József.) — Szinnyei Józs. i f j . , 
Irodalmunk Tört. 64. 73. 112. — Somogyi 
Zsigmond, Magyarország Főispánjainak Al-
buma. Szombathely, 1889. 

Daniel István (vargyasi legifjabb báró), 
előbbinek unokája, D. István fó'király-

biró és gróf Bánfi Ágnes fia; mint 
császári tiszt ifjú korában halt el 1772-
ben. — Munkája: Belisarius, mely 
Marmontel uram által kiadatott, azután 
pedig magyarra ford. Kolozsvár, 1776. 

Sieb. Quart. V I . 1798. 231. 1. — Kővári 
László, Erdély Nevez. Családai. — Egyetemes 
M. Encyclopaedia VII. 276. (Vass József.) — 
Toldy F., M. N. Költészet Tört. 356. 

Dániel János (szamosujvár-némethi), 
kir. tanácsos, a vaskorona-rend III. oszt. 
lovagja, volt országos képviselő, To-
rontálmegye alispánja, a közigazgatási 
bizottság tagja. Meghalt 1888. máj. 26. 
Német-Eleméren 76. évében. — Mint 
első éves bölcselethallgató adta ki a 
következő munkát : III. rev. ac magn. 
dno Francisco Xav. Laicsár almae 
dioecesis M. Varadiensis episcopo. . . 
occasione lucis suae onomasticae die 3. 
mensis decembris 1831. oblatum. Magno-
Varadini. (Költemény.) 

Bozúky, Nagyváradi Akadémia Múltja 201. 
— Petrik B i b l i o g r . — Torontál 1888. 22. sz . 
és gyászjelentés. 

Dániel Joakim, kegyesrendi házfőnök 
és a történelem s földrajz tanára a ko-
lozsvári főgymnasiumban; szül. 1843. 
szept. 4. Szépvizen Csikmegyében ; 1866. 
szept. 8. a piarista rendbe lépett; 1871. 
márcz. 2. misés pappá szenteltetett és 
azóta tanár. — Programmértekezései: 
Adatok a Nil forrásai fölfödözésének 
történetéhez. (Kolozsvári kegyesr. gymn. 
Értesítője 1882.). A tulajdonképeni Csík 
hegy- s vízrajzi rövid vázlata, tekintettel 
a Tatros és Olt völgyére. (U. ott, 1884.) 

Wutz N é v k ö n y v e . — Kegyes Tanítórend Név-
tára 1891—92-re. 

Daniel József, bölcseletdoktor, Jézus-
társasági tanár, németországi szárma-
zású s Kremsben 1724-ben mint a rhe-
torika tanulója lépett a rendbe ; Nagy-
szombatban a bölcseletet és Gráczban 
a hittudományokat hallgatta. Kassán 
három évig tanította a bölcseletet, Ko-
lozsvárt a mennyiségtant, Bécsben az 
egyetemen s a rendházban tanított; 
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összesen tiz évig volt tanár; ezután a 
rend feloszlatásáig (1773.) Kremsben 
iskolaigazgató volt. — Munkája: Prin-
cipia critica Eusebii Ámort cum prae-
facione. Cassoviae, 1746. 

Stoeger, S c r i p t o r e s . 

Dániel Károly, első éves bölcselkedő 
volt, midőn a következő munkát i r ta : 
Borostyán-kossorú, melyet Nagy Pál úr 
tisztelt névnapjára Szathmáry József Ed. 
daliása közt fűzött. Nagyvárad, 1831. 

Petrik B i b l o g r . 

Dániel Marcsel (szamosujvári), theolo-
giai doktor és cz. kanonok, szül. 1782-ben; 
tanulmányainak végeztével szentszéki 
jegyző; 1807-ben a temesvári püspöki 
lyceumban a theologia pastoralis és az 
egyházi jog tanára s 1810-ben cz. kano-
nok lett; 1817-ben szakáiházi, 1822-ben 
verseczi plébánossá, később szentszéki 
ülnökké s Torontálmegye táblabírájává 
választották meg. Meghalt 1864-ben. — 
Munkái: 1. Be titulo haereditarii Aus-
tritte imperatoris. H. n , (1804.) — 2. 
Commentatio de titulo haereditarii Aus-
triae imperatoris a nobili hungaro anno 
1804 concinnata, nunc edila ex autho-
grapho quod in musei hungarici biblio-
theca regnicolari existit. Pestini, 1810. 
— 3. Eucharisticon quod occasione 
suscepti canonicatus honoris in ecclesia 
cathedrali a. dioecesis Csanadiensis habuit 
die 22. sept. 1811. Temesvarini. —- 4. 
Bictio ad ill. ac rev. dnum Josephum 
Lonovics, episcopum Csanadiensem, dum 
régimén almae suae dioecesis ritu solenni 
capesseret. Nomini cleri curam animarum 
exercentis habita Temesvarini die 24. 
sept. anno 1834. — 5. Fasciculus senten-
tiarum e classicis, aliisque auctoribus 
excerptarum. Viennae, 1862. 

M. Sión, 1889. 468. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Daniel Polyxena (vargyasi báró), id. 
báró D. István udvarhelyszéki főkirály-
biró s Pekri Polyxena leánya s 1742 
óta hadadi báró Wesselényi István neje ; 
jámborsága s tudományszeretete által 

tűnt ki. Már fiatal korában alapos isme-
reteket szerzett a klassikus nyelvekben. 
12 gyermeke volt, ezek közül öt leány 
férjhez ment, a többi gyermekkorban elhalt. 
— Munkái: 1. A keresstyén ethikának 
summás veleje. Kolozsvár, 1752. (Pictet 
Benedek munkájának fordítása.) — 2. 
As esüst rostélyokban fénylő arany 
alma. U. ott, 1776. — Kéziratban : édes 
atyja Monita Paterna cz. munkájának 
magyar fordítása. (Az eredeti kézirat 
Szathmáry Pap Zsigmond birtokában 
volt); Wilhelm Sherloks Verwahrungs-
Mittel gegen das Pabsthum übersetzt 
von Friedrich Eberhard Rambach, Halle 
in Magd., 1742. cz. munkát szintén 
lefordította magyarra; ezen kéziratot 
Szathmáry Pap Mihály látta, miként azt 
fia Sz. P. Zsigmond följegyezte a Bod 
Athenasához irt kéziratában, mely az 
erdélyi múzeumban megvan. 

Bod, M. A thenás 55. — Horányi, M e m o r i a 
I . 466. — Benkő, T r a n s i l v a n i a II . 512. — .)/. 
Musa 1887. 44. — Mindenes Gyűjtemény I . 
1789. 162. 1. — Siebenb. Quartalschrift V L 232. 
— Katona, His tór ia Cri t ica XXXIX. 947. — 
Honmiivész 1833. 36. Sz. — Remény 1851. I I . 
189. — Ferenczy és Danielik, M. í r ó k I . 92 . 
— Család Könyve I I . 1856. 210. 1. — M. Hölgyek 
Életrajza. Debreczen, 1861. (Kulini N a g y 
Benő és Sárváry Elek.) — Kolozsvári N, 
Naptár 1865. 38. 1. — Egyet. M. Encyclopaedia 
VII . 276. (Vass Józse f . ) — Prot. Képes Naptár 
1870. 69. 1. (Eötvös Lajos . ) — Magyarország 
és a Nagyvilág 1875. 40. SZ. — Fasárn. Újság 
1877. 45. sz. (Réthi Lajos) és Gyalui F a r k a s 
szives közlése. 

Dániel Tamás, (fejérszegi), m. kir. 
honvéd főhadnagy volt a 12. gyalog-
ezredben ; különben tanítói pályát végzett 
és azután lépett a honvédségbe. Pár éve 
Denucz-ra változtatta át vezetéknevét, 
s ezzel együtt visszaszerezte magyar 
nemességét, melyből a lelkiismeretlen 
anyakönyvvezetés családját kiforgatta. 
Meghalt Szatmárt 1891. decz. 29. életének 
34. évében. — A Szamos cz. lapnak rendes 
dolgozótársa volt, de mindig névtelenül, 
úgyszintén a Katonai Lapoknak is. 

Szamos 1892. 1. SZ. 
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Danielik János, bölcseletdoktor, vál. 
pristinai püspök és egri kanonok, sajó-
szentpéteri cz. prépost, a pápa ő szent-
sége titkos kamarása, a m. tud. akad. 
lev. tagja, D. Ignácz megyei csendbiztos 
fia, szül. 1817. május 20. Murányban 
Gömörmegyében, tanulmányait Rozsnyón, 
a prémontreiek gymnasiumában kezdte 
s a pesti központi szemináriumban vé-
gezte ; hol 1836-ban mint másod éves 
theologus bölcseletdoktor lett. Mint a 
központi növendékpapok magyar iskolá-
jának elnöke a Munkálatokban (1837—38. 
IV. V.) megjelent dolgozataival figyelmet 
keltett. 1839-ben a rozsnyói lyceumba 
a philosophia s a magyar irodalom rendes 
tanárává neveztetett ki, noha pappá csak 
1840-ben avatá föl Kassán Ocskav püspök. 
Rozsnyón 1842-ben saját kivánságára 
a theologiai karba, a bibliai tanulmányok 
s a görög és zsidó nyelv tanszékére 
helyezték át, honnan 1848 márcziusában 
Somogyi Károly meghivására Pestre a 
Religio és Nevelés cz. lap szerkesztősé-
gébejött; júliusban szerkesztője, 1849-ben 
pedig tulajdonosa lett a lapnak, melyet 
Religio czímmel oly kifogástalan loyalis 
szellemben folytatott, hogy a bécsi kor-
mány bizalmát megnyervén, 1849. okt. 
1. az egri főkáptalanba lőn bekebelezve ; 
okt. 31. pedig Geringer cs. teljhatalmú 
biztos a hazai iskolák átszervezésével 
foglalatos bizottságba is meghivta. Az 
ötvenes években br. Kemény Zsigmond 
fölismerte képességeit és befolyását és 
meggyőzte őt arról, hogy Magyarország 
alkotmányos jogai eljátszva nincsenek, 
nem lehetnek ; ettől fogva br. Kemény 
bizalmas barátjává s nyilvános műkö-
désében frigyes társává lett. A Religióban 
közlött czikkei miatt a lapot letartóztatták, 
őt pedig 1851. aug. 2-tól okt. l-ig kitöl-
tendő két havi fogságra Ítélték, melyet 
ki is töltött. Lapja ettől fogva, az egyetlen, 
mely ezen időben egy-egy szabadabb szót 
meg mert engedni magának, egész 1852. 
október végéig szünetelt, midőn a kor-

mányzó főherczeg, Scitovszky primás 
közbenjárására megengedte, hogy a szer-
kesztést újra folytathassa. Ekkor kezdé 
magát az előtte megnyílt politikai pályára 
fölszerelni, könyvtárt gyűjtött, mely a leg-
tekintélyesebb magán könyvtárak egyike 
lőn a fővárosban és évek múlva a szent 
István-társulat birtokába ment át. 1854. 
febr. 15. ugyanezen társulat hely. elnökévé 
választatott, mely hivatalát Fogarasi M. 
püspöktől még 1853. nyarán vette át. 
Az ő kezdeményezésére létesültek a 
társulat nagy kiadványai, mint Cantu 
Caesar Világtörténete, az Egyetemes M. 
Encyclopaedia sat. A szent László-társu-
latot már 1858-ben tervezte, de csak 
később (1861. május 5.) alakíthatta 
meg. 1855-ben IX. Pius pápa valóságos 
titkos kamarásává nevezte ki. Az 1856-
ban a bécsi kormány által megkötött és 
hazánkra is ráerőszakolt concordatum 
idején D. a nemzeti párt híveihez csat-
lakozott ; ugyanezen évben sajó-szent-
péteri cz. préposttá neveztetett ki. 1860 
elején az európai összes kath. államok 
egyházi birtokosainak szövetkezésével 
bankot akart létesíteni; e czélból be-
utazta Német-, Franczia-, Spanyol- és 
Olaszországot, Belgiumot és Hollandiát. 
1861-ben pristinai val. püspöki czímmel 
az egyházi ügyek előadójává neveztetett 
k i ; 1865. márcz. 9. helytartósági taná-
csosi állásától, saját kérelmére, udvari 
tanácsosi czímmel, fölmentették. 1865. 
decz. 18. elhagyta a fővárost és előbb 
Egerbe, azután néhány hét múlva barát-
jához, az akkori préposthoz Répásy 
Józsefhez Jászóra vonult; ennek elhuny-
tával (1867) Egerbe végleg visszatért. 
1883. június 9. főpásztora helynökévé 
nevezte ki. Legvégső nyilvános szereplése 
1885. márcz, 26. esik, midőn a főrendiház 
újjászervezése forogván szőnyegen, mint 
ezen ház tagja, a czímzetes püspökök 
meghivatási jogának védelmére hatásos 
beszédet tartott. Meghalt 1888. jan. 23. 
Egerben. A m. tud. akadémia, 1858. decz. 
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18. választotta lev. tagjai sorába; em-
lékbeszédet Szvorényi József mondott 
fölötte 1891. jan. 26. A magy. tudom, 
akadémiának 1000 frtot hagyományozott. 
— A Religióban megjelent jelentékenyebb 
czikkei: Ipolyi Arnold Magyar Mytho-
logiájának ügye (1855.), A műveltségről, 
A protestantismus, mint észvallás- és 
aranyszabadságról, Don Nicola Mazza, 
A svájczi különszövetség és az iskola, 
Az állami tetszvényjognak eltörlése 
Ausztriában, A classicai irodalomról 
gymnasiumainkban, A keresztény szere-
tetről. A Pesti Naplóba, Hirnökbe, Sür-
gönybe. Idők Tanujába sat. számos vezér-
és tárczaczikket irt, többnyire névtelenül; 
kiemelendők: Vezéreszmék az egyház-
politikai és tanulmányi ügyek elintézé-
séhez (P. N. 1866.), A megyék rendezé-
séről, Vihar egy pohár vizben. A jövő 
politikája, A német lövészegyletek gyü-
lekezete Bécsben, A Tisza vidékéről 
keltezett czikkei (P. N. 1868), A primás 
és az interconfessionalis törvények (P. N. 
1869), A tetszvényjog és róm. kath. 
püspökeink (P. N. 1871.), Az új dogmáról 
(P. N. 1871); Üdvözlő beszéde a hg. 
primáshoz (Egri Egyházm. Közlönyben 
1873); irt még a Hazánkba (I. 1858), 
Akad. Értesítőbe (1860), Uj M. Sionba 
(1870) s a Budapesti Szemlébe (I. II. 
IV. 1873. Róma a középkorban Gre-
gorovius után.) A szent István-társulat 
közgyűlésein elmondottbeszédei a társulat 
jegyzőkönyveiben, a P. Naplóban (1857. 
133. 1858. 213. sz.) és a Bud. Hírlapban 
(1860. 264. sz.) jelentek meg. — Munkái: 
1. Egyházi beszéd, melyet Zrínyi Miklós 
és társai dicsőséges eleste emlékezetén 
rendezett gyász isteni tisztelet alkalmával 
Szigetvárit szept. 4. 1847. mondott. Pécs. 

— 2. A katholikus egyházi javak- és 
alapítványokról, tulajdonjogi tekintetben. 
Pest, 1848. — 3. Egyházi beszéd, melyet 
a «Jó és olcsó könyvkiadó-társulat» 1852. 
aug. 22. tartott első nyilvános egyházi 
ünnepén, az egyetem templomában mon-

dott. U. ott, 1852. — 4. Columbus vagy 
Amerika fölfedezése. U. ott, 1856. (Ism 
Családi. Lapok II. P. Napló 468—75. sz. 
M. Sajtó 273—80. sz. 2. kiadás. U. o t t 
1857. Ism. P. Napló 291.) — 5. Magyar-
országi szent Erzsébet élete. U. ott, 1857 
(Ism. P. Napló 291. 292. sz.) — 6. A törté-
net szelleme. U. o., 1857. (A pesti egyetem 
theologiai kara által Horváth-féle jutalom-
díjra méltatott értekezés. Ism. M. Évlapok 
I. 93. 1.) — 7. Ürményi Ferencz emléke, 
melyet az üdvözült fölött a Vaálonr 

1858. április 15. megtartott gyászisten-
tisztelet alkalmával mondott. U. ott, 1859. 
— 8. A bölcsészet számára igényelt 
szabadságról és függetlenségről. U. ott. 
1860. (Akadémiai székfoglaló.) — 9. 
Beszéd a Szent-László-Társulat alakuló 
közgyűlésén. Eger. 1861. (A társulat 
alapszabályaival együtt.) — 10. Két 
rendbeli előadás, melyet a Szent-László-
Társulat központi választm. gyűléseiben 
1861. okt. 1. és 1862. febr. 4. Lonovics 
József érsek ő excjának elnöksége alatt 
tartott. Pest. 1862. (Angolul, Reményi 
Antal ford. és németül is megjelent. U. 
ott, 1862.) — 11. Alkalmi beszéd, melyet 
a Templom-segélyegylet alakító gyűlé-
sében tartott. U. ott, 1865. — 12. Tör-
téneti tanulmányok. I. A prémontréiek. 
Korrajz. A keresztény műveltség közép-
kori munkásai méltánylásaúl. Eger, 1866. 
(A további kötetek elmaradtak). — 13. 
Jelenetek az egyházi beigtatás joga és 
módja felett tartott harczokból. Esztergom, 
1870. (Különnyomat az Uj M. Sionból.) 
— 14. Néhány szó XIII. Leo pápa ő 
szentségének 1879. aug. 4. kelt apostoli 
körlevele méltánylásául. Eger, 1880. — 
15. A jog alapja és kútforrása, tekin-
tettel a scholastikusokra. Olvasta az egri 
érseki lyceum 1880—81. tanév zárünne-
pélyén jún. 15. U. ott, 1881. — 16. Közép-
kori államtan, (I. rész) tekintettel a 
scholastikusokra. II. rész. A hatalom-
és alkotmányról. Ugyanott, 1881—82. 
— 17. Adalék a Néhány szó XIII. Leó-
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pápa . . . körlevele méltánylásául czímű 
értekezéshez. Irta önigazolásul. U. ott, 1882. 
— Szerkesztette a Religio és Nevelést 1849. 
jul. 2-tól ápr. 22-ig és ennek folytatását 
a Religiót 1849. szept. 27-től 1855. decz. 
30-ig. — Kiadta az Emlékkönyv czímű 
gyűjteményes munkát (Pest, 1852. Két 
kötet. A kormány által 1851. jún. be-
tiltott Religio előfizetőinek kárpótlásúl), 
melyben több czikke jelent meg. — 
Jegye A a Pesti Napló tárczájában. 

Ferenczy é s Vanielik, M. í r ó k I . I I . — Jelen-
kor. E n c y c l o p a e d i a . — Magyar Néplap 1856. 
50. sz . a r c z k . — Vasárn. l'jság 1860. 34. s z . 
SZ. a r c z k . 1888. 8. SZ. — Ország Tükre 1862. 11. 
a r c z k . — HI. T. Akad. Almanachja 1861. 129. 
1863. 211. 1870. 226. 1874. 125. (Munkálatai.) 
— Emlékkönyv. E g e r , 1865. 265. — Petrik 
Bibliogr. és Könyvészete. — Figyelő VII.— M. 
Könyvészet 1880—82. — Remény 1887. 3. SZ. 
arczk. — Catalogus Bibi. Joann. Card. Simor 
291. — 1888 : Egyetértés 24. SZ. P. Napló 23. 
24. SZ. Bud. Hirlap 24. SZ. 68. SZ. (D. püspök 
és Albrech t herczeg.) , Eger 4. sz. Religio I. 
12. sz. (D. János és a lleligio. Breznay.) 
II. T. Akad. Értesítője 1888. — Szvorényi Józs.. 
Emlékbeszéd D. J . felett, Bpest, 1891. és 
gyászjelentés. 

Danielik Jóssef, min. osztálytanácsos 
és postaigazgató, előbbinek testvéröcscse, 
szül. 1821. ápr. 5. Murányban Gömör-
megyében; tanult Podolinban és Rozs-
nyón ; a gymnasium bevégezte után 
önkéntes katona lett a 4-ik (akkor b. 
Geramb nevű) huszárezrednél és ott 
szolgált mint altiszt 1844-ig; többnyire 
tanárúi alkalmazták az ezred iskoláiban. 
1848-ban Mészáros Lázár hadügyminisz-
ter kinevezte a Zemplén-gömöri önkéntes 
zászlóaljhoz hadnagygyá, okt. főhadnagy-
gyá, decz. kapitánynyá honvéd minőség-
ben és a hadjáratban Görgey hadseregé-
ben Clementis Gábor parancsnoksága alatt 
vett részt. 1851-ben Budapestre került 
és a Religiónál mint munkatárs műkö-
dött ; egyúttal folytatta a katonáskodás 
által félbeszakadt tanulmányait is. 1853-
ben a Szent-István társulatnál ügynök, 
1856 ban titkár és 1858 ban igazgató lett. 
1860-ban Egerbe költözött, hol lapot 

szerkesztett. 1867-ben, midőn a m. kir. 
minisztérium vette át a kormányt, a 
kereskedelmi minisztérium postaosztá-
lyába titkárrá, 1871-ben ugyanoda osz-
tálytanácsossá neveztetett ki. 1878-ban 
a pozsonyi postaigazgatóság vezetésével 
bizatott meg. 1884-től szabadságolt álla-
potba lépve nyugdíjaztatott. Kerületében 
a törvényhatóságok a magyar szellem 
terjesztéseért hálanyilatkozatokkal tisztel-
ték meg. Meghalt 1886. jún. 18. Pozsony-
ban. — Irodalmi működése a Religiónál 
vette kezdetét, mely lapban számos köz-
leménye jelent meg, többi közt: Szent 
Péter és a boldogs. szűz (1853.), Vicari 
freiburgi érsek jellemrajza (1854.). Segéd-
szerkesztője volt a Klezsó József által 
szerkesztett és a Szent-István társulat 
által kiadott Családi Lapoknak 1857-től 
1860-ig. Czikkeket irt még a M. Néplapba 
(1856.) és Pesti Naplóba (1859.12. 28. sz.) 
— Jegye: —k. hirlapi közleményeknél. 
— Munkái: 1. Magyar irok. Életrajz-
gyűjtemény. Kiadta a Szent-István tár-
sulat. Pest, 1856—58. Két kötet. (Az 
elsőt Ferenczy Jakabbal irta, a másodikat 
maga gyűjtötte. Ism. 1858 : Családi Lapok 
73. 19. sz. P. Napló 21. sz.) — 2. Világ-
történet. Magyarítva Rumüller János után. 
II. kötet. (Ujabbkori rész.) Pest, 1857—58. 
(Két füzet.) — Szerkesztette az Egri Érte-
sítőt 1861. jan.—decz. 29-ig és ennek 
folytatását, az Egri Postát 1862. jan. 5-től 
június l-ig. 

Petrik Bibi., önéletrajzi adatok és gyász-
jelentés. 

Danielis János Jóssef. ág. ev. lelkész, 
nemes D. Boldizsár fia, selmeczi szárma-
zású s ott is tanult; azután két évig Elbin-
genben, Danczigban, végre 1652. márcz. 
30-tól három évig Vittenbergában volt 
egyetemi hallgató; innét bozóki papnak 
hivták, onnan pedig Rohonczra ment és 
1655. febr. 14. Banoviczén Kalinka Joakim 
által ordináltátott. Meghalt? — Munkája: 
Urbs ÉuxaXocpoc. Babylon apocalyptica 
mystica, Roma pro throno Antichristi ex 
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Apoc. XVII. 5. 9. 18. declaratur . . . theo-
logica dissertatio. Vitebergae, 1652. 

Catalogus Bibi . F r . Com. Széchenyi I. 253. 
— Bartholomaeides, Memoriae Ung. 145. — 
Figyelő XVII. 384. 

Danielovics Kálmán, főgymnasiumi 
tanár, szül. 1858. nov. 23. Bártfán, Sáros-
megyében szegény iparos szülőktől; a 
négy algymnasiumi osztályt szülőhelyén 
végezte; ezután a magyar nyelv tanulása 
végett Egerbe ment, hol a Foglár-intézet-
ben a kassai püspök által alapított egyik 
ingyenes helyen volt. A hetedik osztályba 
Nagyváradra ment, a nyolczadikat Buda-
pesten a kegyesrendieknél végezte; az 
egyetemen a harmad-és negyedéves állami 
ösztöndíjat nyerte. 1882. okt. 1. az ungvári 
kath. gymnasiumhoz helyettes tanárnak 
ment és decz. 6. a görög és latin philolo-
giából szakvizsgálatot tett; ezen tárgya-
kat mint rendes tanár 1886-tól a zombori 
állami főgymnasiumban tanította. 1891-
ben saját kérelmére a munkácsi állami 
főgymnasiumhoz helyeztetett át, hol jelen-
leg is működik. — Czikkei s programm-
értekezései: A bártfai fürdőről (P. Napló 
1881.), Quem dii ode re . . . cz. a tanárok 
nyomasztó helyzetéről (Függetlenség 1883), 
A görög nők Homér idejében (Fővárosi 
Lapok 1886.), Hogyan tanítom én a latin 
nyelvtant az első és második osztályban? 
(Tanáregylet Közlönye XIX. 1886.), A 
magyarok turin-páris-londoni kirándulása 
a Bácska cz. lapban (1889. szept. —1890. 
febr. sz. 27 közlés), Szerelemhegyi Tiva-
dar Görög állami régiségek cz. könyvének 
megbirálása és Tempora modi (Egyet. 
Philol. Közlöny 1891.) — Munkái : 1. 
Három ezüst pénz. (Trinummus.) Co-
moedia. Plautus után ford. Bpest, 1885. 
(Római Remekírók 33. Függelék: A darab 
szerkezetéről és a szereplő jelleméről.) 
— 2. Homeros világa két eposza alap-
ján. Ungvár, 1886. (Különnyomat az 
ungvári főgymn. Értesítőjéből. Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny.) — 3. A mondat. Zombor, 
1887. (Különnyomat a főgymn. Értesítő-

jéből. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888 
—91.) — 4. Vergilius Aeneise I. és II. 
énekének prózában ford. Bpest, 1890. 
(Sorok szerint haladó szógyűjteménynyel.) 
— Kéziratban: Sallustius, Bellum Cati-
linae és Vergilius Aeneise VI. énekének 
prózában fordítása. 

Wutz N é v k ö n y v e . — Kiszlingstein, Magya r 
Könyvészet II . és önéletrajzi adatok. 

Da,ni\ovich-Bátor fi Ferencz. L. Sze-
keres Ferencz. 

Danilovics János, munkács-egyház-
megyei görög kath. kanonok és püspöki 
helynök, D. János, gör. kath. lelkész és 
Fesztory Terézia fia, szül 1836-ban Őr-
mezőn Zemplénmegyében ; iskoláit S.-A.-
Ujhelyen, Ungvárt és Kassán végezte; 
a papi pályára az ungvári papnevelőben 
és lyceumban készült; 1859-ben Popo-
vics Bazil munkácsi püspök egyházi 
kormányánál igazgató lett ; miséspappá 
1862-ben szenteltetett föl és ez évben 
fogalmazóvá neveztetett ki ; 1867-ben 
titkári állásba helyeztetett; 1871 óta 
kanonok ; 1875-ben hajdu-dorogi püspöki 
külhelynök és 1886-ban zárni cz. apát 
lett. — Munkái: 1. Beszédek. Bpest. 1870. 
(Az ungvári püspöki szentszéken az egy-
házi autonomia ügyében mondott két be-
széde.) — 2. Védirata. Debreczen, 1887. 
— 3. Úrszág-e vagyis a Munkács egyház-
megyei Roskovics-féle kiskáté különleges-
ségeinek megvitatása. U. ott, 1888. — A 
magyar ajkú görög szert. kath. részére 
az egyházi ószláv nyelvből, a templomi 
szertartások végzéséhez szükséges könyve-
ket magyarra fordította, u. m.: 4. Arany-
szájú sz. János Liturgiája. Debr., 1882. 
— 5. Egyházi szerkönyv. U. ott, 1883. 
— 6. Szent Basil Liturgiája. U. ott, 
1890. (Melles Emil közreműködésével.) 
— 7. Görög szertartású egyházi ének-
könyv. U. ott, 1892. Ezen munkáival a 
görög kath. magyar nyelvű isteni tiszte-
letének ő lett a megalapítója. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. — Sche-
matismus Munkács . 1889. és önélet r . ada tok . 
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Danilovics János, főgymnasiumi igaz-
gató, előbbinek unokaöcscse, szül. 1850. 
jan. 20. Alsó-Domonyán Ungmegyében, 
hol atyja görög kath. lelkész volt; isko-
láit Ungvárt és Lőcsén végezte ; a bécsi 
s budapesti egyetemen készült a tanári 
pályára. 1872. szept.-tői 1874. juniusig 
külföldön tartózkodott, egy telet Firenzé-
ben, egyet Rómában és a közbeeső nyári 
időszakot részint Németországban és 
Svájczban töltötte. 1875-ben a lőcsei 
állami reáliskolához a franczia nyelv 
tanszékére neveztetett k i ; de rövid idő 
múlva a főgymnasiumhoz ment át a 
tulajdonképeni szaktárgya, a classica 
philologia tanszékére; e mellett élénk 
részt vett a város és megye társadalmi, 
kulturális és hazafias mozgalmaiban is. 
Az 1889—90. iskolai év óla mint a 
kaposvári áll. főgymnasium igazgatója 
működik. — Czikkei a Pesti Naplóban, 
Szepesi Hírnökben és Szepesi Lapokban 
jelentek meg; irt a Tanáregyesület Köz-
lönyébe (A túlterheléshez cz. czikkre) és 
a Közoktatásba (1884. 33. 34. sz. a 
Bartal-Malmosi, Latin alaktan és Latin 
olvasókönyv bírálata); Olaszországi re-
miniszcentiák cz. hat felolvasásából az 
első a lőcsei áll. főreáliskola Albumában 
jelent meg; A görög nyelv pótlása és 
az irányválasztás (Tájékoztató a szülők 
és tanulók számára) a kaposvári áll. 
főgymnasium Értesítőjében (1890—91) 
van közölve: 

Lőcsei fögym. Értesítője 1889—90. — Kapos-
vári áll, főgymn. Értesítője 1890—91. és Önéle t r . 
a d a t o k . 

Danilovics Mihály, kanonok, szül. 
1811-ben ; pappá szenteltetett 1835-
ben ; keresztelő sz. Jánosról cz. stólai pré-
post, kassai székesegyházi őrkanonok és 
szentszéki ülnök, a kerületi elemi iskolák 
felügyelője. Meghalt 1884. okt. 28. Kassán. 
— A Kath. Lelkipásztor cz. folyóiratba 
irt czikkeket. — Munkái: 1. A csillagos 
égnek népszerű ismertetése. Pest, 1847. 
— 2. Jegyzetek egy pap által közre-

bocsátott ily czímű iratra: Az egyház 
és a házasság. Pest, 1870. 

Schematismus C a s s o v i e n s i s 1875. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Catalogus B ib i . J o a n n . C a r d . 
S i m o r 291. — M. Sión 1891. 704. 1. és g y á s z j . 

Daniss Ferencz, nyitra-egyházmegyei 
kath. lelkész, szül. 1796-ban Selmecz-
bányán; 1819-ben misés pappá szentel-
tetett föl; azután zakopcsei, 1829-ben 
turzófalvi plébános és alesperes lett. 
Meghalt 1848-ban. — Munkája: Kazani 
nedelné a svatocné na celi rok. Nyitra, 
1841. Három kötet. (Egész évre szóló 
hétköznapi és ünnepi szent beszédek.) 

M. Sión 1890. 295. ( V a g n e r J ó z s e f . ) 

Danis János, rozsnyói prépost-kanonok, 
vál. dulciniai püspök és több megyék 
táblabírája, szül. 1754. febr. 24. Almáson 
(Jablonfalva) Trencsénmegyében; a Mária 
Terézia által fölállított rozsnyói püspök-
megyében Richvaldszky József vál. püs-
pöktől áldozó pappá első alkalommal 
1777. ápr. 22. Nagyszombatban ő szen-
teltetett föl és báró Révay Antal püspök 
udvarában szolgált. 1806. ápr. 8. kanonok 
lett, de folytatta működését. Kevéssel 
azután apát és 1823. márcz. 22. prépost, 
végre dulciniai vál. püspök lett. Meghalt 
1829. decz. 25. Rozsnyón. — Munkája : 
Egyházi beszéd Jankovits Ignácz első 
papiáldozatjának megújításakor. Rozsnyó, 
1828. — Latin beszédét, melyet 1821-ben 
a Rozsnyón összegyűlt synodus előtt 
tartott, úgy szintén más latin beszédeit 
és a négy evangéliomról irt szláv könyvét, 
melyek szintén megjelentek nyomtatásban, 
nem ismerem. 

Tudom. Gyűjt. 1830. I I . 112. — Hazai s 
Külf. Tudósítások 1830. I. 2. SZ. — M. h'urir 
1830. I. 4. SZ. — Rozsnyói Egyházi Töredékek 
V I I I . 74. 124. 1. 

Daniss Zsigmond, kath. plébános, 
szül. 1817. jan. 7. Székesfehérvárott, hol 
atyja hivatalnok volt; a gymnasiumot 
szülővárosában, a bölcseletet Yáczon 
végezte. 1834-ben Székesfehérvárt a nö-
vendékpapok közé lépett és a hittudo-
mányok hallgatására Bécsbe a Pázmány-

19. iv sajtó alá adatott 1892. márcz. 22 
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intézetbe küldték. 1840-ben áldozó-pappá 
szentelték; ezután mint magánnevelő s 
segédlelkész működött; késó'bb agárdi, 
majd tótfalusi lelkész lett, hol 1863. 
ápr. 21. meghalt. — A Regélő és Hon-
művész 1836—37-ben költeményeket 
hozott tőle K. Zs. jegyek alatt; 1851-től 
a Katholikus Néplapba irt több beszélyt 
és Katholikus hitélet cz. leveleket. Vörös-
marty Mihálynak nagy tisztelője volt és 
a velenczei gyászünnepélyen beszédet 
mondott fölötte, melynek kézirata gróf 
Nádasdy Lipótné birtokába jutott. 

Danteiik, M . í r ó k I I . 54. — ->/. Sión 1863. 
400. 1864. 78. — Kath. Néplap 1865. 1. a z . 
(Sírirata.) — Figyelő XIII. 104. 

Danits Imre. — Munkái: 1. Ode rev. 
dno Ignatio Bézsán, abbati B. M. V. de 
Koppán-Monostor in Sirmio, anno 1816. 
pridie kalendas Augusti oblata. Pestini, 
1816. — 2. Chronistica. U. ott, 1818. — 
3. Chronistica votiva. U. ott, 1819. 

Petrik Bibliogr. 

Dank Mihály Agáb. szent - ferencz-
rendi érdemesült rendtartományi főnök 
és az egész Ferencz-rend generalis defi-
nitora, szül. 1810. szept. 13. Kőszegen; 
misés pappá szenteltetett 1827. szept. 29.; 
előbb Kis-Martonban, azután Székes 
fehérvárott és 1834-től Pesten volt hit 
szónok ; 1848-ban a rendnek és a missiók-
nak főnöksége ruháztatott reá. O volt az, 
ki nemzeti vértanunk gróf Batthyány 
Lajosnak holt tetemét 1849-ben a zárda krip-
tájában elrejté. 1853-tól társaival missiói 
körútra kelt az országban és magyarúl 
szónokolt Vadkerten, Nagyfödémesen, 
1854-ben Komáromban, Szölgyénben és 
Esztergomban, 1855-ben Pécsett, Perbetén 
és Győrben, 1856-ban Somorjában, Gután, 
Makón és Duna - Földváron, 1858-ban 
Kemenczén, 1859-ben Kéménden, 1860-
ban Oslin, Hevesben, végre 1861-ben 
Rimóczon ; németül szónokolt 1855-ben 
Győrben, Esztergomban és Bazinban. 1862. 
jún. 7. Romában jelen volt a rend nagy-
gyűlésén és 1869-ben IX. Pius pápa ki-

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

nevezte fődeíinitornak, a kinek székhelye 
Róma. Ámbár mellére igen gyöngélkedett, 
útrakelt nov. 11. Megroncsoltan érkezett 
oda. Szenvedését az olaszországi fűtetlen 
cella csak fokozta. Meghalt 1870. máj. 8. 
Rómában, az Ara-coeli zárdában. — 
Egyházi beszédei, melyeknek czimeit 
Farkas fölsorolja, kéziratban maradtak. 

Kath. Néplap 1870. 23. sz. arczk. (Beszédes 
Kálmán.) — Szabad Egyház 1870. (Kurtz Vil-
m o s . ) — Hazánk és a Külföld 1870. 25. SZ. 
arczk. — Farkas, Scriptores 193.1. és gyász-
jelentés. 

Danka András, theologiai candidátus 
Odera-Frankfurtban. — Munkája .KHPYI-
MA Christi Domini paschale, de signo 
Jonae prophetae, quo Jonae v.Xeícuvoc 
Math. 12. 39—41 antitypici mysteria, in 
sortilegio S. S. Trinit. de salute fidelium 
in ipso sorté definita, juxta S. S. illus-
trantur, ad quam concionem audiendam, 
dissertatione periodica . . . . defendens 
A. D. 1739. Francofurti ad Viadrum. — 
Latin verset irt Szent-Simoni András 
tiszteletére, mely ennek dissertatiojában 
jelent meg 1740-ben. 

Petrik Bibliogr. 

Dankó János Károly, nyomdász, szül. 
1855. ápr. 3. Budapesten, hol iskoláit 
végezve a könyvnyomtatói pályára lépett 
és több évig a főváros nyomdáiban dol-
gozott ; nagyobb utazást tett az osztrák 
tartományokban és Németországban; 
később Dettán folytatta működését, hol 
1890 óta a Dettauer Zeitung szerkesztője. 
— 1874-ben feltűntek socialistikus czikkei, 
melyeket az Arbeiter Wochenchronikba 
i r t ; dolgozótársa volt a Typographiának, 
czikkei a socialis és technikai kérdésekkel 
foglalkoztak ; egyik alapítója s főmunka-
társa volt a Gutenberg cz. szaklapnak is, 
melyben különösen sok polemikus czikket 
ir t ; dolgozott ezenkívül mint levelező a 
külföldi nyomdász - lapokba. Jelenleg az 
általa szerkesztett lapba vezérczikkeket 
és tárczákat ír. 

Önéletrajzi adatok. 

BaaikóJóssef Károly, theologiai doktor 
20 
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pozsonyi prépost, D. Antal építőmester és 
Kaitler Jozefin fia, szül. 1829. jan. 26. 
Pozsonyban; a gymnasiumot szülővárosá-
ban végezte, hol Takács Berard bencze-
rendű tanár gyakorolt befolyást jövő 
sorsára. 1843-ban az esztergomi főmegyei 
papok sorába lépett és a pozsonyi Emeri-
canumba küldetett; 1844—47-ig Nagy-
szombatban hallgatta a bölcseleti s hittani 
tanfolyamot, mikor Lányi történetíró a 
hazai történet irodalmával megismertette. 
1847-ben tanulmányainak folytatására 
Bécsbe a Pázmány-papnevelőbe helyez-
tetett á t ; miután tanulmányait 1851-ben 
befejezte, szerpappá avattatott és Nagy-
szombatba az érseki convictusba tanul-
mányi felügyelőnek rendeltetett. 1852. 
jan. 27. áldozópappá szenteltetvén föl, 
ismét Bécsbe a sz. Ágoston-nevelőintézetbe 
küldetett. 1854. nov. 11. theologiai doktori 
oklevelet nyert. Symbolae ad illustrandam 
Jonam cz. inaug. dissertatiója nem jelent 
meg. Még ez év végén Scitovszky bíboros 
a Pazmanaeum tanfelügyelőjévé nevezte 
ki, hol a szentírási szaktudományokkal 
foglalkozott, különösen Scheiner tanárjá-
nak útmutatását követve, kinek 1856-ban 
történt előléptetésével tanszékére mint 
helyettes tanár, 1857. aug. 12. pedig 
véglegesen kineveztetett. Ez időben a 
szünnapok alatt beutazta Németországot 
és Svájczot, hol több egyetemet is meg-
látogatott. 1858-ban az esztergomi tarto-
mányi zsinatnál mint theologus működött; 
1860. jun. 26. cs. k. udvari káplán és 
Widmer helyébe a felső papnevelőinté-
zetben tanulmányi kormányzó lett, s ekkor 
a szentíráshoz tartozó előadásokon kívül, 
történelmi felolvasásokat is tartott. 1862-
ben beutazta Belgiumot és Hollandiát. 
1863-ban huzamosabb időt töltött Velen-
czében. 1864-ben az esztergomi főegyház 
tiszt, kanonokjává neveztetett ki, s midőn 
1865-ben a bécsi egyetem négyszázados 
jubilaeumát ünnepelte, a hittani kar reá 
ruházta dékánságát. 1867-benakoronázási 
szertartásnál a primás előtt az érseki 

keresztet ő vitte, s az erre következő héten 
a prímás kíséretében Rómába utazott. 
1868. febr. 21. val. kanonok s márcz. 2. 
az esztergomi papnevelő-intézet kormány-
zója lett; itten nagy erélyt fejtett ki a 
pánszláv törekvések elnyomásában és az 
1848-ban megszűnt, majd a hatvanas 
években egyházirodalmi iskola cz. újra 
feltámadt magyar iskola létrehozása körül. 
Tanári hivatalát, mint mester kanonok, 
itten is folytatta s a szent-irás magya-
rázatát adta elő. 1870-ben a bölcseleti 
kar igazgatójává s azon évi szept. 29. 
bélakúti apáttá neveztetett ki. Ez idő-
tájban kiváló gondot fordított könyv-
tárának, mely manap 17 ezer darabból 
áll, és műgyüjteményének gyarapítására ; 
1871. máj. 20. Dürer Albert halálának 
évfordulóján készletéből kiállítást ren-
dezett. A főegyházi kincstári alőr hivata-
lával is megbízatván, ezt és a káptalani 
levéltárt tanulmányozta. Utazásai alkal-
mával külföldön is megtekintette az egy-
házi kincstárakat, a muzeumokba el-
helyezett liturgikus edényeket, ruhákat és 
könyveket. 1874-ben pápai főpap s barsi 
főespereslett. Letelvén a visitatio canonica 
szabályai szerint tanársági kötelezettsége, 
t hivatalától betegeskedése miatt saját 
kérelmére fölmentetett,mire Olaszországba 
utazott; ekkor helyezték el a pozsonyi 
koronázási templomban a költségén léte-
sített egyik ablaküveg-festményt. Rómában 
és Délolaszországban Dante műveit és az 
olasz műtörténelmet tanulmányozta. 1876-
ban egészségi okokból újra Olaszországba 
kellett utaznia, ezért a papnevelő kor-
mányzói tisztétől is megvált; 1877. máj. 
tért vissza Esztergomba. 1878-ban Párisba 
utazott, hol a nemzeti könyvtárban és 
a Louvreban dolgozott, a Trocaderoban 
elhelyezett retrospective szemlét pedig 
tanulmányozta. Ez útjában Baselben, 
Brüggében és Gentben hasonló irányban 
búvárkodott. 1879-ben Firenzében Dantét 
és ennek befolyását az olasz művészetre 
kutatta s feldolgozta. 1880 őszén Berlin-
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ben és Éjszaknémetországban műtörté-
neti vizsgálatokat végzett. 1881. máj. 19. a 
m. tud. akadémia megválasztotta levelező, 
a vatikáni m. okirattár szerkesztőbizottság 
pedig tagjává; őszszel ismét Firenzé-
ben folytatta Dante-tanulmányait. 1882-
ben gyűjteménye graphicus részéből az 
országos könyvkiállításon könyvornamen-
tikai kiállítást rendezett és ez irányban 
Münchenben és Stuttgartban búvárkodott. 
Nekrotikus baja ismét olaszországi éghajlat 
alá kényszeríté utazni, hol a könyv-
tárakban folytatta kutatásait. Visszatérte 
után a főkáptalan a jogügyi bizottság 
elnökségével tisztelte meg,aherczegprimás 
pedig a hittudományi karnál igazgatónak 
nevezte ki. 1886-ban székesegyházi fő-
esperes, 1889-ben szent Mártonról neve-
zett pozsonyi prépost, 1890-ben czimz. 
prisztinai püspök, a műemlékek orszá-
gos bizottságának és a m. tud. akadémia 
irodalomtörténeti bizottságának tagja lett. 
— Értekezései a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg: M. Sión 
(1865. 1867.), Uj M. Sión (1871—1872. 
Magyar szertart. régiségek. 1875. Kopernik 
Miklós arczképei. 1886—1887. Az Mus-
trált franczia imakönyvek. Iconographia 
Mariana), Kath. Lelkipásztor (1871. Tisz-
teletes legyen mindenben a házasság.), 
Religio (1874.), Archaeol. Értesítő (1881. 
Dürer A. fájdalmas férfia.), M. Könyv-
Szemle (1886. Simor János bibornok-érsek 
könyvtárának kéziratai); külföldi szak-
lapokban és gyűjteményes munkákban: 
Wiener Kirchenzeitung (1855.), Theol. 
Quartalschrift (Tübingen, 1857. 1878), 
Österr. Vierteljahrschrift für Kath. Theol. 
(Wien, 1867. 1871.), Kirchenschmuck 
(Stuttgart, 1869.), Katholik (Mainz, 1873.), 
Alte und Neue Welt (Einsiedeln, 1878.). 
Kirchenlexikon (Freiburg, 1881, 1885.), 
Liter. Rundschau (1883. 1887. 1889.), 
Centralblatt für Bibliothekswesen (Leipzig, 
1888. Die Privatbibliothek des Cardinais. 
J. Simor, Primas von Ungarn). — Munkái: 
1. História revelationia Divinae Veteris 

Testamenti. Vindobonae, 1862. — 2. Con-
stitutiones synodales almae ecclesiae 
Strigoniensis A. 1450. Strigonii, 1865. — 
3. Hofbauer Kelemen Mária. Hagiogra-
phiai vázlat, különös tekintettel a meg-
boldogult viszonyaira a magyar nemzethez. 
U. ott, 1865. — 4. História revelationis 
Divinae Novi Testamenti és De Sacra 
Scriptura ejusque interpretatione com-
mentarius. Vindobonae, 1867. Három kötet. 
— 5. Collationes Fr. Bernardi de Lutzen-
burgo 0. P. De quindecim virtutibus 
glorios. Virginis Mariae. Moguntiae, 1868. 
— 6. Győrmegyei Sabaria, Esztergom, 
1868. (Különnyomat a M. Sionból.) — 
7. Die Ersábtei Martinsberg (Sabaria) 
der Geburtsort des h. Martinus Turonen-
sis. Wien, 1868. — 8. Frans X. Dobya-
schofski. Eine Federzeichnung. U. ott, 
1868. (Magyarúl is. U. ott, 1872.) — 9. 
Ehrbahr sei die Ehe in Allem. Trau-
ungsrede. Gran, 1870. — 10. Esketési 
besséd. U. ott, 1871. — 11. Magyar 
ssertartási régiségek. U. ott, 1871. — 
12 .Joannes Sylvester Pannonius (Erdó'si) 
Leben, Schriften und Bekenntniss. Wien, 
1871. —13. Triplex Corona Divi Josephi. 
Strigonii, 1871. — 14. A húsvéti isteni 
ssolgálat a régi magyar egyházban. U. 
ott, 1872. (Németül is, Bécs, 1872.) — 
15. Sanctitas et doctrina d. Thomae 
Aquinatis. Strigonii, 1874. — 16. Divum 
Hieronymum oppido Stridonis in 
regione interamna (Muraköz) Hungáriáé 
A. 331. P. Chr. natum esse. Moguntiae, 
1874. (Accedit tabula veteris Pannoniae.) 
— 17. De ortu progressuque capellae 
Bakacsianae commentariolum. Strigonii, 
1875. — 18. Vesperbilder Raphael Santi's 
und Albrecht Dürer's. Tübingen, 1878. 
(Különnyomat a Theol. Quartalschriftből.) 
— 19. Történelmi, müirodalmi és ok-
mánytári réssletek as esstergomi fö-
egyhás kincstárából. Esztergom, 1880. 
(Ism. Századok, Hon 299. sz.) — 20. Bürer 
A. fájdalmas férfia. Bpest, 1881. — 21. 
Bankó Jóssef esstergomi kanonok könyv-

20* 
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ornamentikái kiállítása. U. ott, 1882. — 
22. Albrecht Dürer's Schmersensmann. 
U. ott, 1882. (Különnyomat az Ungar. 
Revuebó'l.) — 23. A francsia könyvdíss 
a renaissance-korban. Ugyanott, 1886. 
(Akadémiai székfoglaló 1885. ápr. 13. 
Ism. Nemzet 61. sz. Művészi Ipar 264.1.) 
— 24. Quinquagenaria sacerdotii . . . 
Joannis Simor, Hungáriáé primatis metrop. 
ecclesiae Strigoniensis arcliiepiscopi. Stri-
gonii, 1886. — 25. Simor János bibornok 
herczeg-primás a tudományok és mű-
vészetek barátja. Emlékkönyv arany-
miséjének ünnepére. U. ott, 1886. — 26. 
Albrecht Dürer: Die vier Temperamente. 
Gent, 1888. — 27. Albrecht Dürer's 
Glaubensbekenntniss. Eine theologisch-
kunstgeschichtliche Studie. Tübingen, 
1888. — 28. Dankó Josephi allo-
quium quo die 24. dec. 1888. salutavit d. 
Carolum Bubla el. episcopum Arben-
sem cum is munus praepositi. . . adiret. 
(Addita est brevissima vitae eius des-
criptio.) Strigonii, 1889. — 29. Hosius 
Ssanisslö bibornok és életrajzirói. Em-
léklap arczképével. U. ott, 1889. — 30. 
Magyar egyházi bibliographiai érde-
kességek. Az Ordinariusok. Bpest, 1889. 
(Különnyomat a M. Könyv-Szemléből.) 
— 1881. febr. 22. megbízta őt néhai 
Simor János bibornok-primás és eszter-
gomi érsek, hogy győri püspöki és esz-
tergomi érseki főpásztorságának idejéből 
a papsághoz és hívekhez intézett kör-
leveleiből szakszerű kiadást rendezzen, 
mely mű 1883-ban került ki a sajtó 
alól (Esztergom, öt kötet.) — Műgyüj-
teménye áll: 75 függőképből; egy meg-
lehetősen teljes Dürer-gyüjteményből, 
mely 379 lapot tartalmaz; régi s ujabb 
mesterek válogatott karczaiból 2702 db ; 
könyvornamentikai részből, a czimek, 
betűk, nyomdászbélyegek, vignettek, 
könyvtárjegyek 2800 db ; műfényképek-
ből 2381 db; végre tízezer darabnál 
gazdagabb arczképgyüjteményből. — 
Sajtó alatt van : A magyar szentek 

énekei és egyéb régi egyházi költői em-
lékek. 

Études Liter. P a r i s . 1862. 9. — Revue Cath. 
Louvain, 1863. — Werner, G e s c h i c h t e d e r 
K a t h . T h e o l o g i e . 545. — Echo de r G e g e n -
w a r t 1866. 80. SZ. — Idők Tanuja 1866. 80. s z . 
— Allgemeine Literatur Zeitung 1868. 40. SZ. — 
Vierteljahrschrift f ü r . k a t h . T h e o l o g i e 1868. 
267. — Majer István B i b l i o g r . — Századok 
1868. 144. 1870. 659. 1871. 44. 1882. 264. 1. — 
Revue Gen. B r u x e l l e s , 1875. — Wurzbach, 
B i o g r . L e x i k o n . XXIV. 383. — Petrik K ö n y v é -
sze te és B i b l i o g r . — Hí. tud. Akad. Értesítője 
1881. 133. — Figyelő 1881. — Zelliger, E s z t e r -
g o m i í r ó k . — M. tud. Akad. Almanachja 
1883. 221. 1888. 247. 1890. 265. 1. — M. Köny-
vészet 1886. — Biblioßlo. B o l o g n a , 1887. — 
Hl. Könyv-Szemle X I I I . 1888. 3. 105. 1. — Cata-
logus B ib i . J o a n n . C a r d . S i m o r . — Budapesti 
Kirlap 1891. 232. SZ. — Fővárosi Lapok 1891. 
237. sz . és ö n é l e t r . a d a t o k . 

Dankovszky Gergely Alajos, akadémiai 
tanár, szül. 1784. febr. 16. Teltschben 
Morvaországban; 1796-tól Iglauban tanult, 
hol csekély ösztöndíjból és leczkeadásból 
élt. 1801-ben a bécsi egyetemre ment, 
hol a bölcseletet és theologiát hallgatta. 
Itt ismerkedett meg Gabelhoven Antal 
préposttal, ki magával vitte Vágujhelyre, 
hogy D. őt az arab nyelvre tanítsa. 
Megtanulta a görög, franczia s utóbb 
Révaitól a magyar nyelvet is. E közben 
1805-ben a hermeneutikából és egyházi 
jogból Olmüczben, 1806-ban pedig a dog-
maticából Gráczban tett szigorlatot. Ekkor 
a győri akadémián a görög nyelv tanára 
lett; 1808. nov. 1. a pozsonyi akadémiá-
hoz helyeztetett át, hol 1850-ig mint 
a görög nyelv rendkívüli tanára műkö-
dött; azonkívül az 1808—09. tanévben 
a physikát, az 1809—10. tanév második 
felében az egyetemes történetet, az 1830 
—31. tanév első felében ismét a physikát 
adta elő. Szapáry gróf kerületi főigazgató 
kinevezte őt könyvtárnokká, mire barát-
jával Endlicherrel az akadémiai könyv-
tárt is rendezte. 1807—1809-ben egy-
úttal Csáky Lajos grófnak és 1818— 
1823-ban Walterskirchen György báró-
nak magántanítója volt; ez utóbbinak 
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társaságában gyalog beutazta Ausztriát és 
StáyerországotVelenczéig; 1824-ben pedig 
a stáyer alpeseket barangolta be. A vág-
ujhelyi prépost társaságában felsőbb kö-
rökben is megfordult s nem egyszer 
nyert alkalmat, hogy magát kitüntesse, 
igy, midőn Coloredo bibornoknál Krem-
sierben mulattak s Rudolf főherczeg 
tiszteletére szini előadás rendeztetett, 
ebben D. mint arab jelent meg és arab 
dalokat énekelt zenekisérettel. Meghalt 
1857. decz. 6. Pozsonyban. Irodalmi 
érdemeiért V. Ferdinand király De literis 
merito Gregorio Dankovszky köriratu 
aranyéremmel diszíté fel. — Munkái: 1. 
Die Filanthropos. Eine Idülle auf den 
Tod . . . der Kaiserin u. Königin Maria 
Theresia. Presburg, am 1. May 1807. — 
2. Hey der Vermählung seiner kais. 
kön. apost. Majestät des Kaisers von 
Österreich mit ihrer königl. Hoheit der 
Erzherzogin Maria Ludovica Beatrix von 
Österreich am 6. Jänner 1808. Pressburg, 
1808. (Költemény.) — 3. Bey der feyer-
lichen Einsetzung Sr. Exc. des Herrn 
Grafen Joseph Szapáry . . . zum Ober-
gespan des löbl. Wieselburger Komitats. 
U. ott, 1808. (Költemény.) — 4. Bey der 
freudigen Rückkunft nach Pressburg 
des Fürsten Anton Grassalkovich von 
Gyarak. . . aus der Csongráder Gespan-
schaft. U. ott, 1808. (Költemény.) — 5. 
Bey der Krönung . . . der Kaiserin von 
Oesterreich Maria Ludovika zur Königin 
von Ungarn. U. ott, 1808. (Költemény 
német és görög nyelven.) — 6. Sr. Königl. 
Hoheit dem Erzherzog Karl Ambrosius 
ehrfurchtvoll gewidmet. U. ott, 1808. 
(Német és görög költemény.) — 7. 
Elementa linguae graecae practica. 
Auditorum suorum usui accomodavit. 
U. ott, 1808. — 8. Grammatica linguae 
graecae. Pars elementáris methodo lexici 
Schneideriani exarata. Viennae, 1812. — 
9. An den Völkerretter Kaiser, König 
Franz. A diadalmas királyunkhoz. U. ott, 
814. (Költemény.) — 10. Bey der erfreu-

' liehen Ankunft in Pressburg Sr. Majestät 
des Kaisers Alexander I. Selbstherschers 
aller Reussen. Pressburg, 1814. (Költe-
mény.) — 11. In ferias autumnales r. 
acad. et archigymn. Posoniensis apud.. . 
Benedictinos. Posonii IV. aug. 1823. Poso-
nii (Görög és latin költ.) — 12. Principi-
Primati Aeppo Strig. Alex. a Rudna 
grates r. academiae Posoniensis pro 
aperto juventuti stúdiósáé templo. U. ott, 
1823. — 13. Hungarae constitutionis 
origines gentis incunábula et diversae 
sedes, quae e graecis, latinis, syriacis, 
arabicis, slovenis et domesticis fontibus 
deduxit . . . Cum tabula graphica priscas 
hungarorum sedes exhibente. U. ott, 
1825. — 14. Fragmente zur Geschichte 
der Völker ungarischer und slawischer 
Zunge, nach den griechischen Quellen 
bearbeitet. U. ott, 1825. — 15. Hungarae 
gentis avitum cognomen, origo genuina 
sedesque priscae, ducentibus graecis 
scriptoribus coaevis detectae. U. ott, 1825. 
(Ism. Tudom. Gyűjt. II. 97.) - 16. Con-
tinuatio resolutionis problematum ab 
incl. deputatione instituti Marczibányi 
propositum. U. ott, 1825. — 17. A ma-
gyar nemzet maradéki az ősi lakhe-
lyekben. U. ott, 1826. — 18. Abstam-
mung und Urvaterland der Ungarn als 
Würdigung aller vorzüglichem über 
diesen Gegenstand bisher erschienenen 
Schriften. Von Carl Szeleczkv. U. ott, 
1826. (Mint irö Sz. K. szerepel ugyan, 
de a mű D-é. L. Tudomány Tár 1836. II. 
221. 1.) — 19. Anonymus Belae regis 
nótárius, Simon de Kéza et Joannes de 
Turótz de hungarorum natali solo refe-
rentes recensiti et illustrati. U. ott, 1826. 
— 20. Der Völker ungarischer Zunge 
und insbesondere der 7 Völkerschaften, 
von welchen die heutigen Magyaren 
unmittelbar abstammen, Urgeschichte, 
Religion, Cultus, Kleidertracht, Verkehr 
mit den Persern und Griechen, . . . 500 
Jahre vor Chr. Geb. Nebst 100 rein 
griechischen und einigen persischen 
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Worten, die man bis jetzt für echt un-
garisch gehalten hat. Zum erstenmale 
nach den griechischen Quellen bearbeitet. 
U. ott, 1827. — 21. Die Griechen als 
Stamm- und Sprachverwandte der Sla-
wen. Historisch und philologisch dar-
gestellt. U. ott, 1828. — 22. Homerus 
slavicis dialectis cognata scripsit. Vindo-
bonae, 1829. — 23. Griechisch und 
slaviscli gleichlautend und gleichbedeu-
tend, nebst einer deutschen Uebersetzung. 
Pressburg, 1833. — 24. In ferias autum-
nales r. academiae et archigymnasii 
Posoniensis apud a. r. ac cl. patres 
Benedictinos. U. ott, 1833. (Görög és tót 
versek, latin és német fordítással.) — 25. 
Auf die glückl. Rückkehr nach Pressburg 
Sr. Exc. des Herrn J. L. Pyrker . . . U. 
ott, 1833. (Görög és több nyelven, német 
fordítással.) — 26. Magyaricae linguae 
lexicon critico-etymologicum. e quo patefit, 
quae vocabula magyari e sua avita Cau-
casia dialecto conservarint, quaeve a 
slavis, uti bohemis, carniolis, croatis, 
illyris, polonis, russis, serbis, slavis, 
pannoniis, vendis, valachis, porro a 
graecis, germanis, italis etc. adoptarint. 
U. ott, 1833. — 27. Matris slavicae 
fllia erudita vulgo lingua graeca, seu 
gramatica cunctarum slavicarum et grae-
carum dialectorum in suis primitivis 
elementis et inde conflatis organicis for-
mis exhibita, gallicae, italicae et latinae 
linguae habita ratione. U. ott, 1836— 
37. Két rész. — 28. Constit. Hungá-
riáé origines. U. ott, 1836. — 29. Die 
Götter Griechenlands, die zum Theil 
bei den Alten, zum Theil bei den jet-
zigen Slaven noch leben, in ihrer eigent-
lichen und sinnbildlichen Bedeutung 
dargestellt. Nebst einem grichisch-sla-
vischen Etymologikon der Namen der 
griechischen Gottheiten. U. ott, 1841. — 
30. Anakreon der fröhliche Grieche sang 
vor 2370 Jahren griechisch-slavisch. U. 
ott, 1847. (Ezen munkáját sokan meg-
támadták.) — Kéziratban maradtak : 

lyrai költeményei, Pozsony város törté-
nete, Appius a triumvir cz. hősi drámája, 
Caroline oder das Opfer der Liebe cz. 
regénye. 

Tudom. Gyüjtem. 1825. I I . 97. — Hormayr, 
Archiv für Geschichte. Wien, 1826. 128. 129. 
sz. — Toldy, Bibl iogr . 1834. 229. 245. 246. 1838. 
394. 1. — Österr. National-Encyclopaedie ( v o n 
Gräffer u. Czikan) Wien, 1835. I. 679. Suppl. 
419. — Thewrewk József. M a g y a r o k Születés 
Napjai 19. 1. (Születését 1782. február 16-ra 
teszi.) — Ferenczy és Danielik, M. í rók I . 
94. 1. — Egyet. 31. Encyclopaedia V I I . 277. 1. 
— Ortvay, Száz év 157. 1. — Catalogus Bibi. 
Joannis Card. Simor 293. — Petrik Bibliogr. 

Danne Ferencz, első éves jogász korá-
ban irta a következő munkát: Oda spect. 
ac. clar. dno Antonio Virozsil prof. ad 
festum diem nominis. Pestini, 1837. 

Petrik Bibl iogr . 

Danninger József, nyug. tanítóképző 
tanár, szül. 1839. szept. 9. Csonoplán Bács-
megyében; az elemi iskolák bevégzése 
után négy évig szülőhelyén és Pacséron 
mint tanítógyakornok a tanítói pályára 
készült, mialatt az ének- és zenében is 
gyakorolta magát ; azután a zomhori 
reáliskolát és a kalocsai tanítóképzőt 
látogatta, mely utóbbi helyen 1859-ben 
az elemi főiskolákhoz tanítóvá képesít-
tetett és ugyanott szept. 1. az elemi 
mintafőiskolánál altanító lett; azután 
rendes tanítónak és a tanítóképzőbez 
segéd-, rövid idő múlva helyettes képző-
tanárnak neveztetett ki, hol 1869. nov. 
1 l-ig működött. Ekkor a sárospataki 
állami tanítóképző-intézethez rendes ta-
nárnak mozdíttatott elő s 1872-ben a 
pozsonyi tanítóképzőhez helyeztetett át. 
1890 végével saját kérelmére nyugdíjaz-
tatott, midőn a két évig viselt pozsony-
járási tanköri elnökségről is lemondott; 
azóta is Pozsonyban él. — A főegyház-
megyei hatóság által évenként kitűzött 
paedagogiai tételeket megoldotta, miért 
is a cs, és kir. helytartótanácstól 1860. 
ápr. 30. leiratában és a főegyházmegyei 
hatóságtól is megdicsértetett. A vallás-
és közoktatási minisztérium 1869. júl. 
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13. Németországba küldötte a külföldi 
népoktatási intézetek, különösen a wai-
máriak tanulmányozására; ugyanily czél-
ból volt saját költségén 1873-ban Német-
országban (Drezdáhan és Berlinben); 
mindkét ízben az általa látogatott inté-
zetekben próbatanításokat is tartott. 
Paedagogiai czikkei: Beschreibung des 
Zustandes der Kalocsaer Umipt-Elemen-
tar Musterschule (Volksschullehrerblatt II. 
1869.) Mikor kell és hogyan lehet a tanító-
nak a milyenség-tulajdonság és mellék-
név fogalmát ismertetni ? A csonka mon-
datról tekintettel a magyar nyelvre (Köz-
oktatás 1884. 1887.), A levélírás gyakor-
lati tanítására vonatkozó tanmenet a 
népiskolában, Helyeset és igazat ta-
nítsunk ! (Népnevelő VIII. X. 1889.1891.); 
irt még a pécsi Kalauzba (1862.), Po-
zsonyvidéki Lapokba (1889—90.) s más 
lapokba is. — Munkái : 1. A magyar 
körmondattan. Pozsony, 1878. — 2. A 
magyar nyelv tanítása a népiskolák-
ban. U. ott, 1879. — 3. Nyelv- és mondat-
tanainkban létező fogalomzavarról. U. 
ott, 1879. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1880.) — 4. Német körmondattan. U. 
ott, 1879. — 5. Nyelvtanirodalmi szá-
nandó állapot. U. ott, 1882. — 6. As 
összetett mondat tana vagyis rövid 
mondatkötéstan tanítóképző-intézetek és 
felsőbb oszt. számára. U. ott, 1880. — 
7. A magyar nyelvtan eredményei. 
Népoktatási intézetek számára. U. ott, 
1888. — 8. Mit mivelnek nyelvtan-
iróink? U. ott, 1890. 

Kiszlingstein, M. K ö n y v é s z e t e I I . — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. — Egyet. Philol. 
Közlöny 1891. G47. 1. és ö n é l e t r . a d a t o k . 

Danyadi György. — Munkája : A Te-
kintetes es Nemzetes Bocskai Újlaki 
György Uramnak, es kegyes erkölcsű 
Házas Társának Nemzetes Komlósi Mária 
Aszszonynak, mint megszomorodott szü-
léknek, Néhai szerelmes Fia, ugy mint 
Tekintetes és Nemzetes Bocskai Újlaki 
Ferencz meghidegedet teste felet való 

Magyar Oratio, mely mondatott Szamos-
Újlakon, az Udvar-Háznál Danyadi György 
által. Megjelent a Temetési Pompa (Deb-
reczen, 1674.) cz. halotti prédikácziók 
közt, melyek a Bocskai fiú temetésén 
1673. aug. és szept. mondattak. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 479. 1. 
és Dézsi Lajos szives közlése. 
Danyadi János. — Siralmas Versek. 

Mellyek. Magyar-Ország egy darab ré-
szének, kiváltképpen Debreczen vidéké-
nek, Berettyó környékének, és Sár-réte 
mellyékének, a Pogány Tatárok miatt 
esett romlását, és el-pusztulását keser-
vesen zokogják. . . (Egyik példánya a 
Lugossy-féle gyűjteménynyel a debreczeni 
ev. ref. főiskola könyvtárának jutott, 
másik a m. n. múzeum könyvtárában 
van meg.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 587. 1. 
— M. Könyv-Szemle XV. 1890. 153. 1. 

Danzer J. C., kapitány, ki a magyar 
felkelő seregnél szolgált. — Munkája: 
Systema stenographiae Samuelis Taylor, 
ad lingvam latinam accomodavit. Budae, 
1802. 

1U. Hírmondó 1802. 19. s z . — Kapczy, G y o r s -
írás 12. 13. 30. 1. 
Danzer F. Alfonz, nyug. cs. és kir. 

százados, szül. 1842. febr. 14. Temes-
várott; katonai pályára lépett és a 64. 
sz. cs. és kir. gyalogezredbe volt be-
osztva, hol 1875. máj. 1. főhadnagygyá 
neveztetett k i ; azonban állandóan a 
tábori karnál és a bécsi hadügyi levél-
tárban működött; néhány év előtt nyu-
galmaztatok, midőn Ferencz-József lovag-
rendet kapott. — Munkái: 1. Beiträge 
zur Geschichte des österr. Heerwesens. 
Wien, 1872 — 2. Dembinski in Ungarn, 
nach den hinterlassenen Papieren des 
Generals. U. ott, 1873. (Magyar fordítás-
ban is megjelent Bpest, 1874. egy kötet-
ben.) — 3. Feldzüge des Prinzen Eugen 
von Savoy en. Wien, 1871—92. XX kötet. 
— 4. Unter den Fahnen. Prag, 1889. 
(Többek közreműködésével irt illusztrált 
munka, a mely magyar fordításban is 
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megjelent. A mi hadseregünk cz. Buda-
pesten 1889-benJ Kiadta az Armee- und 
Marine-Zeitungot Bécsben. A P. Lloydnak 
—n— jegygyei évek óta rendes munka-
társa. 

Kürschner, Deu t sche r L i t e ra tu r -Ka lender 
1887. 52. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Militär-
Schematismus. W i e n , 1879. — M. Könyvészet 
1889. — Hof- und Staats-Handbuch. Wien , 1892. 

Dapsy József. — Munkája: Theophron 
vagy a tapasztalt tanácsadó. Pozsony, 
1804. (Chesterfield gróf és Campe J. H. 
német munkájából ford.) 

Zeitschrift von u. für Ungern V. 380. 1. -— Kiss 
Áron, M. Nép isk . Tan i t á s Tör t . 107. 206. 1. 

Dapsy László (dapsai), ev. ref. fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1843. febr. 
28. Miskolczon, hol gymnasiumi tanul-
mányait végezte, azután Debreczenbe 
ment a philosophiára, jogra s theolo-
giára. 1864-ben külföldre utazott és egy 
ideig az edinburgi egyetemet látogatta; 
itt és Londonban az angol nyelvet töké-
letesen elsajátítva, nemcsak szaktárgyá-
nak, a természettudományoknak tanul-
mányozásával foglalkozott, hanem vizs-
gálta az angol gazdasági viszonyokat, a 
társadalmi s politikai intézményeket. 
1866-ban visszatért és a debreczeni gaz-
dasági intézetnél tanár lett, majd 1867. a 
pesti ref. főiskolánál elfoglaltaa természet-
rajzi tanszéket. 1870-ben a természet-
tudományi társulatban ő indítványozta a 
könyvkiadó-vállalatot és kidolgozta annak 
tervét. Sokat irt és fordított, később lapot 
is szerkesztett; e mellett gyakorlati gaz-
dálkodással is foglalkozott; előbb Szobb 
mellett szerzett egy kis mezei birtokot •, 
néhány évi kísérlet után eladta e bir-
tokát és később, midőn már családot 
alapított, szerzett ismét a Gellérthegy 
lejtőjén egy kis szőlőtelket, melyre csi-
nos villát is építtetett lakhelyűi maga 
és családja számára. Zaklatott életmódja 
egészségét lassanként megtörte s 1890. 
máj. 29. meghalt Budapesten. — Czik-
keket irt a Vasárnapi Újságba (1867— 
69. 1871—75. 1878.), Budapesti Szem-

lébe (1867. 1879. Uj aranykor.), Ter-
mészettudományi Közlönybe (1869—73. 
1878—80.), Gazdasági Lapokba (1869.). 
Borászati Füzetekbe (1870.), Prot. Nap-
tárba (1880.), Ország-Világba (1884.); a 
70-es években vezetője lett a Pesti Napló 
közgazdasági rovatának és a többi napi-
lapokba is sokat dolgozott. — Munkái: 
1. A talajkimerülés befolyása az államok 
életére. Különös tekintettel Magyarország 
jövőjére. Pest, 1869. — 2. Általános 
természetrajz. Középiskolák és magán-
tanulók számára. II. rész. Növénytan. U. 
ott, 1869. — 3. A geologia alapvona-
lai. Page Dávid művenek 9. kiadása 
nyomán. U. ott, 1872. — 4. Bármin, A 
fajok eredete a természeti kiválás útján, 
vagyis az előnyös válfajok fenmaradása 
a létérti küzdelemben. Az eredeti 6. jav. 
és bőv. kiadás után ford. Bpest, 1873— 
74. Két kötet. (A kir. magyar term. társ. 
könyvkiadó vállalata II. III.) — 5. L̂ 
nemzetgazdaságtan alapelvei s ezek 
némelyikének a társadalmi bölcsészetre 
való alkalmazása. John Stuart Mill után 
ford. U. ott, 1875. Négy kötet. — 6. A 
parliamenti kormányrendszer Angliá-
ban és annak eredete, kifejlődése és 
gyakorlati alkalmazása. Todd Alpheus 
után ford, a m. tud. akadémia meg-
bízásából. U. ott, 1876—77. Három kö-
tet. — Szerkesztette a Magyar Föld köz-
gazdasági napilapot, a magyar gazdasági 
egyesület közlönyét 1880. máj. 16-tól 
haláláig; a lap kiadói jogát is megvette 
utóbb a gazdasági egylettől. 

Vasárnapi Újság 1879. 11. sz. a r c s k . 1890. 
22. sz. (Nekr.) 44. sz. arczk. (Életrajza Csiky 
Kálmántól . ) — M. Tisztviselő 1882. 10. SZ. 
arczk . — Szinnyei Könyvésze te . — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — Magyarország és a Nagyvilág 
1884. — Kiszlingstein. M. Könyvésze t I I . — 
Term. Közlöny 1890. 629. és g y á s z j e l e n t é s . 

Darabos Zsigmond, kegyes-tanítórendi 
áldozó pap és tábori lelkész, szül. 1750-
ben Keczelen Pestmegyében; Pesten 
végzett középiskolai tanulása után 1772-
ben a piarista-rendbe lépett és miután 
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tudományos pályáját bevégezte, több ! 
helyen tanított. A török és franczia hábo-
rúk alatt egy lovas ezrednek volt tábori 
papja; 1802-ben tábori főpapi rangra 
emeltetett; ekkor nyugalomba vonult. 
Meghalt 1804. márcz. 11. Budán. — Mun-
kája : Darabos Zsigmondnak Istenes 
hadi beszédi és tanítási. Buda, 1802. 

Horányi, Scholar. Piar. I. 625. (hibás 525.) 
627. — Zeitschrift von u. für Ungern 1804. 
V. 252. 240. VI. 333. 1. — Katona, História 
Critica XLII. 580. — Ferenczy és Danielik, 
M. írók I. 96. 1. — Petrik Bibliogr. 
Darányi Ignácz (puszta-szent-györgyi 

és tetétleni idősb), ügyvéd és jószágigaz-
gató, a budapesti ev. ref. egyháztanács 
és az országos gazdasági egyesület igazg. 
választmányi tagja, D. György és balás-
falvi Kiss Erzsébet fia, szül. 1811. márcz. 11. 
Kecskeméten; tanulmányait szülővárosá-
ban kezdette és a debreczeni ev. ref. kollé-
giumban a joggal együtt végezte ; ekkor 
Békés városba rendeltetett rektorságra, itt 
ismerte őt meg Wenkheim Béla báró, a 
ki akkor Békésmegye alispánja volt s 
neki aztán pártolója lett. Végezte a keszt-
helyi Georgicont és joggyakorlatra Pestre 
ment; majd kir. táblai jegyzőnek eskü-
dött fel, egyúttal a gazdasági egyesület 
titoknoki hivatalában nyert alkalmazást, 
elkezdett a gazdasági ügyekkel és gazda-
sági irodalommal is foglalkozni. Ügyvédi 
okievet szerzett és Kossuth Lajos felhí-
vására a pozsonyi országgyűlésre tudó-
sítónak ment fel. 1844. jan. 29-től 
özv. gróf Teleki Józsefné gyermekeinek 
birtokait kezelte. Már ekkor tagja volt 
a gazdasági egyesületnek, mely 1848-ban 
igazg. választmányába is beválasztotta; 
ugyanakkor gazdasági hivatala mellett 
Klauzál Gábor földmivelési minisztertől 
kormánybiztosi megbízatást fogadott el; 
1849-ben pedig nemzetőri kapitány volt. 
A szabadságharcz után Budán telepedett 
le s előszeretettel foglalkozott különösen 
a faültetéssel s az ármentesítési meliora-
tiókkal; még nevezetesebb culturális 
hatást gyakorolt a tisza-inokai, csámpai 

! és sápi birtokok ármentesítése körül; a 
szolnok-csongrádi jobbparti társulatnak 
16 évig helyettes elnöke is volt és e 
társulat vezetésétől csak 1866-ban bete-
geskedése miatt lépett vissza. E hiva-
talát minden tiszteletdíj nélkül vitte, 
ezért a társulat ezüst billikomot nyújtott 
át neki emlékűi, melyet D. a pesti ev. ref. 
egyháznak hagyományozott. Buda város 
polgárságának magyarosodásában nem 
kis érdeme van. Szerepet vitt Pestmegye 
bizottsági gyűlésein is, hol a Deákpárt 
legbuzgóbb képviselőinek egyike, azon-
felül a pesti ev. ref. egyháznak évekig 
tanácsbirája volt. Meghalt 1877. jún 11. 
Budapesten. Nyolcz nappal halála előtt 
értesült, hogy ő íelsége a magyar nemes-
séggel tüntette ki. A gazdasági egyesü-
letnél 1864-ben 1000 frt alapítványt tett. 
— Gazdasági czikkei a M. Gazdában 
jelentek meg (1841. Az erdő és takar-
mány jövedelem neveléséről, A juh és 
tehéntartás, vagyis juhászat és csirászat 
tiszta jövedelem közti külömbségről, 1842. 
A gyümölcsfa ültetéséről, 1843. A váltó-
gazdasági rendszer alapelvei, Az alföldi 
pap és jegyző párbeszéde a Magyar 
Gazda fölött sat.), végre irt még a Gazda-
sági Lapokba is (1861. Könyvismertetés, 
1862. Az élet midőn kineveti a sophismát. 
igazolja a józan logikát.) — Munkája: 
Enöki jelentés a kécske-alpári öblözet 
keletkezése, viszontagságai és jelenlegi 
ügyállása tekintetéből. Pest, 1866. 

Galgúczy Károly, Az Orsz. Gazdasági Egy. 
Emlékkönyve. Bpest, 1885. V. 112. lap és 
gyászjelentés. 

Darányi Ignácz, (puszta-szt-györgyi és 
tetétleni), jogi doktor, országgyűlési kép-
viselő, előbbinek és bernáthfalvi Földváry 
Borbálának fia, szül. 1849. jan. 15. Budán, 
hol középiskoláit végezte, mire a jogot a 
pesti egyetemen hallgatta s 1874-ben jogi 
doktor lett. 1875-ben az országos ügyvéd-
vizsgáló bizottság tagjává választották, 
1876-ban a főváros törvényhatósági bizott-
ságának tagja lett; 1878-ban a tiszavölgyi 
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társulat központi bizottsága titkárává s 
előadójává választotta. 1881 óta képviseli 
a főváros II. kerületét szabadelvűpárti 
programmal az országgyűlésen ; mint a 
közlekedési bizottság tagja s előadója is 
működött és több fontos kérdésben, így a 
Maros-Tisza-Duna közti terület ármente-
sítéséről, a Rába és Rábcza, a felső Duna J 
szabályozásáról sat. törvényjavaslatok tár- j 
gyalásakor nagyobb beszédeket mondott. 
— Czikkeket irt a Jogtud. Közlönybe 
(1873.) és a Nemzetgazdasági Szemlébe 
(1877. A Tiszavölgy kérdései.) Beszédei 
a politikai napi lapokban és az ország-
gyűlési Naplókban jelentek meg. Az 
országos gazdasági egyesületnek ügyésze 
s igazgatósági tagja; a Tiszavölgyi társulat 
központi bizottságának tagja s titkára. 

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach. 
Képviselőház 35. — Sturm, Cj Országgyűlési 
A l m a n a c h 191. — Ország-Világ 1887. 27. SZ. 
arczk. — M. Géniusz 1892. 10. sz. arczk. 
Darányi János, Arad város főorvosa, 

D. József kőművesmester és Kecseg Mária 
fia, szül. 1819. jul. 6. Andornakon Borsod-
megyében ; atyja Heves mezővárosba1 

költözvén, itt nevelkedett; a gymnasium 
1. és 2. osztályát Pesten, a 3—6. Miskolczon, 
a 7. Egerben, a 8. ismét Pesten végezte, 
hol az egyetemen az orvosi tanfolyamot 
hallgatta s 1845. jún. 22. orvosdoktorrá 
avattatott. Azután Bécsbe ment és Roki-
tanszky. Hebra és Schuh előadásait hall-
gatta 1846. jan.-ig, midőn gyakorlóorvoslett 
Hevesen, de csakhamar Egerbe költözött. 
A szabadságharczban eleinte a 49. honvéd-
zászlóalj főorvosa, Budavár bevételekor 
osztályos főorvos, utoljára a komáromi 
összes kórházak igazgató főorvosa volt 
dr. Rédey halála (szept. 26.) után a vár 
átadásáig. A szabadságharcz befejeztével 
Balassa János tanár mellett tanszéki 
segédként működött három évig ; ekkor 
Ó-Kanizsa község hívta meg főorvosának. 
1858-ban Arad város főorvosa lett, 1860-
ban a megyei kórház igazgató főorvosa 
is volt és 1861-től 1881. márcz. végéig 
az általa alapított és nevéről nevezett 

magánkórházat mint igazgató-tulajdonos 
vezette. 1883. ápr. főorvosi működésének 
25 éves jubileuma alkalmával a Ferencz-
Józsefrend lovagkeresztjét kapta. Meghalt 
1889. máj. 12. Aradon. — Orvosi érteke-
zései megjelentek a M. Orvosok és Term. 
Munkálataiban (XIII. 1869. A petefészek 
tömlő-irtás sikeres műtétele. XV. 1872. 
Kóresetek.), Zeitschrift für Natur u. Heil-
kundeban (1851. II. 16. sz. Eine geheilte 
Caries der Mittelfussknochen), Gyógyá-
szatban (1869—70. 1872. 1880.), Pester 
Med. Chirurg. Presseben (1872. Ein Fall 
von Gesichts-Plastik, 1874. Ueber den 
Darmriss) sat. Az orvosok 14. aradi 
nagygyűlésén, melynek egyik titkára volt, 
értekezett a képző (plasticus) műtétekről 
és a Herkules-fürdőben tartott 16. nagy-
gyűlésén az általa sikeresen műtett töké-
letes központi gátrepedésről. — Munkája : 
Orvostudori értekesés. A növények éle-
téről. Pest, 1845. — Szerkesztette a Napi 
Közlönyt a magyar orvosok és természet-
vizsgálók XV. nagygyűléséről 1871. aug. 
28-tól szept. 3-ig összesen hat számot 
(Dr. Oláh Gyulával együtt.) 

Magyar Orvosok és Term. Munkálatai X I I I . 
126. 164. 166. XIV. 98. XV. 53. 59. 159. XVI. 
119, X X I I I . 55. 1. — Vasárn. Újság 1871. 36. Sz. 
arczk. — Szinnyei Könyvészete és Komárom 
1848—49-ben 375. 1. — Lakatos O., Arad Tör-
t é n e t e I I I . 48 . — Aradi K. Naptár 1887. 131. 1. 
arczk. — Yereby Soma, Honpolgárok Könyve. 
VIII. 1873. arczk. (köre ra.jz. Gerhart II. 
Bécsben.) — Alföld 1889. 111. 1. és gyászjelent. 

Darázsy Athanás, kamalduli szerze-
tes, szül. 1739-ben Belgrádban Szerb-
országban ; iskoláit végezve, J 762-ben 
Nyitrán a kamalduliak rendébe lépett. 
— Munkája: S. Romualdi laudatornm 
eremitarum patris et statoris laudes. 
Sopronii, 1770. (Költemény.) 

Horányi, M e m o r i a I. 4G7. 

Dárdai Sándor, jogi doktor és ország-
gyűlési képviselő, szül. 1842. márcz. 18. 
Baánban Baranyamegyében, hol atyjaura-
dalmi orvos volt; középiskoláit Mohácson, 
Pécsett, Kalocsán és Eszéken végezte; 
a bécsi egyetemen jogot hallgatott és 
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1865-ben Gráczban jogi doktorrá avatták. 
Ezután Pestre jött és a királyi táblánál 
mint joggyakornok nyert alkalmazást, de 
a szakirodalomban kifejtett kiméletlen 
birálatai miatt az akkori királyi személynök 
kellemesi Melczer István csakhamar el-
bocsátotta. Az alkotmányos kormány ala-
kulásakor igazságügyminiszteri titkár lett. 
Wünsch vezetéknevét 1867. november 14. 
belügyminiszteri rendelettel változtatta 
Dárdaira. Titkári hivataláról Horváth Bol-
dizsár visszaléptekor (1871) lemondott és 
csupán a szakirodalomnak élt. 1875-ben a 
nemzetközi statisztikai congresszus egyik 
jegyzője volt és megirta a congresszus szá-
mára az igazságügyi statisztikát. 1878-ban 
Mohács kerület megválasztotta képviselő 
jévé az országgyűlésre, hol a szabadelvű 
párthoz csatlakozott s főleg az igazságügyi 
bizottságban fejtett ki tevékenységet. 1881 
—91-ig a nagyenyedi kerületet képviselte. 
A házban számos törvényjavaslatnak elő-
adója gyanánt szerepelt; a közigazgatási 
s pénzügyi bizottságoknak is tagja volt. 
Czikkeket irt a Neueste Nachrichtenbe, 
bécsi üebatteba, Ellenőrbe, Honba, Nem-
zetbe, Kelet Népébe sat. — Munkái: 
1. Jogtudomány és törvényhozás. Pest, 
1865. (E röpiratban pendítette meg 
-a magyar jogászgvűlés eszméjét. Név-
telenül.) — 2. Mely börtönrendszer 
honosittassék meg hazánkban P U. ott, 
1868. — 3. Kézikönyv a bírósági végre-
hajtók számára. Bpest, 1872. — 4. Iro-
mánypéldák a polgári törvénykezési 
rendtartáshoz. U. ott. 1872. — 5. A sajtó-
ügyi törvényhozás kérdése. IJ. ott, 1873. 
— 6. Kézikönyv a kir. közjegyzők számára. 
U. ott, 1875. Két kötet. (Zlinszky Imrével 
együtt.) — 7. Birálatok a magyar büntető 
törvénykönyv tervezetéről. U. ott, 1876. 
(Körösi Sándor és Schnierer Aladár jog-
tanárokkal együtt.) — 8. Magyar ma-
gánjog mai érvényében. U. ott, 1888. 
(Zlinszky I.-vel, azóta 4 újabb kiadás-
ban.) — 9. Tartalommutató a Jogtudo-
mányi Közlöny huszonöt évfolyamához. 

1865—1890. U. ott, 1891. — 10. Felső 
biróságok gyakorlata. U. ott, 1881. — 
Kiadta a Döntvénytár, a m. kir. curia 
semmitőszéki és legfőbb itélőszéki oszt. 
elvi jelentőségű határozatai cz. gyűjte-
ményt 1870 óta 57 kötetben (Gallu József, 
Szeniczey Gusztáv és Zlinszky I.-vel együtt 
Budapesten. A Közigazgatási döntvénytárt 
(U. ott, 1877—79. Öt kötet); az Igazságügyi 
törvénytárt (U. ott, 1888. azóta 3 kiad. 4 
köt.); Hitel-, kereskedelmi- és íparügyi-
törvénytárt (U. ott, 1890.) — Megindította 
és szerkesztette 1865-ben a Magyar Jog-
tudományi Hetilapot, melyet 1867. júl. 14 
a Jogtudományi Közlönynyel egyesített 
és 1868. márcz. 29-ig Ökröss Bálinttal 
együtt szerkesztett; azontúl maga vette 
át a lapot és mai napig szerkeszti; szer-
kesztette még a Közigazgatási Lapokat 
1867. jan. 4-tól 1879. jún. 25-ig és a 
Község Lapjának kiadó-tulajdonosa volt 
1875. jan. 1-től 1877. jan. 14-ig. Bpesten 
— Fiatalabb korában költészettel is foglal-
kozott és még deák korában családi nevén 
(Wünsch) egy német színdarabot irt, mely 
az eszéki színpadon elő is adatott. — 
Arczképe kőnyomatban Marastoni rajza 
után a Hajnalban. 

Bud. Közlöny 1867.208. SZ. —Hajnal, Sarkady 
Istvántól. Árczk. — Petrik Könyvészete. — 
M. Könyvészet 1876—90. —Figyelő VI. 1879. — 
Sturm., Uj Országgy. Almanach 193. — Vasárn 
Újság 1891. 29. sz. arczk. és önéletr. adatok. 
Dárdasy Gusztáv, szent Ferencz-rendi 

szerzetes, szül. 1832. máj. 28. Tatában 
Komárommegyében ; 1854. jan. 19. lépett 
a rend tagjai közé s 1855. szept. 10. 
misés pappá szenteltetett föl Nyitrán; 
eleinte mint hitszónok működött; azután 
több évig az érsekújvári gymnasiumban 
tanított; betegeskedése miatt utóbb állá-
sától megvált és a pozsonyi rendház 
könyvtáránál alkalmazták ; innét két év 
múlva Andócsra költözött, hol 1873. 
márcz. 22. meghalt. — Az érsekújvári 
gymnasium Értesítőiben (1863. és 1864.) 
két értekezése jelent meg; több tudósí-
tást irt a hírlapokba s számos alkalmi 
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verset nyomatott, ilyenek : 1. Dics-
kossorú, főtiszt. Paulovits Dömjén, sz. 
Ferencz-rendi áldozár... tiszteletére s 
arany-miséje emlékére. Pozsony. 1869. 
— 2. Örömhangok, melyeket ft. Czwickl 
Chrysostom, sz. Ferencz-rendi magyar 
tartomány. . . főnökének névünnepe al-
kalmával . . . zengett. U. ott, 1870. 

Farkas, Scr ip tores 174. 

Darholcz Kristóf (fintai), sárosmegyei 
nemes családból származott, melynek 
kihaltával birtokai a cserneki báró Deseffi 
Sámuelre szállottak. — Munkája : Novis-
sima Tuba, az az itiletre serkentő utolso 
trombita szó. Mely ez kis könyvben 
keresztyeni hat kivaltkeppen való Be-
szelgetesekben Osztatot el. Kellyetek fel 
halottak, jövetek az iteletre. Kassa, 1639. 
(Tolnai János latin munkájának ford, 

Horányi, Memor ia I . 467. — Katona, His tó r ia 
Crit ica XXXIII. 905. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár I. 301. 

Darko Dániel, kolozsvári Senator. — 
Munkája: Erkölcsi és kötelesö törvé-
nyek, melyeket az ó és ú j t e s t amen to -
mokból kiszedett. Kolozsvár, 1828. 

Darkó Mihály (nagy-ajtai), unitárius 
igazgató-tanár ; 1824-től Kolozsvárt ta-
nult; 1831. ápr. 22-től tordai pap, 1832. 
szept. 1-től 1848. júl.-ig igazgató-tanár 
volt u. ott; ekkor honvéd lett. Meghalt 
1849. aug. 26. Zilahon. — Munkái: 1. 
A keresstény vallás és polgári társaság 
fővebb szabály elvei, egyesítve egy rövid 
beszédben, melyet az unitáriusoknak Ko-
rondon tartott egyházi közgyűlése előtt 
mondott. Kolozsvár, 1841. — 2. Latin 
nyelvtan. U. ott, 1846. 

Petrik Bibliogr. és Benczédi G. szives közi. 

Darmay Viktor, családi nevén Vicz-
mándy Győző, V. Viktor nemes földbir-
tokos és Reviczky Zsuzsánna fia. szül. 
1850. decz. 2. Darmán Ungmegyében; 
gyermekéveit Kozmán Zemplénmegyében 
töltötte, hol atyja közbirtokos volt; közép-
iskoláit S.-A.-Ujhelyben, Kassán és egy 
évig Kozmán mint magántanuló végezte. 

Jogász Eperjesen és Budapesten volt• 
hanem mindegyre nagyobb hajlamot 
érzett az irói pályához, megismerkedett 
a fővárosban működő fiatal írókkal és 
irodalmi kedvteléseinek élt; nagy hatással 
volt reá Szemere Miklós, kinek mint gyer-
mek és ifjú megmutatta költészeti zsen-
géit; ez dicsérte ügyes verseit és buzdította 
a tanulásra, írásra s verselésre. A Főv. 
Lapokba már 17 éves korában verseket 
irt, költeményeit más lapok is szívesen 
fogadták. Meghalt 1878. márcz. 28. Koz-
mán. — Költeményei, beszélyei s egyéb 
czikkei megjelentek a Fővárosi Lapokban 
(1867—73.), Nefelejtsben (1867. 1870. 
1873. 1875.), Hazánk és a Külföldben 
(1868. Cs. kir. huszáraink a forradalom ki-
törésekor), Vasárn. Újságban (1868—78.), 
Magyarország és a Nagyvilágban (1870 
—71.), Figyelőben (1876.) és a Délibáb-
ban (1878. 28. sz. Zichy Gézáról mint 
lyrikusról.) — Munkái : 1. Felhők és csil-
lagok. Költemények. Bpest, év n. (Ism. 
Figyelő 1872. 2. kiadás. U. ott, 1877.) 
— 2. Ujabb költemények. U. ott, 1877. 
(Ism. Ellenőr 95. sz. Egyetértés 95. 97. sz. 
Szemere Miklós. 2. kiadás. U. ott, 1879.) 
— Kiadta és szerkesztette a Garabonczás 
Diák cz. humorisztikus lapot 1875. ápr. 
4-től aug. 22-ig, összesen 20 száma jelent 
meg. — Levelét, melyet Szabó Endréhez 
irt, a Zempléni Lapok (1879. 14. sz.) 
hozták. — Kéziratban maradt szüleinél: 
Szemere Miklós és háza tája. (Töredék.) 

M. Könyvészet 1877. 1879.— Gáspár Imre, U j 
N e m z e d é k 96. 1. — 1878 : Ellenőr 89. 160. sz. 
Vasárn. Újság 225.1. Hon 314. SZ. Magyarország és 
a Nagyvilág 15. sz. a rczk . (Mezei Ernö. ) Főv. 
Lapok 1878. 75. SZ. Abauj-Kassai Közlöny 14. 
SZ. — Zemplén 1884. 11. SZ. — Ellenzék 1884. 
80. sz. — Petrik Könyvésze te .— Figyelő XXVI. 
1889. (Paszlavszky Sándor és külön is.) 

Darnay Kálmán (szentmártoni), keres-
kedő, szül. 1864. máj. 12. Sümeghen 
Zalamegyében; iskoláit szülőhelyén és 
Gráczban végezte s a kereskedői pályát 
választotta, szabad idejét a régészetnek 
szentelve. Utazott Ausztriában és hosszabb 



633 Daróczy 634 

ideig tartózkodott Németországban; végre 
Sümeghen nyitott kereskedést. — Irodalmi 
dolgozatai leginkább régészeti s mütör-
ténelmi irányúak és a következő lapok-
ban és folyóiratokban jelentek meg: 
Zalai Közlöny (1880. Római lelet, 1882. 
Kisfaludy Sándor mint iró és társadalmi 
ember, Régészet, 1877-től előfordult lele-
tek, 1883—84. Tárczák, 1885. Kopácsy 
József herczegprimás életéből, Mutatvány 
a Kisfaludy-család levéltárából, Első 
hazai régészeti kongresszus, 1888. Uti-
tárczák, Őskori temető, Tiz évi kutatásom 
Sümegh és vidékén, 1889—90. Humoros 
tárczák, Kisfaludy Károly), Magyarország 
és a Nagyvilág (1880. Kisfaludy S. kiadat-
lan levelezéseiből), Archaeol. Értesítő 
(1884. 1887. Csabrendeki ásatásom., 1888. 
Ujabb kutatásaim, 1889. Zalamegyei 
bronzleletek. Sümeghi etruszk bronz-
edények, Nyomok a dobroni urnatemető-
ből, Rézkori emlékek Zalamegyében, 
Ujabb adatok a csabrendeki urnatemető-
höz), Keszthely (1885. Sümeghi bronz-
lelet, 1889. Márcz. 2. Sümeghen, karczo-
lat), Budapesti Újság (1887. 318. sz. 
Kossuth imája), Pécs (1889. Réz és bronz-
korról és Tört. Régész, melléklapjában : 
Őskorról, Etruszk bronzedények Zalá-
ban), Zalamegye (1890. Őskori lelet és 
tárczák Hiksos álnév alatt), M. Salon 
(1890. Kisfaludy Sándor mint physiog-
nomus, Boszorkányvilágból, Népvándor-
lási temetkezések.) 

Önéletr. adatok. 

Daróczy Elek. — Munkája: Karcsag 
város egyetemes leirása. Iiarczag, 1890. 

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

Daróczi Ferencz (deregnyői), Erdély 
kanczellárja, beregmegyei származású 
volt és 1610-ben beigtatiatott ottani ősi 
birtokába Daróczon. Még 1603-ban ki-
neveztetett Erdély kanczellárjának, de 
Básta bukásával Magyarországba tért 
vissza s mint a kamara elnöke Kassán 
székelt. Meghalt 1616. máj. 1. — Istvánfi 
állítása szerint megírta az erdélyi tör-

téneteket a moldvai háborútól fogva, 
mely munka megjelent 1600-ban. 

Kazy, História R. Hung. I. 124. — Horányi, 
Memoria I. 468. — Haner, Scriptores 269. — 
Közhasznú Esm. Tára I I I . 530. ( F á b r i Pá l . ) — 
Toldy, Újkori Nemz. í rod . Tört . 47. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai III. 241. 1. — 
l.ehoczky, Beregvármegye Monographiája . 
Ungvár , 1881. I I . 133. 

Daróczi György, bölcselet doktora, 
Jézus-társasági tanár, szül. 1699. ápr. 
28. Baranyamegyében és 17 éves korá-
ban lépett a rendbe ; miután több helyen 
tanított a középiskolákban, egyházi szó-
noklatokat tartott és néhány rendház 
főnöke volt. Meghalt 1756. október 10. 
Sopronban. — Munkái: 1. Lusus epi-
grammatici. Glaudiopoli, 1725. és Aug. 
Vindelic. 1738. — 2. Septi-Collis Dacia. 

i Claudiopoli, 1735. — 3. Ortus et progres-
sus collegii soc. Jesu Claudiopolitani ab 
anno 1579. U. ott, 1736. — 4. Pietas 
ungarica, sive summus ejusdem gentis 
in Mariam affectus, omni obsequiorum 
genere jam inde a S. Stephani tempori-
bus testatur. Claudiopoli, 1736. — 5. Se-
renissimi principis Eugenii invicti 
caesarei exercitus archistrategi colossus 
gloriae e posthumis laudibus erectus. . . 
anno 1736. U. ott. — 6. Epitome 
chronlogica rerum Hungaricarum et 
Transylvanicarum e d. Stephano ad 
annum 1736. U. ott, 1737. — Latin 
versei: Epigramma de Carolo imperatore 
caesare VI. és Carmen elegiacum ob 
victoriam Belgradiensem megjelentek a 
Carolus Klein, Analecta Poetica, Viennae, 
1757. II. 37. cz. munkában. 

Wallaszky, C o n s p e c t u s 13. — Bibliotheca 
Sam. C. Teleki I I I . 260. — Fejér, História 
Academiae 59. — Stoeger, Scriptores. 

Daróczi Imre, a XVII. század elején 
(1604) Orosziban Valkómegyében török 
rabságban sinlődött és akkor vallási 
tartalmú énekeket szerzett, melyeket a 
Decsy-codex tartott fenn számunkra s 
Thaly Kálmán ismertetett a Századokban 
(1871. 95. 1.) 
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Daróczy Mihály ev. ref. lelkész és 
egyházvidéki esperes volt Nagy-Kun-
Madarason. Meghalt? — Munkája: Imák, 
melyeket templom szentelési ünnepély 
alkalmával a nagy-kun-madarasi heiv. 
hitv. egyházban 1860. decz. 20. mondott. 
Debreczen, 1861. 

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 294. 

Daróczi Vilmos, hirlapiró, szül. 1836. 
ápr. Király-Daróczon Szatmármegyében 
földmivelő zsidó szülőktől; 18 éves koráig 
a gazdaság körül foglalkozott, midőn 
1854-ben Prágába ment, hol dr. Balling 
Károly tanár vegytani előadásait hall-
gatta s a szesz-, czukor- és sörgyártás-
ban képezte ki magát; a három évi 
tanfolyamot 1857. júl. 31. befejezve, 
hazatért és a szeszgyártást itthon foly-
tatta. Atyja birtokán és más bérleteken 
Közép-Szolnokmegyében és egyebütt gaz-
dálkodva, különösen a dohánytermelést 
tanulmányozta. A dohánykiviteli nagy-
kereskedők unszolására 1877. január 
Budapestre költözött, hol azóta a dohány-
termelés előmozdításán s a külkiviteli 
kereskedés föllendítésén buzgólkodik ; 
évenként20—25ezer métermázsa dohányt 
vásárolt és szállított be a kereskedőczég 
számára; azt a budapesti raktárakban 
kezelte s a válogatásnak minden eljárását 
végezte. — 1884. febr. 16. alapította a 
Magyar Dohány cz. újságot, mely úttörője 
az okszerű dohánytermelésnek és melyet 
mai napig szerkeszt, sőt a lap nagy részét 
maga irja. Ezenkívül számos czikkeket 
és értekezést irt az Egyetértésbe, Pesti 
Naplóba, Nemzetbe és a Pester Lloydba 
a dohánytermelés és kereskedés időszaki 
kérdéseiről. — Munkája: A dohány 
Magyarországban. A párisi 1889. évi 
világkiállítás alkalmából tartott nemzet-
közi gazdakongreszszus számára, a ma-
gyar országos gazdasági egyesület meg-
bízásából. Budapest, 1890. 

Hl. Könyvészet 1890, és önéletrajzi adatok. 

Daruváry Géza, jogi doktor és igaz-
ságügyminiszteri segédfogalmazó, szül. 

1866. jan. 12. Budapesten; a gymnasiu-
mot ugyanott és Beszterczebányán, jogi 
tanulmányait a lipcsei s budapesti egye-
temen végezte. 1890. júl. 3. bírósági 
gyakorlatra lépett, 1892. febr. 1. ügyvédi 
vizsgálatot tett ; jelenleg igazságügy-
miniszteri segédfogalmazó. — Az Egye-
temi Lapok 1. számában jelent meg az 
Egyetemi élet Németországban és nálunk 
cz. czikke. — Munkája: A mentelmi 
jogról. Tudori értekezés. Bpest, 1890. 

M. Könyvészet 1890, és önéletrajzi adatok. 

Darvai Fülöp, jogi doktor és ügyvéd, 
szül. 1857. júl. 28. Aszódon Pestmegyé-
ben ; középiskolai tanulmányait az aszódi 
ev. algymnasiumban kezdte s a buda-
pesti kir. kath. főgymnasiumban fejezte 
be; a jogot 1875-től a budapesti egye-
temen hallgatta; ugyanekkor az egy 
éves önkéntesi katonai szolgálatát is vé-
gezte ; 1876-ban tartalékos hadnagygyá 
neveztetett ki a 32. gyalogezredben s 
1878-ban részt vett Herczegovina occu-
pátiójában. Az occupátióról megjelent 
nagy táborkari munka egy önálló (sto-
laci) expeditiójáról megemlékezik. 1880-
ban jogi gyakorlatra lépett, 1883-ban 
jogi doktorrá avattatott fel és 1884-ben 
ügyvédi oklevelet nyert és jelenleg gya-
korló ügyvéd Budapesten és 1889 óta a 
budapesti ügyvédvizsgáló bizottságnak 
tagja. — Első tárczaczikkei (a műve-
lődéstörténet köréből) a Kelet Népében 
(1874.) jelentek meg, mely lapnál mint 
belmunkatárs a külföldi rovatot szer-
kesztette s politikai czikket is irt. 1879-
ben az Ellenőr rendes munkatársa lett, 
hol színházi s különösen opera-kritiká-
kat közölt. Stoláczi emlékeim cz. leirta 
herczegovinai élményeit (Ellenőr 1879 
302. 314. sz.); azután a Nemzet bei-
munkatársa volt 1887-ig ; itten megjelent 
czikkei a zeneművészetről és a zene-
coryphaeusokról szólnak, u. m. Wagner 
Richard, Berlioz, Volkmann Róbert, Liszt 
Ferencz, Rubinstein Antal, Erkel Ferencz 
és másokról is; vezérczikkei a külpoli-
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tikai kérdéseket tárgyalják. A Nemzet-
ben jelentek meg törvényszéki s esküdt-
széki védbeszédei, nevezetesen Boka 
Klára gyilkossági bűnperében (1886. júl. 
14), a tragikus véget ért Desseőffy-féle 
párbajügyről folyt Máray-féle sajtóperben 
(1886. nov. 5.). Fürdők István honvéd-
őrnagy sajtópörében (1887. márcz. 11.), 
Vészi József sajtóperében (1888. okt. 13.), 
Széchenyi Pál gróf kaposvári mandátuma 
védelmében a képviselőház bíráló bizott-
sága előtt mondott beszéde (1887. nov 1.) 
A Nemzetnek ez időszerint is külmunka-
társa. 

Önéletrajzi adatok. 

Darvai Móricz, bölcseletdoktor, fő-
gymnasiumi tanár, előbbinek testvér-
bátyja, szül. 1849. decz. 14. Aszódon 
Pestmegyében; középiskoláit (1868.) és 
az egyetemet Budapesten végezte. (Deutsch 
családi nevét ekkor változtatta Darvaira), 
1874-ben a mennyiségtanból, 1875-ben 
pedig a természettanból tanképesítést 
nyert. 1872 óta tanárkodik. 1876. szept. 
з. a pécsi áll. főreáliskolához neveztetett 
ki rendes tanárnak, innét 1880-ban a 
dévaihoz helyezték át ós az 1891/92. isko-
lai évtől az aradi főgymnasiumban mű-
ködik. — Természettudományi czikkeket 
irt a Természettudományi Közlönybe 
(1881—82. Ujabb nézetek a sugárzó 
kőről. 1884—86.); paedagogiaiakat a Ma-
gyar Tanügybe (II. 1883—84. Comenius), 
Ungarische Revuebe (1882. 1889. Die 
politische Literatur Ungarns bis 1825.), 
Tanáregylet Közlönyébe (1884 ) ; politi-
kai vezérczikkeket a Kelet Népébe (1875 
—76. Külügyi kérdésekről mint a lap 
külügyi rovatának vezetője); tárczaczik-
keket a Fővárosi Lapokba (1881-től 
и. m. 1882. Az angol sajtó, 1884. Khinai 
költészet, Diderot, 1885. Gordon, 1886. 
A franczia szinköltészetről, A negyven 
halhatatlan, Ch. Barthelemy munkájá-
nak ismertetése, Börne, 1887. Trefort, 
1889. Augierről, Pavolini műfordításai 
1890. Nikita fejedelem mint költő, A 

trójai kérdés, A színház Angliában sat.), 
Vasárnapi Lapokba (1882. A mézelő 
hangyák), Faraday cz. hosszabb prog-
rammértekezése megjelent a dévai áll. 
főreáliskola Értesítőjében (1881.), továbbá 
irt a Nemzetbe (1883. 300. 475. sz. 1884. 
júl. 27. és 28. sz. 1885. 937. 946. sz. 
Bosnia története 1890. 1. sz.), Pester 
Lloydba (1881. 195. 229. 1882. 244. 245. 
1883. 164. 165. 1884. 234. 236. 287. 
sat. sz.); irt még a Vasárnapi Újságba 
(1882.), Ország-Világba (1881.), a berlini 
Tägliche Rundschauba, Magyarországba 
(1881. álnév alatt), Hunyadba, Száza-
dokba (1889—90. Könyvismertetések). — 
Munkái: 1. Üstökösök és meteorok. Át-
nézte Heller Ágost. Bpest, 1888. (Ter-
mészettud. Társulat Könyvkiadó válla-
lata XXXV.) — 2. Üstökös csillagok. 
Győr, 1889. (Egyetemes Könyvtár 28.) 

Pécsi áll. főreáliskola Értesítője 1877. 38. — 
Dévai áll. főreáliskola Értesítője 1881. 61. 1890. 
20. — Wutz N é v t á r a 50. —• Horváth Ignácz 
Könyvészete 1888—89. és önéletr. adatok. 
Darvar Miklós Döme, zimonyi szár-

mazású (mások szerint Klissurában szü-
letett), Bécsben élt és ott halt meg 1825-
ben. Könyveit végrendeletileg a tanulók 
közti szétosztásra hagyományozta. — Sokat 
irt görög nyelven. I. Sándor orosz czár 
gyémánt gyűrűvel tisztelte meg. — Mun-
kája : Kebita Tivejskago íkona. Buda, 
1799. (Keresztény tükör. Görögből ford.) 
— Többi munkáit, melyek Bécsben jelen-
tek meg, fölsorolja Schafarik. 

Schafarik, Geschichte der süds lav i schen 
Literatur III. 329. 435. 464. 474. 
Darvas Aladár, hírlapíró, szül. 1857-

ben Veszprémben; ugyanott végezte a 
gymnasium alsó osztályait, azután Buda-
pesten a tanítóképzőt; később mint ok-
leveles tanító a főváros községi iskoláiban 
mint helyettes volt alkalmazva, utóbb 
Zalay István volt képviselő házánál 
nevelősködött két évig. 1884-ben került 
Bécsbe, hol azóta szerkeszti s kiadja a 
Bécsi Közlönyt, mely nincs időhöz kötve. 
— Első népszínműve A leányasszony, 
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melyet 1881-ben kétszer adtak elő a 
budai szinkörben, 1882-ben irta a Galamb 
Julis népsz., melyet Miskolczon adtak 
elő 1883-ban ; a budapesti s vidéki lapok-
ban is közölt népies elbeszéléseket és 
Budapesten tartózkodása alatt az Egyet-
értésbe is dolgozott és a Nemzeti Újság-
nak főmunkatársa volt, hova vezérczik-
keket, tárczákat és A törvénytelen gyer-
mek czímű regényét irta. Bécsi magyar 
Kalauzt és több magyar naptárt is adott 
ki. — Munkája: Rózsabokor. Népies 
elbeszélések. Bpest, 1883. (Ism. és mutatvá-
nyokat közölt belőle a Koszorú 1883—84.) 

M. Könyvészet 1883. és önéle t r . ada tok . 

Darvas Ferencz (nagy-réthi), m. kir. 
udvari helytartósági tanácsos és Pest-
megye országgyűlési követe. D. József, 
nógrádi alispán és Szirmay Zsuzsa fia. 
szül. 1740. márcz. 1.: előbb 1773-83-ig 
Nógrádmegyének első alispánja volt, 
1784-ben helytartó tanácsos lett. A Mar-
tinovics-féle összeesküvés alkalmával 
bűnrészességgel vádoltatott, de e vád 
alól csakhamar fölmentetett, sőt több 
kitüntetésben is részesült: arany sar-
kantyús vitéz lett és a szent István rendet 
kapta. Meghalt 1810. ápr. 3. Budán. Az 
1790. (jún. 11. 12.) országos ülésen a 
magyar nyelv behozatalát lelkesen pár-
tolta és magyarul szólott az ország-
gyűlésen. A magyar színészetnek is lelkes 
pártolója volt; Wesselényi Miklós reá 
bizta társaságát 1807-ben. — Munkái: 
1. Magyar világ, az az : a mostani török 
háborúnkban vitézlő nagy lelkű magya-
roknak nevezet-szerént való örök dicső 
emlékezetek, a mely a haza-tért koro-
nánknak históriájával egybefoglaltatott 
21-dik halak jelében 1790-ben Pest. 
(Névtelenül.) — 2. A jó magyarhoz. Pest, 
1790. (Az alkotmány helyreállítása felett 
érzett örömét kifejező vers.) — 3. Egy 
jó hazafiútól származott intés. H. n., 
1790. (Megjelent előbb a Magyar Kurír-
ban 1790. 342. 1., Hadi és más nevezetes 
Törtenetekben II. 377. és az Orpheusban 

I (II. 3.). Második kiadása ily czímmel 
jelent meg: Egy igaz hazafi intése hazafi 
társaihoz a jó reménység tengerbe be-
nyúló hegyéről böjtelő havának 21. nap-
ján 1790. eszt. H. n.) — 4. Fost nubila 
Phoebus. Pest, Buda, Kassa, 1790. (Név-
telenül.) — 5. Felséges királyi hercze§ 
Leopold Sándor, hazánk nádor ispánya 
halálát kesergő versek. Buda, 1795. — 
6. Felséges cs. kir. berezegné Alexandra 
Pawlowna s szülöttye halálokról való 
gyászos gondolatja D. F.-nek Budán Szt-
György havának 16. napján 1801. eszt. 
U. ott. — Kézirati munká ja : Rhytmi 
valedictori cz., melyet Szirmai Miklós 
emlékére irt, megvan a m. n. múzeum 
kézirattárában. 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1810. I . 28. — 
Katona, Histór ia Critica XLI I . 580. — Nagy 
Iván, Magyarország Családai I I I . 243. — 
Kazinczy Ferencz, M. P a n t h e o n (Nemz. K ö n y v -
tár XXXVI. 376. 1.) — Ballagi Géza, Po l i t ika i 
I roda lom. — Bayer József, Nemz. J á t é k s z i n 
Tör t . I . — Kazinczy Ferencz Levelezése I . II. 
— Petrik B i b l i o g r . — Irodalomtörténeti Köz-
lemények 1892. 222—24. 227—31. 

Darvas János (nagyréti), Abaujmegye 
szolgabirája s Alpáron földbirtokos volt, 
D. Ferencz helytartótanácsos fia. Meg-
halt 1805. szept. 20. — Munkája: A 
hegyi tolvajok vei pocius latrok, szín-
játék 5 felv. Schiller után ford. Pest, 
1793. (Moor Károly (Tolvajok) szomj. 
5 f. cz. adták először Pesten 1810. febr. 
23. azután ugyanazon évben még négy-
szer és 1814-ben kétszer ). — Kazinczy 
Orpheusába (II. 1790. 70—73. 1.) is irt 
egy czikket: Moor Káról, a Schiller 
Tolvajaiban. 

Orpheus I . 1790. 85. — Honművész 1837. 35. 
sz, — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i 
I I I . 246. 1. — Kazinczy Ferencz, M. P a n t h e o n 
(N. K ö n y v t á r XXXVI. 376. 1.) — Bayer József, 
Nemz. Játékszin. Története I. 257. II . 302. 1. 

Darvas József (szent-simoni), a nagy-
váradi Salamon-féle árvaház kormányzó 
nevelője. — Munkái: 1. Catalogus lo-
corum sacrorum, inter ambitum almae 
dioecesis Varadiensis olim existentium. 

20. iv sajtó alá adatott 1892. márcz. 24. 
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(Kiadta Keresztúri József Alajos, De-
scriptio Eppatus Varadien. 1806. I. 270— 
287. cz. munkájában.) — 2. Hálaadó tisz-
telet, melyet mélt. szabad zászlós Vajay 
Vay László . . . alázatos szívvel bemutat 
sz. Iván hava 27. 1807. Nagyvárad, 
1807. (Kiadta Svaiger Antal ezen külön 
czímlappal is : Csikrákosi Salamon Józsei 
nagyváradi kanonok. . . képéről előfor-
dult hazai történet.) 

Darvas László, a m. nemzeti múzeumi 
könyvtárnál napi díjnok ; a függetlenségi 
harczban honvéd-tüzér hadnagy volt; 
azután külföldön tartózkodott, honnét haza 
érkezve alkalmazást nyert a múzeumi 
könyvtárnál, melynek rendezésénél te-
vékeny részt vett, s melynél nyolcz évig 
működött. Meghalt 1879. aug. Budapesten. 
— Az 50-es években a költészettel is 
foglalkozott és több szépirodalmi lapba 
irt verseket, igy a Divatcsarnokba s Nő-
világba (1859.) — Munkája: Rimfüzér, 
Gyula, 1857. — Honvéd-tárcza-naptárt 
adott ki 1872-ben. — Turinban is nyoma-
tott egy magyar versfüzetet, melyet azon-
ban nem láttam. 

!H. Könyv-Szemle 1879. 270. 1. — Petrik B i b -
l iographiája. 

Dászkál György, m. kir. honvéd fő-
állatorvos, szül. 1832-ben Gyulán Békés-
megyében nemes szülőktől, iskoláit szülő-
városában és Szarvason végezte, mire az 
állatorvosi tanulmányokat Budapesten 
s a bécsi cs. és kir. állatgyógyintézetben 
1856-ig hallgatta. Állatorvosi működését 
a hadseregnél kezdte s a lovasságnál, 
méntelepeknél és a mezőhegy esi ménesnél 
folytatta. 1866-ban a hadseregből kilépett, 
mire Bács-Bodrogmegye alispánja szent-
tamási állatorvossá nevezte ki. 1870-ben 
a honvédség közé lépett és négy évig a 
jászberényi lovas tiszti iskolánál mint 
tanár működött. 1878-ban II. osztályú s 
1882. nov. 1. első osztályú főállatorvossá 
neveztetett ki. 1890-ben ő felsége a koro-
nás arany éremmel tüntette ki. Jelenleg 
Váczon a 6. honvéd-huszár ezrednél mű-

ködik. — Munkája: Lóisme, tekintettel 
a boncz- és élettanra, a fajtatan és fog-
tanra, küllemtanra, patkolástanra, bel-
és külbetegségek megismerésére és gyógy-
kezelésére. Kecskemét, 1881. 120 famet-
szetű ábrával. (Magyar nyelven első ily-
nemű munka.) 

.11. Könyvészet 1881. — Hl. Honvédség Név-
könyve 1888. 256. 304. 1. és önéletrajzi adatok. 

Daubrova Ignácz, orvosdoktor, egri 
bevesmegyei származású. — Munkája: 
Orvosi értekezés. A görvélykórról. Buda, 
1839. 

Rupp, Beszéd 161. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Dávid Béla (lászlófalvi), bányász-
akadémiai hallgató, D. Nándor gazdasági 
tiszt és Spéczián Ottilia fia, szül. 1867. 
május 13. Velejtén Zemplénmegyében; 
iskoláit Nagyváradon és Miskolczon vé-
gezte 1885-ben; azután a selmeczibányász-
akadémiára ment, közben egy éves ön-
kéntes volt, végre a bányahivatalhoz 
ideiglenes gyakornoknak neveztetett ki. 
Elnöke volt a bányász és erdészeti aka-
démia ifjúsági körének. 1891. okt. 22-én 
szivenlőtte magát Selmeczbányán. — 
Munkája : Bávid Béla költeményei. Sel-
meczbánya, 1891. (Schauschek Gábor 
rendezte sajtó alá. Ism. Magyar Hirlap 
1891. 181. sz.). 

Schauschek Gábor szives közlése. 

Dávid Ferencz, az erdélyi reformátusok 
és unitáriusok első püspöke, szül. 1510 
körül Kolozsvárt polgári szülőktől. Isko-
láit szülővárosában kezdte s talán Gyula-
fehérvárt végezte; 1547-ben a vittenbergai 
egyetem hallgatója volt; némelyek szerint 
a paduai egyetemen is tanult, de ez nem 
bizonyos. 1551-ig a beszterczei gymna-
sium igazgatója, 1551—1554-ig péterfalvi 
plébános volt, hol 1552 táján a besztercze-
vidéki papsággal együtt kitért a római 
egyházból. 1553-ban Krisztus közben-
járása felett Stancaróval tartott nagy 
hitvitában tűnik fel legelőször, ki ellen 
a széki luth. zsinat feleletét ő szerkesz-

Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók II. 21 
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tette. 1555 elején Szebenbe s Kolozsvárra 
egyszerre hívják meg, sőt 1557-ben Kassa 
is meghívta papjának. D. Kolozsvárt 
telepszik le. 1556-ban a lutheránus papság 
a templomokat elfoglalta volt és a nép 
a szerzeteseket kiűzte. Dávidot a magyar 
lutheránusok pöspökké választják és 
ugyanez évben eljegyezte a kolozsvári 
főbiró Barát István leányát. Katát. Ugyan-
csak 1556-ban elűzték a lutheránus Debre-
czenből Kálfriáncsehi Márton és Szegedi 
Lajos Kálvin hitére hajló prédikátorokat, 
kik a hatalmas Petrovich Péter ótalma 
alatt Erdélybe jőnek és magok mellé vévén 
Fodor Bálint tordai lelkészt, a papságot 
és nemességet zsinatokon és nyilvános 
hitvitákon a Kálvin tanára kezdték térí-
teni. Vállalatuk eleinte kudarczot vallott: 
az 1557. kolozsvári zsinat Hehler és D. 
superintendensek vezetése alatt ellenök 
határozott. 1557 végén az újra Kolozs-
várra jött Stancarót is D. nyílt vitában 
legyőzte s ugyancsak ellene összeállította 
a lutheránus hitelvek Apologiáját, mely-
ben összefoglalja a Stancaróval folytatott 
viták eredményeit. Kálmáncsehi ezalatt 
a székelyek közt, majd halála után 
Mélius Péter a nemesség kövében nagy 
hatással terjesztette Kálvin nézeteit; D. 
is hozzájok hajlott, és Heltaival, Basilius-
sal és Egri Lukácscsal mellettök nyilat-
kozott. 1559. aug. 18. Meliussal Nagy-
váradon összejövetelt tartottak és az új 
tanokat körvonalozva, még azon évben 
Kolozsvárt kiadták. D. e közben lemond-
ván a luth. püspökségről, mint egyszerű 
kolozsvári plébános minden igyekezetével 
azon volt, hogy -Méliussal kezet fogva a 
lutheránus szászokat és a Kálvin egy-
házába térő magyarokat egy hitben egye-
sítse. Nagy gondot fordított a felügyelete 
alatt álló kolozsvári iskolára is, mely 
keze alatt első rangú tanintézetté fejlődött. 
A fejedelemnél már ez időben ő volt a 
legkedveltebb az erdélyi papok közt, bár 
János Zsigmond Kálvin hitelveit nyíltan 
soha sem vallotta. 1563-ban bejött Blan-

drata Lengyelországból, a ki Dáviddal 
benső barátságot kötött. 1564-ben ki-
nyerték a fejedelemtől, hogy Enyeden 
országos zsinatot tarthattak, melynek fel-
adata a lutheránusok legyőzése volt, és 
végleges különválás lett az eredménye. 
D. ugyanott erdélyi ref. püspökké válasz-
tatott. Később Blandrata útján hozzá 
jutván Servet s a külföldi szabadelvű 
theologusok műveihez, meggyőződésében 
nevezetes változás történt. Úgy találta, 
hogy Kálvin csupán csak egy lépéssel 
áll előbb Luthernél és a vallási reformok 
betetőzése még hátra van. 1565-ben össze-
ütközésbe jön az isten egysége felett 
nyilvánított nézetei miatt saját iskola-
igazgatójával, Iíároli Péterre],ki ellenséges 
indulattal eltelve ott hagyta Erdélyt; 
ugyanekkor Egri Lukács Kolozsvárról a 
felvidékre megy, hogy az új tanoknak a 
talajt ott is előkészítse. 1566. mái'cz. 15. 
a tordai zsinaton nyilatkoztatták ki elő-
ször az új vallást az egybegyűlt Kálvin* 
és Luther-hitü papság előtt. Ez időtől 
kezdődik D. nagyobb irodalmi tevékeny-
sége. A Tordán félbenszakadt vallásvitát 
ápr. 24—27. Gyulafehérvárt folytatták a 
király előtt. Mélius hasztalan küzdvén az 
új irány ellen, éles polémiát kezd, mely-
ben D.-nak követőit ebeknek, vargáknak 
és pokolból származott eretnekeknek ne-
vezte. Ugyanő 1567 elején a Debreczenbe 
gyűlt evangelikus lelkészeket a Kálvin 
hitére esketi, a nyilvános eretnekekre 
Mózes törvényei szerint halált rendel és 
1568-ban Egri Lukácsot a kassai zsinaton 
börtönbe záratja, a mivel az unitárius 
mozgalmakat Felső-Magyarországon vég-
kép elfojtja. 1568. márcz. 8—18. tartották 
a hires gyulafehérvári nagy disputatiót a 
fejedelmi palota termeiben az ország nagy-
jai előtt. János Zsigmond a debreczeni 
zsinat óta teljesen elfordult Méliustól s 
áz új iránytól várta kálvinista s luthe-
ránus alattvalóinak egyesítését. D. kezére 
sajtót adott és 1568 elején országgyű-
lési végzéssel kimondatta a szabad ige-
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hirdetést, a mi azonos volt az unitárius 
vallás bevételével. Miután a fejedelem 
a gyulafehérvári disputatión az új val-
lás iránti rokonszenvét kimutatta, hét 
tanácsosa lett unitáriussá, köztük Békés 
Gáspár, Hagymási Kristóf és Csáki Mihály. 
A zsinat után diadallal hazatérő D. a 
Torda-utcza szegletén egy kerek kövön, 
melyet most is kegyelettel mutogatnak, 
nagy beszédet tartott a fogadására össze-
gyűlt polgárság előtt és ez egy beszédé-
vel az egész várost hitére térítette. Nem 
kisebb diadallal tértek haza Méliusék a 
gyulafehérvári disputatióból; dicsekvé-
seikre elhatározták az erdélyiek, hogy 
még egy utolsó nagy hitvitát tartsanak 
a kálvinistákkal magyar nyelven Nagy-
váradon. A zsinatot megelőzőleg D. még 
egyszer felkereste nagy ellenfelét Debre-
czenben, de nem tudott vele kiegyezni 
1569. okt. 20—25. megtartották az utolsó 
döntő nagy mérkőzést; de Méliust illetőleg 
eredmény nélkül, mert őt áthódítani 
nem tudták; bár Debreczen közelében is 
alakultak unitárius gyülekezetek. 1570-
i>en állott D. hatalma s híre tetőpont-
ján ; Magyarország majd minden neve-
zetesb protestáns hittudósa ád ki ellene 
versben vagy prózában czáfoló iratot, 
kiknek törekvéseit Vittenbergában Major, 
Genfben Beza támogatták. Más felől Varsó-
ból Vilini Sándor, Boroszlóból Dudich 
üdvözölték Dávidot, ki Blandrata segé-
lyével a pápaság által eltemetett Krisztust 
sirjából kiásta. Sommer és Palaeolog. 
két európai hírű tudós, társul siettek 
mellé. Az előbbi veje lett; az utóbbinak 
vezetése alatt a biblia lefordítására D. 
magyar és lengyel tudósokból álló bizott-
ságot alkotott. Az énekügy reformálásá-
val is foglalkozott és kiadta a lefolyt 
nevezetesebb zsinatok történetét. A feje-
delemmel együtt Gyulafehérvárra orszá-
gos egyetemet terveztek, melyre első 
tanárul meghívták a híres Ramus Pétert, 
ki azonban a meghívást nem fogadta 
el. 1571-ben a marosvásárhelyi ország-

gyűlés újabb törvénynyel is biztosította 
az unitárius egyház jövőjét, melyhez már 
ekkor a két magyar hazában körülbelül 
400 egyház tartozott. 1571. márcz. 14. 
meghalt János Zsigmond ás az utána 
következő Báthory István az udvari pap-
ságtól Dávidot legott elmozdította; az-
után elvette tőle a gyulafehérvári sajtót 
és behozta a censurát. Később megtörte 
a Békessel tartó unitárius székelység 
erejét és D. teljes megbuktatását vette 
czélba, hogy a jezsuitákat Erdélybe be-
telepíthesse. D. 1578-ban 322 lelkészével 
zsinatot tartott Tordán és megszüntették 
a kisdedek keresztelését; a zsinat által 
meg nem állapított hittételek fölötti vi-
tatkozást újabban is szabaddá tették és 
D. nyíltan hirdette a Krisztus nem imá-
dása tanát, mely merészsége csakhamar 
bukását okozta. Blandrata a Báthoryak 
pártjára állott; előbb megfélemlítéssel, 
később Socini Fausto behívásával pró-
bálta Dávidot elhallgattatni. Azután fel-
indítván ellene az elégületlen papságot, 
bevádolta a fejedelemnél mint hitujítót, 
kit egy újabban hozott törvény zára-
dékával mint innovatort a dévai várba 
örökös fogságra juttatott. Itt végezte be 
életét 1579. nov. 15. hagymázban. 300 
év múlva emlékét az unitárius egyház 
megünnepelte Székely-Keresztúron, mely 
ünnepre az angol és amerikai unitáriusok 
is küldtek követeket. Kitűnő ékesszólás, 
bátor lélek és kegyesség jellemezték. 
Tanait két tanítványának, Enyedi és 
Válaszúti Györgynek műveiből lehet leg-
tisztábban megismerni. — Munkái: 1. 
Elégia, Scripta ad Eximium D. Fran-
ciscum, I. V. Doctorem, ac Vicarium 
Ecclesiae Albensis in Transsylvania. . . 
Maecenatem suum semper colendum. 
(Hely n. Ezt megelőzi Pesthi Gáspárhoz 
1550-ben intézett latin levele. Mindkettő 
egész terjedelmében Jakab Elek mun-
kájában. Egyetlen példánya a m. tud. 
akadémiában.). — 2. Dialysis Scripti 
Stancari Contra Primum Articulum Sy-

21* 
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nodi Szekiensis, qui de doctrina contro-
vertitur, conscripta. Claudiopoli, 1555. 
(Egyetlen péld. a m. n. múzeumban.) — 
3. Responsum ministrorum Ecclesiae 
Colosvariensis ad scripta varia Martini 
a Calmancha in Causa Coena Domini 
edita Colosvarini. Anno 1556. die 25. 
Julii. (Ism. Archiv des Vereins für 
siebenb. Landesk. N. F. II. 1857. 249. 
Schwarz K. ; Jakab Elek Dávid F.-nek 
tulajdonítja; a példány azonban még nem 
került elő.) — 4. Consensus Doctrinae 
De Sacramentis Christ i . . . Claudiopoli, 
1557. (Névtelenül. Egyetlen péld. a sze-
beni ev. gymnasiumban.) — 5. Acta 
Synodi Pastorum Ecclesiae Nationis 
Hungaricae in Transylvania . . . Anno 
1558. in oppido Thorda celebratae. U. 
ott, 1558. (Névtelenül. Egyetlen péld. u. 
ott.) — 6. Az Vrnac Vaczoraiarol Való 
közenséges keresztyéni vallas. Colos-
varot, 1559. (Névtelenül. Jakab E. sze-
rint Dávid F. ezen munkának alkotásá-
ban is fő-főrészes volt. Megvan a m. 
n. múzeumban). — 7. Defensio Ortho-
doxae Sententiae de Coena Domini . . . 
(Kolozsvár), 1559. (Névtelenül. Egyetlen 
példány Ráth Györgynél Budapesten.) 
— 8. Scriptum Francisci Davidis anno 
Domini 1566. (Lampe, Hist. Eccl. Hungar. 
152—154. 1.) — 9. Ejusdem Francisci 
Davidis Responsio ad Argumenta, qui-
bus Hypostasin Spiritus Sancti Petrus 
Caroli stabilivit. (Lampe, Hist. Eccl. 
Hungar. 154—158. 1.) — 10. Proposi-
tiones in Disputatione Albensi coram 
Regia Maiestate ä D. Georgio Blandrata 
et Francisco Davidis propositae Limita-
tioni Ministrorum, qui ex Ecclesiis Hun-
garicis Disputationi interfuerunt. (Kolozs-
vár, 1566. (Jakab E. szerint ezen köny-
vecske nem más, mint a Kolozsvárt 
1566-ban nyomtatott Catechismus Eccle-
siarum Dei-nek «Sententia concors Pas-
torum et Ministrorum Ecclesiae Dei» 
czímü melléklete.) — 11. Catechismus 
Ecclesiarum Dei in natione Hungarica 

per Transilvaniam. Claudiopoli, 1566. 
(Névtelenül.) — 12. Disputatio prima 
Albana seu Albensis, habita 1566. 24. 
Febr. U. ott, 1566. (Névtelenül.) — 13. 
De Falsa et Vera Vnius Dei Patris, 
Filii, et Spiritvs Sancti Cognitione 
Libri Dvo. Albae Juliae, 1567. — 14. 
Rövid Magyarazat mikeppen az Anti-
christvs, az igaz Istenről való tudomant 
meg homalositotta. . . Albae Juliae, 1567. 
— 15. Rövid Útmutatás az Istennec 
igeienec igaz ertelmere, mostani szent 
Haromsagrol tamadot vetélkedesnec meg 
feytesere es itelesere hasznos es szük-
seges. Albae Juliae, 1567. — 16. Refv-
tatio Scripti Petri Melii, quo nomine 
Synodi Debrecinae docet Johoualitatem, 
et trinitarium Deum Patriarchis, Pro-
phetis, et Apostolis incognitum. Albae 
Juliae, 1567. — 17. Demonstratio Fal-
sitatis Doctrinae Petri Melii, et reliquo-
rum Sophistarum per Antitheses una 
cum refutatione Antitheseon veri et 
Turcici Christi, nunc primum Debre-
cini impressarum.. . Albae Juliae (1568. 
Névtelenül.) — 18. Refutatio Proposi-
tionum Petri Melii non inquirendae Veri-
tatis ergo sed ad contendendum propo-
sitarum, ad indictam Synodum Varadi-
nam 22. Augusti Anno 1568. U. ott. 
(Névtelenül.) — 19. Theses Thordae 
Disputandae ad XIII Diem Nouembris, 
et in Synodo Varadina die 22. Augusti 
publicatae. U. ott. (Névtelenül.) — 20. 
Literae convocatoriae ad Seniores Eccle-
siarum Svperioris et Inferioris Pannoniae 
ad indictam Synodum Thordanam ad 
tertium Marty diem. additis Thesibus 
ibidem disputandis. U. ott, 1568. (Név-
telenül.) — 21. Aequipollentes ex Scrip-
tura Phrases de Christo Filio Dei ex 
Maria Nato Figuratae. . . U. ott, 1568. 
(Névtelenül.) — 22. Antithesis Pseudo-
christi cum vero illo ex Maria Nato. 
U. ott, 1568. (Névtelenül.) — 23. Az 
Szent Irasnac Fvndamentomabol vött 
Magyarazat az Jesus Cristusrol es az ő 
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igaz istensegeről. U. ott, 1568. — 24. De 
Mediatoris Jesv Christi hominis Divi-
nitate, Aequalitateque libellus. U. ott, 
1568. (Névtelenül.) — 25. Brevis Enar-
ratio Dispvtationis Albanae de Deo Trino, 
•et Christo Dvplici coram Serenissimo 
Principe, et tota Ecclesia decem diebus 
habita. U. ott, 1568. (Névtelenül.) — 
26. De Regno Christi Liber primus. 
De Regno Antichristi Liber secundus. 
Accessit Tractatus de Paedobaptismo, et 
Circumcisione. U. ott, 1569. (Névtelenül.) 
— 27. Propositiones Francisci Davidis 
ex Ungarico Sermone in Latinum con-
versae et in eadem Synodo Varadiensi 
(Ao 1569.) exhibitae (Lampe, Histor. 
Eccl. Reform, in Hung. et Transylv. 
228—280 1. és Jakab Elek, Dávid F. 
életrajzában.) — 28. Az Váradi Dis-
putacionac avagy vetelkedesnec, az egy 
Attya Istenről es annac Fiáról, az Jesus 
Cristusról és a szent Lélekről igazán való 
elő számlalássa. Kolozsvár, 1569. — 29. 
Első Resze az szent irasnac külön külön 
részéiből vöt predicaciocnac az atya isten-
ről. ennek kedig az ő fiáról az Ihesvs Chris-
tvsrol, es az mi öröcseguncnec peczetiről 
az szent leiekről. Gyula-Fehérvár, 1569. 
— 30. Refutatio Scripti Georgii Maioris, 
in quo Devm trinvm in personis, et vnvm 
in Essentia : Vnicvm deinde eius Filium 
in persona, et duplicem in naturis, ex 
lacunis Antichristi probate conatus est. 
(Kolozsvár), 1569. (Blandrata Györgygyei 
együtt.) — 31. Könyvetske Az igaz Keres-
tvéni Keresztségről, es a Pápa Antichris-
tusnac Maymozássaról . . . . Kolozsvár, 
1570. (Ezen egyetlen anabaptista magyar 
könyvnek egy ép példánya sem ismere-
tes ; csonkán megvan a m. n. múzeum-
ban.) — 32. Responsio Pastorum ac 
Ministrorum Ecclesiarum in Transsyl-
vania, quae vnvm Deum Patrem Christi 
Jesum Christum filium Dei crucifixum 
vnvmqu. amborum Spiritum confitentur. 
U. ott, 1570. (Névtelenül.) — 33. Az Egy 
ö magatol való Felséges Istenről, es az 

ő igaz Fiarol, a Názáreti Jesusrol, az igaz 
Messiásról, A szent Írásból vöt vallás-
téttel. U. ott, 1571. — 34. Az egy Attya 
Istennec, es az ő aldot szent fianac, az 
Jesus Christusnac Istenségekről igaz val-
las tét te l . . . U. ott, 1571. — 35. Liter ae 
Convocatoriae. una cum Propositionibus 
in Synodo Vasarhellyina disputandis ad 
diem XX. Mensis Septembris, hujus Anni 
1571. U. ott. — 36. Libellus Parvus, 
XXX Thesibus Blandratae oppositus, in 
quo disseritur Jesum Christum vocari 
nunc non posse Deum, cum non sit verus 
Deus . . U. ott. 1578. (Névtelenül.) — 
37. Confessio Francisci Davidis de Jesu 
Christo quam ex carcere exhibuit. Regni-
colis, paulo ante mortem Thordae. in 
Transylvania, in conuentu regni 17. April. 
Anno 1570. (Jakab Elek közli D.F. Emléke 
cz. munkájában.) — 38. Defensio Fran-
cisci Davidis in negotio de non invo-
cando Jesu Christo in precibus. (Kolozs-
vár, 1582.) — 39. Isteni dicsiretek, 
imádságos és vigasztaló énekek. (1575 
után kellett megjelennie Kolozsvárt; egyet-
len csonka példánya Jakab Elek gyűjte-
ményével került a székely-keresztúri 
unitárius gymnasium könyvtárába. Ism. 
Keresztény Magvető VI. 94—107. 1. V. 
Nagy János.) — Kézirati munkái: Epis-
tola ad Ecclesias Polonicas, super quaes-
tione de Regno millenario Jesu Christi 
hic in terris. Albae Juliae 1570. ; De 
Justitia, Theses tres, quas Fr. Davidis in 
aedibus suis in quorundam praesentia 
caepit quaerere ; Articuli Synodi Thor-
danae ad diem 24. febr. initae A. 1579. 
Agendái, alkalmi egyházi beszédei és zsol-
tárfordításai a kolozsvári unitár, főiskola 
könyvtárában. 

Bock, História Antitrinitariorum. —Sommer, 
Refutatio Scripti Petri Carolii. Ingolstadii, 
1582. — Raemundo (Florimundo de), História 
de ortu, progressu et ruina naereseon hujus 
saeculi. Coloiliae, 1613. — Fausti Socini Se-
nensis Operum Tom. II. Irenopoli (Amster-
dam), 1656.— F. Socini et Fr. Davidis, De Jesu 
Christi Invocatione Disputatio. (Racoviae.) 
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1595. — Hermann, David., Annales Eccles. . 
Rer. Transylv. 1659. — Miles, Würgengel . 1670. j 
— Sandius, Bibliotheca Anti-Trinitariorum. 
Freistadii. (Amsterdam). 1684. — Haner, Georg., 
História Eccles. Transylvanicarum. Franco-
fur t i , 1694. 203. 215. 1. — Czvittinger, Speci-
men 113. — l.ampe, História Ecclesiae Refor-
matae in Hung. et Transilv. Trajecti ad 
Rh. 1728. — Bel, Adparatus ad Históriám 
Hung. Dec. I. Monum. II. (M. Siegler.) 
— Bod, Magyar Athenas 1766., Smirnai 
szent Polikárpus és Hist. Hung. Eccle-
siastica. — Horányi, Memoria 1. 468. — 
Seivert, Nachrichten. Pressburg, 1785. — 
Schesaeus, Ruinae Pannonicae L. I. Cibi-
n i i , 797. 56. — Sándor István S o k f é l é j e I I I . 
98. — Biirian, Dissertatio historico-critica de 
duplici ingressu in Transsylvaniam Georgii 
Blandratae. 1806. — Székely Sándor, Unitaria 
Vallás Történetei Erdélyben. Kolozsvár, 1840. 
— Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 535. 1. ( F á b r i 
Pál.) — Beard, Unitarianism exhibited. Lon-
don, 1846. (N. Kovács István és Paget János.) 
— Programm des ev. Gymnasiums zu Bistritz 
1852. — rheiner, Annales Eccles. 1856. I. — 
Budapesti Szemle I I I . 1858. 164. — Keresztény 
Magvető 1863. (János Zsigmond, erdélyi feje-
delem élete és uralkodása. Jakab Elek.) 
1873. (D. F. elítéltetése. Köváry L.), 1874. 
(D. F. és a szombatosság.) 1875. 1876. (D. éle-
tére egy adat. Szabó K., Gyulafi Lestár fel-
jegyzései D. F . fogsága s halála körülmé-
nyeiről, D. F. emléke ügyében. Jakab E.), 
1877. (Kolozsvári unitárius könyvtárt D. F. 
alapította.) 1879. (Alesius D. vagy D. F . 
volt-e az első erdélyi református püspök. 
Jakab E.), 1888. (Uj kézirata. Unitáriusok 
Magyarországon a XVI. és XVII. században. 
Kanyaró F., ez külön is.), 1892. (D. F. Deb-
reczenben. Kanyaró F.) — Fraknói, Egy ma-
gyar jezsuita a XVI. században. — Monu-
menta Hung. Hist. I I . o sz t . XXX. k . ( S z a m o s -
közi.) — Jacobus Palaeologus, Eine Studie. 
W i e n , 1873. — Egyháztörténeti Emlékek I . I I . 

— Archiv f . Siebenb. Landeskunde. IST. F . I . I I . 
— Jakab Elek, Dávid Ferencz Emléke. Bpest, 
1879. (Ism. M. Polgár 190. 193. 262—65. Hon 
207. B. Hirlap 232. sz. Erdélyi Prot. Köz-
löny 1879. Századok 1880.) — Figyelő II. 1877. 
— Vasárnapi Újság 1874. 47. SZ. (D. F . és a 
szombatosság. Ferencz József.) — Ellenzék 
1887. 66. 67. sz. (D. F. mint János Zsigmond 
fejedelem udvari papja. Boros György.) — 
Ferencz József, Unit. Kis tükör. — HL. 
Könyv-Szemle 1878. 264. 1. — Erdélyi Ország-
gyűlési Emlékek I I . I I I . (Sz i l ágy i S.) — D. 
F. három százados emlékünnepélye. K o l o z s -
v á r , 1879. — Történelmi Tár 1889. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár I. II. — Kanyaró 

Ferencz, Unitáriusok Magyarországon. Ko-
lozsvár, 1891. — Hermann Dávid, Annales 
Ecclesiast. ab a. 1520—1659. (Kézirat a gyula-
fehérvári könyvtárban.) — Uzoni, História 
Ecclesiae Unitariorum. Tom. I. (Kézirat) és 
Kanyaró F. szives közlése. 

Dávid Ferencz, előbbinek fia; felsőbb 
tanulmányait Krakkóban Pfilaeolog Jakab 
felügyelete alatt és Bázelben Socini Fausto 
segélyével végezte. — Munkája: Defensio 
Francisci Davidis in negotio de non 
invocando Jesu Christo in precibus. Basi-
leae, 1581. (Palaeolog Jakabbal és Glirius 
Mátéval együtt állította össze s hihetőleg 
az ő felügyelete alatt és költségén jelent 
meg.) 

Sandius, Bibliotheca Antitrinitariorum 59. 
— Fausti Socini Sen. O p e r u m T o m . I I . — 
Jakab Elek, Dávid Ferencz Emléke 208. 242. 
1. és Kanyaró F. szives közlése. 

Dávid Gyula, bölcseletdoktor, rabbi 
Pozsonyban, szül. 1848-ban Duna-Szerda-
helyt Pozsonymegvében, hol 18 éves 
koráig a Talmuddal foglalkozott; ekkor 
Pozsonyba ment a Schreiber főrabbi 
Talmud-iskolájába, egyúttal gymnasiumi 
tanulmányait is végezte, Sopronban vizs-
gát tett és azután a bécsi egyetem hall-
gatója lett, hol 1873-ban bölcseletdoktorrá 
avatták, később rabbi-oklevelet is nyert 
és 1876 óta a pozsonyi zsidóközségnél 
mint lelkész működik. — Czikkei s könyv-
ismertetései a következő lapokban jelen-
tek meg: Die Neuzeit (Bécs), Populär-
wissenschaftl. Monatsblätter (Frankfurt), 
Alig. Zeitung des Judenthums (Berlin), 
Israelitische Wochenschrift (Magdeburg), 
Der Ungarische Israelit (Bpest), Der Be-
obachter (Pozsony), Ungarisch-jüdische 
Wochenschrift. Hameehakker, Die Zeit és 
Zsidó Szemle (Budapest.) — Munkái: 
1. Beligions-Disputationen im Mittel-
alter. Wien, 1874. — 2. Denkrede auf 
Ober-Rabbiner Leopold Low und Staats-
sekretär Eduard Horn. Pressburg, 1875. 
— 3. Gedächtnissrede auf Albert Kohn. 

i U. ott, 1877. — 4. Denkrede auf Herrn 
Dr. (Isaack) Adolf Cremieux. Pressburg 

, u. Leipzig, 1880. — 5. Zwei Beden I. Ein 
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Wort an die getrennten Gemeinden Ungarns 
II. Zu Sir Moses Montefiore's hundertstem 
Geburtstage. Pressburg, 1883. 

Önéletrajzi adatok. 

Dávid Gyula, ev. ref. segédlelkész, szül. 
1860. okt. 13. Élesden Biharmegyében 
iparosszüló'ktől, kik fiukat betegeskedése 
miatt kissé késve 1873-ban bevitték a 
debreczeni ref. főgymnasiumba; innét a 
német nyelv elsajátítása czéljából Szepes-
Igión folytatta az 5. gymnasiumi osztályt, 
hol 1881-ben bevégezte középiskoláit, mire 
Debreczenben theologiát tanúit és 1885-ben 
tett kápláni vizsgát. Ezután Bécsbe ment 
theologiai ismereteinek gyarapítására, mire 
a Bernhard-féle ösztöndíjjal az utrechti 
egyetemen töltött két évet, közben Deb-
reczenben letette a második lelkészi 
vizsgát. Utrechtből 1888. tavaszán Tur-
kevébe hivatván, haza jött és itt meg-
kezdette gyakorlati lelkészi működését, 
melyet 1889 óta Okányban segédlelkészi 
minőségben folytat. — Egyházirodalmi 
czikkeit külföldről küldte a debreczeni 
Prot. Lapba, u. m. Levelek a bécsi ev. 
theol. fakultásról, A gyakorlati lelkészség 
mezejéről ; Levelek az utrechti theologiai 
fakultásról: a németalföldi elberfeldi ref. 
egyház életéről, cultusairól, a holland ref. 
egyház életéről, ujabb mozgalmairól, a 
gyakorlati lelkészet mezejéről, a kül és 
bel missióról. Ezeken kivűl több hittani, 
bibliamagyarázati czikke, elbeszélése, 
éneke van a Szabad Egyházban. — Mun-
kái: 1. A hit élete. Mező-Túr, 1889. 
(Hat egyházi beszéd hollandból szabadon 
ford.). — 2. A kéményseprő fiú vagy 
egy gazdagon megáldott karácsony 
ünnep. Elbeszélés. Lúgos, 1890. — 
3. A keresztség az írás szerint. U. 
ott, 1890. (A nazarenusokra tekintettel, 
Wichelhaus J. hallei tanár után.) — 4. 
Református keresztyén hittan. Holland-
ból dolgozva s kiadva. Bpest, 1890. 
— 5. Jézushoz. vagy a szabadítóhoz 
hivogatás. Mező-Túr, 1891. — 6. Minek \ 
az Ó szövetség ? U. ott, 1892. (Dr. I 

Kohlbrügge H. Fr. után dolgozott bibliai 
munka.) 

ffl. Könyvészet 1890. és önéletrajzi adatok. 

Dávid István (túrócz-szent-péteri és 
isztebnei), főgymnasiumi tanár, szül. 1838. 
júl. 11. Alsó-Kubinban Árvamegyében, 
hol atyja főszolgabíró volt ; a gymna-
siumot 1857. végezte Beszterczebányán, 
mire a bécsi egyetemre ment, hol 1857. 
oktobertól 1861. oktoberig classica-philo-
logiai tanulmányait befejezte s ezután 
1861. nov. 1-től fogva Pozsonyban a kir. 
katholikus főgymnasiumban helyettes, 
1862. jún. 1-től 1883. szept. l-ig rendes 
tanár volt; azóta a budapesti V. kerü-
leti főgymnasiumban működik. A 60-as 
és 70-es években Ausztriában, Német-
és Francziaországban meg Svájczban 
utazott. — Értekezései, könyvbirálatai 
s tárczaczikkei megjelentek a Kritikai 
Lapokban (1862.), Kalauzban (1863—64.), 
Orsz. Középt. Tanáregylet Közlönyében 
(1868.), Magyar Tanügyben (1872. 1880.), 
Pozsonyvidéki Lapokban (1873. 2., 8., 9., 
15., 16., 25. sz., 1876. 68—70. sz.), Köz-
oktatásban (1882—84. 1886-88.), Egyet. 
Philol. Közlönyben (1881.) és a pozsonyi 
főgymnasium Értesítőjében (1881. Ism. 
Egyet. Philol Közlöny 1882.). — Munkái: 
1. Latin nyelvtan. Pest, 1864. (1. rész. 
Alaktan. Kolmár Józseffel. 2. rész Mondat-
tan.) — 2. Gyakorlati Példatár a latin 
nyelv alaktanához. U. ott, 1864. (Kolmár 
Józseffel). — 3. Übungsbuch zur latéin. 
Formenlehre. Ein Anhang für Deutsche 
zu Dávid-Kolmár's Gyakori. Péld. über-
setz v. Dávid. U. ott, 1865. — 4. Beák 
S. latin nyelvtana. 3. kiadás, javította 
s bővítette. U. ott, 1865. — 5. Ungarische 
Grammatik auf syntaktischer Grundlage. 
I. Theil. Der einfache Satz. 2. Th. Der 
zusammengesetzte Satz. Bpest, 1879 — 80. 
— 6. Görög elemi olvasókönyv. I. rész 
az V. osztály számára. Pozsony, 1880—81. 
(Ism. M. Tanügy IX. Egyet. Philol Közi. 
V. 2. teljesen átdolgozott kiadás. Bpest, 
1887. Ism. Közoktatás. Egyet. Philol.Közi. 
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11. rész a VI. és VII. osztály számára. 
Pozsony, 1881. — 7. Livius XXI. Köny-
vének fordítása és magyarázata. U. ott, 
1881—82. (Tanulók K. 9., 12.) — 8. Cicero 
Catilina ellen mondott vádbeszédek for-
dítása és magyarázata. U. ott. 1881. 
(Tanulók Könyvtára 4. 7.) — 9. Szemel-
vények Heroclotos müveiből, magyaráza-
tokkal. Budapest, 1881. (Ism. P. Napló. 
1881. 74. sz. Tanáregylet Közlönye XVI. 
2. kiadás. U. ott, 1886.) — 10. Curtius 
görög nyelvtana, átnézte, javította és 
kiegészítette. U. ott, 1882. — 11. Latin 
stílusgyakorlatok. I. rész az V. osztály 
számára. Pozsony. 1882. (Cserny Károly-
ival. 2. jav. kiadás. Bpest, 1887.) II. rész 
a VI. oszt. számára. U. ott, 1883. (Ism. 
Egyetemes Philol. Közlöny 1884 Cserny 
Károlylyal. 2. jav. kiadás. U. ott, 1889.) — 
12. Schultz F. kisebb latin nyelvtana 
ford. és átdolgozta. Bpest. 1884. 2. kiadás. 
U. ott. 1885. (Ism. Tanáregyl. Közi. XVIII. 
4 k. 1888. Ism. Egyet. Philol. Közi. 6. jav. 
kiadás. U. ott, 1890. 7. jav. k. U. ott, 1892.) 
— 13. Latin olvasó- és gyakorlókönyv 
az algymnasium számára. U. ott. 1885. 
(Ism. Egyet. Philol. Közi. 2. kiad. 1886. 
3. k. 1887. 4. k. 1888. 5. kiad. 1890. I 
6. kiadás. 1891. U. ott). — 14. Latin \ 
olvasókönyv, Livius, Ovidius, Phaedrus 
műveiből a gymn. III. IV. oszt. számára. 
U. ott, 1885. (2. kiadás. U. ott, 1888. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny. 2. kiadás. 1888. 
3. kiadás. 1890.) — 15. Betűrendes szó-
lajstrom Dávid István Latin olvasó- és 
gyakorlókönyvéhez. U. ott, 1887. — 16. 
Görög nyelvtan. (Alaktan és mondattan.) 
A gymnasiumok felső osztályai számára. 
U. ott. 1887. (Ism. Egyet. Philol. Közi. 
1886. és Közoktatás.) — 17. Anthologia 
latina. Latin lyrikus és didaktikus költők 
műveiből való szemelvények. U. ott, 1887. 
(Pozder Károlylyal.) — 18. Herodoti Epi-
tome sívé loci ex Herodoti libris excerpti. 
U. ott, 1887. (Szótárral.) — 19. Magyar 
latin zsebszótár. U. ott, 1888. (Némethy 
Gézával. Ism. Egyet. Philol. Közi. 1891.) 

— 20. Xenophon Mentorabiliáinak teljes 
szótára. U. ott, 1888. (dr. Fodor Gyulával 
Ism. Egyet. Philol. Közi.) — 21. Latin 
Synonymika és a latin helyesírásnak 
rövid vázlata. U. ott, 1889. (Ism. Egyet. 
Philol. Közi. 1890.). — 22. Latin-magyar 
zsebszótár. U. ott, 1889. (Ism. Egyet. 
Philol. Közi. 1891.). — 23. Tacitus művei-
ből való szemelvények. Magyarázatokkal. 
U. ott, 1889. (Pozder Károlylyal. Ism. 
Egyet. Philol. Közi. 1889—90.) — 24. T. 
Livii ab urbe condita libri. Vol. I. (Libros 
XXI—XXV continens.) U. ott, 1889. (Ism. 
Egyet. Philol. Közi., Egyet.Közokt. Szemle 
1890.) Vol. II. Libros XXVI—XXX. con-
tinens. U. ott, 1892. — 25. Vergilius 
Aeneisének teljes szótára. U. ott, 1890. 
(Fodor Gyulával. Ism. Egyet. Philol. 
Közi.) — 26. Horatius ódái és epodosai. 
fordítva és magyarázva. U. ott, 1882. 
(Tanulók K. 21., 26. Ism. Egyet. Philol. 
Közi.) — 27. Vergilius Aeneise, fordítva 
és magyarázva. U. ott, 1881—82. (Tanulók 
K. 6.. 22., 47.) — 28. M. Tullii Ciceronis 
orationes selectae. Budapest. 1890. (Ism. 
Egyet. Philol. Közi.) — 29. Latin stílus-
gyakorlatok. III. rész (a VII. és VIII. oszt. 
számára.) Pozsony-Bpest, 1891. (Cserny 
Károlylyal. Ism. Egyet. Philol. Közi.) 

— 30. Latin iskolai classicusokhoz 
való praeparatio. Szerk. 1. M. Tullii 
Ciceronis orationes selectae XIII. 1. fűz. 
(Orat. de imp Cn. Pomp.); 2. C. Salustii 
Crispi Bellum Jugurthinum. 1. füzet; 3. 
Taciti Annales. 1. fűz ; 4. és 5. Livii ab 
urbe condita üb. XXI-XXII. 1. és 2. füz., 
6. és 7. Vergilii Aeneis. 1. és 2. füzet., 
8. Ciceronis Orationes. 2. füz. (Orat. de 
imp. Cn. Pomp.) Bpest, 1892. — Szerkeszti 
a Tanulók Könyvtárát 1881-től. eddig 60 
füzete jelent meg. 

Magyar Könyvészet 1886—1890. — Petrik 
Könyvészete. — Horváth Ignácz Könyvészet« 
1881—1890. és önéletrajzi adatok. 

Dávid Mátyás. L. Komjáti Bávid 
Mátyás. 

Dávid Sámuel. L. Mádai Bávid Sámuel. 
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Dávid Zsigmond (kassai). L Sigemund 
Dávid (kassai.) 

Davida Leo, orvosdoktor és egyetemi 
tanár, szül. 1852. márcz. 8. Srogow-
dólnyban Gácsországban; nagybátyjától, 
D. Sándor budapesti gyakorló orvostól 
örökbe fogadtatván, a gymnasiumot és 
az egyetemet Pesten végezte; az orvos-
doktori, szülészmesteri s a sebészi okle-
velet 1876-ban a budapesti egyetemen 
nyerte. Egyetemi tanpályája alatt két 
izben volt leiró- és tájboncztani demon-
strátor, három izben lett pályanyertes 
boncztani, sebészeti s gyógyszertani pálya-
kérdéseknél ; boncztani előmenetelei alap-
ján pedig 300 frtos állami ösztöndijat 
nyert ; az utolsó tanévben mint gyógy-
szertani gyakornok Balogh Kálmán tanár 
mellett működött. Azután (1875. nov.) 
mint szigorló-orvos Mihalkovics Géza 
fejlődéstani tanársegéde lett. 1876-ban 
a leiró- és tájboncztani tanszékhez nevez-
tetett ki tanársegédnek, hol Lenhossék 
József tanár mellett, egy évi megszakí-
tással, mialatt 1878. aug.-tól 1879. júl.-ig 
a boszniai hadjáratban mint cs. és kir. 
főorvos vett részt, négy évig működött. 
1881. jan. a kolozsvári egyetem leiró-
és tájboncztani tanszéke mellé helyettes 
tanárnak neveztetett ki ; ugyanott 1882-
ben az idegboncztanból magántanárnak 
képesíttetett és júl. 20. a leiró- és tájboncz-
tan ny. rendes tanárává neveztetett ki, 
hol jelenleg is működik. Mint tanár két 
izben 1882. és 1885-ben kiküldve állam-
költségen külföldön utazott a boncztani, 
kórboncztani s törvényszékorvostani inté-
zetek berendezése s fölszerelése tanulmá-
nyozása végett; meglátogatta a bécsi, 
prágai, müncheni, erlangeni. heidelbergi, 
würzburgi, tübingai. giesseni, göttingai, 
jenai, lipcsei, hallei, berlini, strassburgi, 
nancyi, zürichi, berni, baseli s párisi 
orvosi facultások intézeteit; szerzett ta-
pasztalatait a kolozsvári anatómia (boncz-
tani, kórboncztani és törvényszékorvostani 
intézetek együtt) díszes és modern épüle-

tének fölépítésénél és berendezésénél 
érvényesítette. A kolozsvári orvos-ter-
mészettudományi társulat s a magyar 
orvosi könyvkiadó társulat rendes tagja, 
a kolozsvári egyetem orvosi karának 
jelenleg negyedízben dékánja. — Orvosi 
czikkei: Boncztani átmetszetek állandó 
eltartásáról és egyes testrészek megköví-
téséről. Előleges közlemény. (Orv. Hetilap 
1873.), Über die Multiplicität der Lumbal-
und Sacral-Spinalganglien (Centraiblatt 
für die mediz. Wissenschaft 1880.) — 
Munkái: 1. Az ágyéki és keresztagyi 
dúczok többszörösségéről. Bpest, 1880. 
(Értek, a term. tud. kör X. 16.) — 2. 
A nyaki idegek gyökei- és csigolyaközti 
düczainak magatartásáról a perobrachia 
egy esetében. Kolozsvár, 1881. (Orvos 
t. t. Értesítő, orvosi szak III. füzet.) — 
з. Über das Verhaltender Spinalwurzeln 
und Spinalganglien der Halsnerven in 
einem Falle von Perobrachie. Berlin. 
1882. (Virchow's Archiv f. path. Anat. 
и. Phys. u. f. kl. Med.) — 4. Eddig nem 
észlelt szürke dúczokról az ágyéki és 
keresztidegek hátsó gyökein. Kolozsvár. 
1882. (Orvos t. t. Értesítő, orvosi szak 
1 füzet.) — 5. A gerinczagyi idegek 
mellső és hátsó ágainak képződésmódjá-
ról. U. ott, 1882. (Orv. t. t. Ért., orvosi 
szak 2. füz.) — Vezetése és útmutatása 
mellett a következő dolgozatok adattak 
ki intézetéből: Az embersziv idegsejtjei, 
dr. Szentkirályi Gézától (Orvos t. t. Ért. 
1884. 2. füz.), A XI. agyidegről, dr. Hints 
Elektől (U. ott, 1886. III. füz.), A vagus 
járulékos idegének körzeti elterjedése 
területéről, dr. Hints Elektől (U. ott, 1888. 
I.), Adatok a szividegek boncztanához. 
Békésy Géza orvosnövendéktől (U. ott. 
1888. I.), A jobb kulcs alatti ütér mint 
a,z aorta ív negyedik ága, dr. Hantz 
Mihály tói. (Orvosi Hetilap 1891.) 

Orvosi Hetilap 1875. 929. 1. 1881. 109. 1. — 
HL. Könyvészet 1880. és önéle t ra jz i a d a t o k . 

Davida Sándor, orvosdoktor, előbbi-
nek nagybátyja, srogowi galicziai szár-



659 Dávidházy—Davidovics 660 

mazású. Meghalt 1876. okt. 22. Budapesten 
62. évében. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica. Generalia morbis infantum 
Budae, 1840. 

Rupp, B e s z é d 162. 1. — Orvosi Hetilap 1875. 
1881. 109. 1. — Szinnyei Könyvésze te és 
gyászjelentés. 

Dávidházy János, kabai ev. ref. lelkész 
és a debreczeni egyházmegye esperese; 
D. Sámuel ev. ref. lelkész és Zilahi Mária 
fia, szül. 1842. máj. 22. Gyomán Békés-
megyében; az I. és II. gymnasiumi osztályt 
Hódmezővásárhelyt, a többit a debreczeni 
főiskolában végezte; az érettségi vizsgát 
1859-ben a nagyváradi kir. gymnasium-
ban tette le, mivel ez időben a debreczeni 
gymnasiumtól a nyilvánosságijogmegvolt 
vonva; ugyancsak Debreczenben hallgatta 
a theologiai tanfolyam négy évét. 1863 
tavaszán a kabai egyháztanács rektorul 
hivta meg s itt három évet töltött. Ezután 
külföldre ment és a zürichi egyetemen 
hallgatott theologiát. Hazajővén, 1867 
májusban segédlelkész lett Csatáron a 
bihari egyházmegyében és még azon 
évben a pocsalyi egyház hivta meg rendes 
lelkésznek. 1884-ben Kabára választatott 
meg lelkészül. Egyházmegyéje már lel-
készkedése harmadik évében jegyzőjévé 
s 1880-ban esperessé választotta meg. 
— Irt czikkeket a Révész Imre Figyel-
mezőjébe (1873. Miért üresek atempiomok 
s mi következik ebből?), a debreczeni 
Evangyéliumi Protestáns Lapba (1876. 
A lelkészi hivatal, 1878. A lelkészi stóla, 
Egy pár észrevétel sat. Bekes álnév 
alatt); több czikket irt a Debreczeni Pro-
testáns Lapba D—y—s betűk alatt, (1887. 
Egyházi és világi elem. Egyháztanács és 
egyházközségi közgyűlés, Vadhajtások az 
ev. ref. egyház élőfáján, 1888. Néhány 
őszinte szó a vadházasság ügyében, A 
családkönyvek kérdéséhez, 1889. Utóhan-
gok sat. 1890. Újévi gondolatok.) — Mun-
kája : A lelkipásztor teendői a presby-
teriumban és az egyházi vagyon ügyéhez 
tartozó nyomtatványok kezelése körül. 

Debreczen, 1889. (Kiadta Csiky Lajos, 
debreczeni ev. ref. theologiai tanár, főként 
hittanhallgató tanítványai használatára. 
Ism. Debreczeni Prot. Lap.) — Szerkesz-
tette az egyházmegyei jegyzőkönyveket 
1869-től 1880-ig. — Az espereskedése 
idején szerkesztett jegyzőkönyvekben van-
nak esperesi jelentései. — Kéziratban 
vannak sajtó alá elkészítve egyházi 
beszédei s imádságai. 

Dömény József, Zs inat i E m l é k k ö n y v . — .V. 
Könyvészet 1889. és Csiky Lajos szives közlése. 

Dávidházy (Bekes) Sámuel, ev. ref. 
lelkész, szül. 1789. júl. 1. Poroszlón, 
hol atyja D. János ez időtájt tanító volt; 
tanulmányait Hódmezővásárhelyt kezdte 
s 1815-ben Debreczenben végezte a hit-
tanszakot és seniorságot; ezután külföldre 
ment Göttingába s 1816-ban Utrechtbe, 
hol 300 frtnyi ösztöndíjban részesült, 
melyért köteles volt minden héten leg-
alább egyszer az újtestamentomot görög 
szövegből magyarázni hallgatótársai előtt. 
Ezután beutazta Hollandiát, visszatért 
hazájába s agyai lelkészszé választatott 
atyja mellé. 1818 tavaszán Gyomára ren-
deltetett időközi lelkésznek és 1819-ben 
rendes lelkész lett, hol 1862. ápr. 23. 
meghalt. — Munkája : Egyházi beszédek. 
Szarvas, 1857. (Az orgona felállítása 
javára.) 

Uj .)/. Athenas 98. — Békésvármegyei Évkönyv 
XIV. 1890. 

Davidovich Cyrill, a pesti egyetemen 
II. éves bölcselethallgató volt, midőn a 
következő költeményét adta ki : Ode 
honoribus. . . dno Petri Klobusiczky... 
eccl. Colocensis.. . archi-episcopi, quam 
dum diem nominis sui 29. Junii anni 
1829 recoleret. Pestini, 1829. 

Davidovics Demeter, a szerb fejede-
lem első titkára, szül. 1789. okt. 12. 
Zimonyban Szerémmegyében; tanult a 
karloviczai gymnasiumban ; azután böl-
cselet- és orvostanhallgató volt a pesti 
egyetemen 1808—12-ig. Később Bécsbe 
ment, hol minden idejét a szerb nem-
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zeti irodalomnak szentelte s több évig 
kiadta a szerb hírlapot 1813—16-ig 
Frusics Demeterrel, azután 1817-ig maga 
egyedül; egyúttal a saját munkái és 
másokéinak kiadását eszközölte. Hogy 
saját szerb nyomdát állíthasson föl. a 
könyvnyomtatást is megtanulta. Miután 
vállalatai gazdászatilag nem a legjobban 
sikerültek. 1823-ban elhagyta Bécset és 
Szerbiába ment, hol Kragujeváczon egy 
irodában nyert alkalmazást. 1826-tól 
Obrenovics Milos szerb fejedelemnek első 
titkára volt s különösen a külföldi ügyek-
kel foglalkozott. Az ország és a fejede-
lem érdekében többször utazott Kon-
stantinápolyba. Meghalt 1838. márcz. 25. 
Smederevoban. Beszélt szerbűi, oroszul, 
németül, francziáúl és latinul; ő alapí-
totta Szerbiában 1832-ben az első nyom-
dát Kragujeváczon, a fejedelem akkori 
székhelyén és 1834-ben jelent meg ott 
az első hirlap Szrbszke Novine, D. szer-
kesztésében ; ez egyszersmind hivatalos 
közlöny is volt. 1835-ben fejedelmi szék-
helylyé Belgrád lett s a nyomda is oda 
költözött á t ; a hirlap is ott jelent meg 
azután, mely máig is fennáll. — Mun-
káit, melyeket Schafarik fölsorol, szerb 
nyelven irta s külföldön jelentek meg, 
kettőnek kivételével: 1. Nastawlenije k 
blagonrawiju. Buda, 1812. (Buzdítás az 
erkölcsösségre, Eisenmann munkájának 
fordítása.) — 2. Zabavnik. Buda, 1818— 
21. (Almanach, melynek 1815—17. év-
folyamai Bécsben jelentek meg.) 

Schafarik, Geschichte der südslav. Literatur 
I I I . 337. — Fővárosi Lapok 1891. 174. sz. ( S c o s s a 
Dezső.) — Petrik Bibliographiája. 

Daxner István Márk (tót-zabari), ügy-
véd, később törvényszéki biró. szül. 1823. 
decz. 22. Tiszolczon Gömörmegyében, hol 
atyja D. Pál ügyvéd és megyei tábla-
bíró volt; iskoláit Iglón, Rozsnyón és 
Pozsonyban végezte; ezután Gömörmegye 
főügyészénél és Pesten Wrchowszky Sán-
dor ügyvédnél patvarizált, hol Kollár 
János mellett a tót egylet jegyzője volt. 

1846-ban ügyvédi oklevelet nyert ; az-
után ügyvédi irodát nyitott Tiszolczon. 
1848-ban a Hurbán csapatához szegő-
dött ; a magyar kormány ekkor Francisci-
val és Bakulinyvel együtt halálra Ítélte, 
de ő a halált elkerülte. A szabadságharcz 
után Gömörmegye államügyészévé nevez-
tetett ki ; később megye-törvényszéki biró 
lett Nagy-Kálióban. 1861-ben Gömör-
megye alispánja lett, hol 1865-ig műkö-
dött ; ekkor Majláth országbíró kinevezte 
a debreczeni váltó-törvényszékhez rendes 
ülnöknek, hol hét évig hivataloskodott. 
Meghalt 1892. ápr. 11. Tiszolczon ; vele 
a tót nemzetiségi párt egyik nevezetes 
tagja enyészett el. A Narodnie Noviné 
kettős fekete keretben gyászolta őt «a ki 
az összes tótok forrása volt s egyike a 
nagy utolsóknak.» — A híres 1861-iki 
túz'ócz-szent-mártoni tót memorandumot 
ő szerkesztette; a szépirodalom terén 
csak egy igen sikerült idyllt i r t : Sta-
tocny Valach (a becsületes juhász), mely 
a Hurbán által szerkesztett Nitry cz. 
folyóirat III. évfolyamában jelent meg. 

Slovenské Pohlady 1886. 4. Sz. a r c z k . — 
Vlcek, Dejiny Literatury Slovenskej. Turócz-
S z e n t - M á r t o n , 1890. — Narodnie Noviny 1892. 
43. sz. — Nemzet 1892. 106. sz. és Bachat Dá-
niel szives közlése. 
Dayka Gábor (újhelyi), gymnasiumi 

tanár, szül. 1768. máj. 8. Miskolczon 
Borsodmegyében, hol atyja D. István 
szabómesterséget folytatott. De ez korán 
elhalt és D. egy ügyefogyott özvegy nő 
gondjaira maradt. Az algymnasiumot 
nemes emberbarátok segélyével Miskol-
czon a minoritáknál végezte, mire anyja 
őt 1782. őszén a humaniórák tanulására 
Egerbe vitte. Itt szelid magaviseletével 
s szép tehetségével annyira megnyerte 
a cistercita főgymnasium két tanárának, 
Pászthy Raymond igazgatónak és Schu-
mann Theophil utóbb apátnak jó indu-
latát, hogy a zárdában ingyen ellátás-
ban részesült. 1784. okt. a bölcselet 
hallgatására Kassára ment; itt Szolar-
csek Sándorral vetélkedett a tanulásban, 
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a mi annyira megviselte különben sem 
erős szervezetét, hogy kénytelen volt 
orvoshoz folyamodni; Viczay József gyó-
gyította meg mellbaját, de egyúttal 
néhány hónapra el is tiltotta a tanulás-
tól. E miatt ismételnie kellett a bölcse-
leti második évet; ezt is elvégezvén, 
1787. őszén Egerbe ment, hogy pap-
növendékül jelentkezzék. Megyéje részé-
ről a pesti papnevelő intézetbe küldetett, 
hova szept. 1. megérkezett. Három évet 
töltött itt a theologiai tudományok tanu-
lásával és oly előmenetelt tett. hogy 
Bodnár Antal gyermekkori barátjának 
tanúsága szerint, kevés volt hozzá fog-
ható, különb egy sem. A theologián 
kívül egyéb tudományokban is szép siker-
rel haladt, a mennyiben az egyetem leg-
biresebb tanárainak előadásait hallgatta 
s a nyelvek tanulásában is gyakorolta 
magát. A latin nyelvet oly kitűnően ke-
zelte, hogy könnyűséggel rögtönzött latin 
distichonokat; a görög nyelvben pedig 
oly jártas volt, hogy a szentírást bárhol 
lefordította magyarra; az olasz nyelvel 
is rövid idő alatt megtanulta. Német 
nyelven már Lőcsén megpróbálta poetai 
tehetségét; francziáúl beszélt, irt és e 
nyelvből fordított; tudott tótúl, héberül 
is és egy keveset angolúl. Anyanyelvét 
végre tudományosan művelte s azt új 
és sajátszerű bájjal kezelte. Nyelvisme-
retei, észtehetsége s tevékenysége, mely-
lyel az országos nevelőben magyar és 
más ajkú társait a nemzeti nyelv és 
irodalom részére megnyerni igyekezett, 
kedvessé tették őt Wohlgemuth Fülöp 
igazgatója előtt, ki különösen a magyar 
nyelv elsajátítását sürgette s mozdította 
elő. D. e helyzetet arra használta fel, 
hogy társaiból magyar társaságot alakí-
tott, mely a nemzeti nyelvet és irodal-
mat művelte. Ekkor az igazgató minden 
jelesebb magyar könyvet megszerzett s a 
magyar hírlapokat saját költségén járatta 
számukra. Eloszlatván 1790-ben a pesti 
központi papnevelő-intézet, megszűnt D. 

társulata is ; ő Egerbe készült; de mi-
előtt oda visszatért volna, abban a sze-
rencsében részesült, hogy 1790. május-
ban. az akkori irodalom vezérférfia, 
Kazinczy Ferencz, őt látogatásával meg-
tisztelte. Kazinczy ily leírását adja az 
ifjúnak: «Termete alacsony, de karcsú 
és a mi nagyon tűnt szembe, oly 
erőltetés nélkül egyenes, mintha egész 
életét tánczmesternek kezei alatt töltötte 
volna. Lobogó sötétszög haja saját dísz 
volt alakján. Horgas, igen szép orra, a 
legszebb metszetű ajak, a legszelídebb 
domborodás nélkül lefolyó áll, hosszan 
elvonuló szemölde, nem épen sima, de 
tisztabőrű arcza. csontos, magas hom-
loka, a legjátékosb kék szem, a leg-
lelkesb kép festette nekem a múzsák és 
grátiák kedveltjét. Beszéde kevés. Szi-
netlen szerénység, figyelem mások iránt 
és annyi nyájasság, hogy első pillan-
tással mindent elbájolt.» Egerben kez-
dődlek szenvedései. Voltak, kik a tüzes, 
vigyázatlan költőt félreértették s a gya-
kori feddés ingerelte makacsságát. Ekkor 
egyik szentbeszédén, melyet 1791. júl. 
2. a serviták német templomában mon-
dott. a vakbuzgó P. Saitz Leo megbot-
ránkozott s őt hibás tudományért fel-
adta. Daykától tanításának visszavonását 
kívánták; ő kilépéssel felelt. Az árva 
fiút egy ideig barátja Vitéz Imre tartotta 
házánál Szikszón; innen az elébb kilé-
pett s akkor már lőcsei tanár Bodnár Antal 
hívta magához és szállással, élelmezéssel 
látta el. Itt ő Bodnár házi gazdájának, 
Reich János ái'vapénztári felügyelőnek, 
fiatal szép leányával Zsuzsannával vi-
szonyt szővén, a nemes barát, ki a köze-
lítő veszélyt látta, kitagadta őt házából, 
de nem hűségéből. Ekkor magyar nyelvi 
tanszékek állíttatván gymnasiumaink mel-
lett, D. a lőcseit kérte, azt 1792. jan. 7. 
elnyerte s márcz. 11. bevezettetett hiva-
talába ; a becsület kötelességévé tette a 
házasságot és aug. 12. meg lett a lako-
dalom. 1793. okt. 29. az első gramma-
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tikai osztály rendes tanárságára moz-
dították elő, 1795. okt. 30. pedig a rhe-
torikára az ungvári gymnasiumban. Oda 
már végkép megromlott egészséggel érke-
kezett és decz. 21. foglalta el tanszékét. 
Egészsége helyreállítása végett 1796. júl. 
26. Kassára ment, hol Viczaytól várt gyó-
gyulást, de hasztalan. A sorvadás őt 
Ungvárt 1796. okt. 20. elragadta. D. ha-
lálára Fekete Imre, az ungvári gymna-
sium igazgatója, hosszabb latin verset 
irt, mely a M. Kurírban (1796. II. 98. 
sz.) jelent meg névtelenül; szintén elegiát 
irt ez alkalommal Pátonyi Tádé, lőcsei 
tanár. — Verseinek csekély része jelent 
meg életében, így egyik fordítása, Ovid 
heroidje: Penelope Ulysseshez a M. Mu-
sában (1787.) s innen újra közölte a M. 
Museum (I. kötet, 1788—89.), Kazinczy 
Orpheusában is megjelent néhány verse 
(II. 1790.), úgyszintén a M. Kurírban 
(1792. 32. 72. sz.) és a Hadi Történetek-
ben. — Munkái: 1 . I I . Leopold koro-
násására. Lőcse, 1790. (Bárdosy János 
latin versének fordítása.) — 2. Versek 
tek. nemes nemzetes lomniczai Horváth 
Kissevits Mária asszonynak. . . Bárdosy 
János úrnak a lőcsei gymnasium directorá-
nak néhai kedves élete párjának. . . ha-
lálára. Irta. . . Kis-asszony havának 2-án 
1792. U. ott. — 3. Versek felséges I. 
Ferencz magyar királynak koronáztatá-
sára. U. ott, 1792. — 4. Újhelyi Dayka 
Gábor versei, öszveszedte s kiadta barátja 
Kazinczy Ferencz. Pest, 1813. Életrajz-
zal. 2. bőv. kiadása. Buda, 1833. Toldy 
Ferencztől, melyben rövidebb életrajz és 
a latin versek helyett a két kiadatlan : 
Heloiz Abelárdhoz és Abelárd Heloizhez 
francziából fordítva van ; 3. kiadás : D. G. 
költeményei. Bpest, 1879. Olcsó Könyv-
tár 59. Negyedik kiadás, kiadta Abafi 
Lajos U. ott, 1880. (Nemzeti Könyvtár 
XI. életrajza a Figyelőből.) — Leveleit, 
valamint a hozzá intézetteket kiadták 
költeményei mellett. — Kéziratban ma-
radt bő Magyar Grammatikája, valami 

az ízlés históriájából Batteux után; Élet-
irások németből; Ekklézsiai történetek 
töredékesen; három latin dolgozat: De 
religione, De animarum immortalitate, 
De phantasia, hihetőleg feladott munkák ; 
Az európai s ázsiai hunnok dolgaik Bár-
dosy után és néhány német vers. — 
Arczképe Kazinczy által rajzolva s Gerst-
ner által rézbe metszve megjelent Versei 
első kiadásában. — Névaláírása a Hebe 
1823. mellékletén. — 1870-ben Zoltsák 
János tanár az ungvári főgymnasiumban 
létesítette az önképző Dayka-kört, mely 
évenként emlékbeszéddel, széptani fej-
tegetésekkel és szavalatokkal üli meg a 
költő emlékezetét. 

mindenes Gyűjtemény IV . 1790. 87. 89. 1. — 
Hadi és más Nevezetes Történetek 1790. 122. 1. 
M. Kurir 1791. 88. sz. 1792. 9. 13. Sz. 1805. I I . 
7. SZ. — Hl. Hírmondó 1792. I . 109. — Arcltio 
für Historie, Staats u. Krigskunst VIII. 
1817. (Rurny.) — Ersch u. Gruber, Allg. E n -
cyclopädie XXXIII. — Österr. National-Ency-
clopädie. W i e n , 1835. I . 688. 1. — Szépirodalmi 
Szemle 1847. 21. 22. SZ. — Pesti Napló 1854. 
49. sz. (Greguss Ágost.) 1862. 222. sz. (Jám-
b o r Pá l . ) — Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . 
97. 1. — Toldy Ferencz, M. Nye lv és I roda lom 
Kézikönyve I. 584. 1. M. N. Költészet Törté-
nete és Összegyűjtött Munkái III . V. — Egye-
temes M. Encyclopädia VII. 298. (Vass József.) 
— Vutkovich, M. í r ó k Albuma. — Figyelő I . 
II . 1876—77. (Hölty és Dayka, Bergmann 
Ágost) VII. VIII. (Abafi Lajos.) XI. (Koltai 
Virgil.) XIII. (Csernatoni Gyula.) XXII. (D. 
G. Költészete . E r d é l y i Pál.) — Kazinczy, P á -
lyám Emlékezete. (Nemzeti Könyvtár II.} 
M. P a n t h e o n (U. ott, XXXVI.) — Ungvári 
Gymnasium Értesítője 1884. 60. 1. — Fővárosi 
Lapok 1886. ( E r d é l y i Pá l . ) — Szegedi Hiradó 
1886. 297. s z . — Kölln Gyula, D . G . j e l l e m -
r a j z a . Sz . -Somlyó, 1889. — Petrik B ib l iogr . 
— Kath. Szemle 1890. 539. (Taká t s Sándor.) 
— Beöthy Zsolt, M. N . í rod . Tört . I smer t . I . 
— Ungvári Közlöny 1891. 52. Sz. (Sa icz L e o é s 
D. G-.) — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . 

Deák Albert, jogi doktor és ügyvéd, régi 
székely családból szül. 1864. márcz. 15. 
Marosvásárhelyt, hol atyja D. József tanár 
volt; a gymnasiumot szülővárosában, 
egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, 
hol mint ügyvéd működik. — Mint hirlap-
iró 1884 óta elbeszéléseket, tárczákat és 



673 Deák 667-

irányczikkeket írt a következő lapokba : 
M. Polgár (1884—85.), Erdélyi Hiradó, 
Kolozsvár 1885 — 91.). Kolozsvári Közlöny 
C1889) ; szépirodalmi közleményeket és 
útirajzokat az Élet és Irodalomba, Ország-
Világba s a Vasárnapi Újságba ; jogi szak-
közleményeket a Jogtudományi Közlönybe 
s a M. Újságba (1892.) — Munkája: A 
piros alsó. Elbeszélés. Kolozsvár, 1887. 
— A kolozsvári ügyvédi kamarának a 
sommás eljárás tervezetéről adott szak-
véleményét, a melyet a kamara nyom-
tatásban 1890-ben fölterjesztett, szintén ő 
írta. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1887. és G y a -
lui F. szives közlése. 

Deák Elek. jogi doktor, szül. 1854-ben 
Tisza-Kesziben Borsodmegyében földbir-
tokos szülőktől, 1877-ben végezte Sáros-
patakon a jogi tanulmányokat, azután 
Budapestre jött. — Czikkei: Tiszavidéki 
népmondák ós babonák (Figyelő 1877.), 
Erdélyi János mint műbölcsész és mű-
ítész (Zemplén 1877.), Erdélyi János 
(Figyelő IX. 1880. XIX. 1885.) 

Szinyei Gerzson szives közlése. 

Deák Farkas (köpeczi), nyug. igazság-
ügyminiszteri osztálytanácsos, a m. tud. 
akadémia r. tagja, a vaskoronarend tulaj-
donosa, D. Ferencz jó nevű ügyvéd és 
Miske Anna fia, szül. 1832. ápr. 4. Maros-
vásárhelyt ; iskoláit szülővárosában az 
ev. ref. kollégiumban járta, midőn 1849-
ben gr. Toldalagi Mihály őrnagy mellett 
néhány hónapig ő is részt vett a szabad-
ságharczban. 1850 —52-ben ismét a maros-
vásárhelyi kollégium növendéke volt; 
ekkor azonban mint rajongó ifjú bele-
sodordatott a Török-Gálffy-féle összeeskü-
vésbe, minek eredménye öt évi fogság 
lett; ebből két évet Szebenben és hármat 
Josefstadtban töltött. 1857-ben szabadult 
ki kegyelem útján fogságából, hol rend-
szeres lanulmányokat folytatott magas 
míveltségű társaival. 1857-től 1861-ig 
vidéken és Kolozsvárt tanítással, neve-
léssel és önképzéssel foglalkozott; meg-

tanulta a franczia s angol nyelvet és a 
latinban is tökéletesítette magát. 1862-ben 
Pestre költözött, hol elvégezte a jogot és 
az irodalommal is állandóan foglalkozott. 
1867-ben igazságügyminiszteri fogalmazó, 
1870-ben titkár lett és 1881-ben osztály-
tanácsosi czímet nyert. 1886-ban a 111. oszt. 
vaskoronarenddel kitüntetve nyugdíjaz-
tatott. Tevékeny részt vett a magyar tör-
ténelmi társulat alapításában, melynek 
21 évig egyik legbuzgóbb igazgató választ-
mányi tagja s sok éven át jegyzője volt. 
A székely művelődési egyesületnek szer-
vező választmányi tagja, utóbb alelnöke 
lett. A magyar tudom, akadémia 1876. 
jún. 8. levelező s 1885. máj. 28. rendes 
taggá választotta s az akadémia több 
bizottságának munkás tagja volt; részt 
vett a régészeti, valamint a magyar 
heraldikai s genealógiai társulatok ala-
pításában is, melyeknek szintén választ-
mányi tagja volt. 1870—78-ig mint a 
drámabiráló bizottság tagja a nemzeti 
színház igazgatásában is részt vett és ez 
idő alatt 14 szindarabot fordított; végre 
a hunyadmegyei régészeti társaságnak is 
tiszteletbeli s a marosvásárhelyi Kemény 
Zsigmond társaságnak rendes tagja s 
utolsó évében elnöke volt. Több tanul-
mányutat tett Németországban, Svájcz-
ban, Francziaországban, Belgiumban, 
Hollandiában és Angolországban, mely 
alkalommal utileveleket küldött a Pesti 
Naplóba, Fővárosi Lapokba sat. A foly-
tonos irodalmi s hivatali munkásság idő 
előtt meggyengíté testi szervezetét és 
utolsó napjait Marosvásárhelyt a szülei 
háznál élte, hol 1888. jún. 4. meghalt. 
Nyárád-Andrásfalván a családi temetke-
zési kertben nyugszik, hol sírja fölé a 
testvéri kegyelet díszes gránit emléket 
emelt. — A hírlapirodalommal 1858-tól 
foglalkozott; politikai, történelmi, tárcza-
czikkeket és száznál több elbeszélést irt 
a következő lapokba s folyóiratokba: 
Kalauz (1858.), Vasárnapi Újság (1859., 
1866—70., 1873., 1875—76., 1878., 1880. 
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D. F-s és D. Farkas aláírással is). Ne-
felejts (1860-1861., 1863—1867., 1870., 
1873—1874), Hölgyfutár (1861., 1864), 
Koszorú (1863 — 64), Budapesti Szemle 
(XVII. XVIII.. 1863. Uj F. VII. IX. 1867.), 
Fővárosi Lapok (1864—87.), Hazánk és 
a Külföld (1866., 1868—1870.), Családi 
Kör (1866.), Magyarorsz. Képekben (1867 
—68.), Magyarország és a Nagy világ (1867. 
1869—70., 1872—73., 1880.). P. Napló 
(1867. 91. 111. 156. 183. 187. 192. sz. 
D. Farkas aláírással tárczák is). Figyelő 
(1871.), Századok (1872—1887.), Magyar 
Nyelvőr (1872. 1884—1885.). Athenaeum 
(1873—74.), Archaeologiai Ért. (1876— 
1882.), Ellenőr (1877. 95. sz.), Adalék az 
Ukkonpobárhoz és 459. sz ), Figyelő (III. 
1877. X. 1881.), Petőfi Társaság Lapja 
(1877. IL 19. sz.), Nép Zászlója (1877.), 
M. Könvv-Szemle 1877. 1879. 1881. 
1888.), Tört. Tár (1878—1880. 1887.), 
Ország-Világ (1880.), Hon (1880. 165. 
sz. Levél Londonból.), M. Akad. Értesítő 
(1886.), Kolozsvár (1887. 300. sz.), végre 
Girókuti Képes Naptárába, Országos N. 
Képes Naptárba (1861—62.) és más év-
könyvek, naptárak és albumokba irt. 
1860-tól szorgalmasan dolgozott a Kolozs-
vári Közlöny, Esti Lapok, Pesti Napló, 
Magyar Sajtó cz. politikai s a Maros-
vásárhelyt megjelent hírlapokba. Élete 
utolsó tizenöt esztendejét egészen a hazai 
történettudomány művelésének és gyara-
pításának szentelte, különösen a nők 
szerepe a hazai történelemben és Erdély 
XVII. századbeli történetének kiváló alak-
jai képezték kutatásainak és dolgozatainak 
tárgyát. — Munkái: 1. Őszinte ssó a ro-
mán testvérekhez. Kolozsvár, 1861. — 2. 
Beszélyek. U. ott, 1862. Két kötet. (Uj olcsó 
kiadás. U. ott. 1864.) — 3. Emlékkönyv 
a magyar irodalomból Pest, 1862. (An-
thologia versben és prózában.) — 4. A 
nemzetgazdaság története Magyaror-
szágon. U. ott, 1866. — 5. A hány kérdés, 
annyi felelet, vagyis népszerű természet-
tan. M. D. Lévi Alvarez után francziából 

ford. Kolozsvár, 1867. — 6. Fogságom 
története. U. ott. 1869. — 7. Levél X. Y. Z. 
barátomhoz. Tanköltemény. Bpest, 1871. 
(Tarnavölgyi névvel.) — 8. Könnyelműség 
és szerelem. Színmű 5 felv. U. ott, 1873. 

I (N. Színház Könyvtára 55.) — 9. Wesse-
lényi Anna özv. Csáky Istvánné élet-
rajza és levelezése. Budapest, 1875. (Ism. 
Századok Pauler Gy.) — 10. Nagyvárad 
eleste 1660-ban. U. ott. 1877. (Székfoglaló. 
Értek, a tört. t. kör. VII. 1.) — 11. Adatok 
a nagy Csáky István életéből. U. ott, 
1877. (Értek, a tört. t.. kör. VII. 2.) — 
12. A Wesselényi-család őseiről U. ott, 
1878. (Értek, a tört. t. kör. 8.) —13. Szalay 
Ágoston emlékezete. 1879. (Értek, a tört. 
t. kör. VIII. 6.) — 14. Magyar hölgyek 
levelei. U. ott, 1879. — 15. Magyar 
hölgyek leveleiről. U. ott, 1879. (Értek, 
a társ. tud. kör. V. 9.) — 16. Csengery 
Antal emlékezete. U. ott, 1880. (Száza-
dokból.) — 17. Gróf Vass Samu em-
lékezete. U. ott, 1880. (Értekezés a ter-
mészettudományok kör. X. 2.) — 18. A 
szováti fürdő ismertetése. Marosvásár-
hely, 1881. — 19. Gróf Teleki Bomo-
kos emlékezete. Bpest, 1881. (Értekezés 
a társ. tud. kör. VI. 10.) — 20. Gróf 
Wesselényi Ferencz nádor jellemrajza. 
U. ott, 1882. (A tört. társulat kettős díjjal 
tüntette ki.) — 21. Báthori Zsófia. Kor-
rajz. U. ott. 1882. — 22. Gróf Tökoly 
Imre levelei. U. ott, 1882. — 23. A 
bujdosók levéltára. A gróf Teleki-család 
marosvásárhelyi levéltárából. U. ott. 1883. 
— 24. Egy magyar főúr a XVII. század-
ban. Gróf Csáky István életrajza. U. ott. 
1883. (A m. t. akadémia által jutalmazott 
pályamű. Ism. Századok). — 25. Báró 
Badvánssky Antal emlékezete. U. ott. 
1883. (Századokból.) — 26. Beák Ferencz. 
Pozsony. 1884. (M. Helikon 28. és II. 1.) 
— 27. Gróf Bessewffy Aurél életrajza. 
U. ott. 1885. (M. Helikon 53. és II. 2.) 
— 28. Gróf Bethlen Miklós életrajza 
U. ott, 1885. (M. Helikon 56. és II. 2.) 
— 29. Forgách Zsuzsánna 1582—1632 
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Budapest, 1885. (Ism. Bud. Szemle XLVII. 
Nemzet 1886. 35. sz.). — 30. A kolozs-
vári ötvöslegények strikeja. U. ott, 1886. 
(Értek, a tört. tud. kör. XIII. 3.) — 31. 
Rövid észrevételek Kemény János ön-
életleirásáról. U. ott. 1886. (Értek, a tört. 
t. kör. XIII. 5.) — 32.7/)'. gróf Pálfi Daun 
Lipót. U. ott, 1886. — 33. Budavár 
visszavétele 1686-ban, egykorú angol ki-
adásból ford. U. ott, 1887. — 34. Uzoni 
BéldiPál 1621—1639. U. ott, 1887. Illus-
trált kiadás. — 35. Ipolyi Arnold em-
lékezete. U. ott. 1888. — Színműveket 
is fordított francziából u. m. Frou frou 
(Halevitől), Montjoye (Feuillet), Serafine 
(Sardou), Siró férj (Prevel), Agglegények 
(Sardou), Rabagas, melyek a nemzeti 
színházban többször előadattak. Irt dal-
mű szöveget is Renegat czímen, melyhez 
Orczy Bódog báró irta a zenét és melyet 
a 80-as évek elején Londonban elő is 
adtak. — Álneve: Tarnavölgyi. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai . Pót lék 
kötet 187. — Szinnyei Repe r tó r iuma . Tör t . I . 
I I . K ö n y v é s z e t e . — Hazánk és a Külföld 1870. 
29. SZ. a r c z k . — 31. Könyvészet 1877—88. — 
Vasárnapi Újság 1879. 9. s z . a r c z k . — Petrik 
Könyvészete . — Koncz József, Marosvásárhe ly i 
K ö n y v n y o m d a T ö r t é n e t e 85. 1. — M. Akad. 
Értesítő 1885. — 31. Lexikon 1885. — Ország-
Világ 1888. — Századok 1888. ( S z i l á g y i S.) — 
3Iagy. tud. Akadémia Almanachja 1889. 355. — 
Gyászjelentés és testvéröcscse D. Lajos 
szives közlése. 

Deák Ferencz, tárkányi később mis-
kolczi plébános és egri kanonok, mellei 
fontisról cz. apát és máramarosi főes-
peres 1751-ben. — Munkái: 1. Az égig 
támasztott Jákob lajtorjáján példáz -
tatott mennyei boldogság nyolcz fok 
garádicsa. (Kende Katalin, Keresztes 
Lászlóné asszony felett tartott halotti 
prédikáczió.) Kassa, 1730. — 2. Közön-
séges orvosság, melylyel Barkóczi Krisz-
tina asszony Sennyei Imre házas társa 
magát erősítette, a melyet temetési szo-
morú alkalmatosságával . . az egybe-
gyűlt népek eleibe terjesztett. Kassa, 1733. 

Katona, His tór ia Cri t ica XXXIX. 948. 1. — 

Magyar Korona 1879. 144. SZ. ( K a i l d r a - K a b o s . 
Petrik B ib l iograph iá ja . 

Deák Ferencz (kehidai), a haza böl-
cse, 1848. igazságügyminiszter, az 1867. 
kiegyezés megalkotója, a m. tud. aka-
démia igazgató-tagja, szül. 1803. okt. 17. 
Sőjtörön, Zalamegyében, hol atyja D. Fe-
rencz földbirtokos volt, ki korán elhunyt 
és két fiút és két leányt hagyott hátra; 
az idősebb fiú Antal (meghalt 1842.) az 
1809-ben fölkelt nemes sereggel mint 
hadnagy indult el és a táborban kapi-
tányságra emelkedett; ezután sok évig 
mint al- és főszolgabíró működött me-
gyéjében ; tagja volt az 1825-ben össze-
gyűlt, hosszasan tartott országgyűlésnek; 
innen haza jővén, a megye első al-
ispánja lett; az 1830-iki, úgy szintén az 
1832-iki országgyűlésre megint követűi 
választatott; országos tiszteletben álló 
férfiú volt. Ferencz középiskoláit Keszt-
helyen, Pápán (1812—13.), Nagy-Kani-
zsán (1813—17.) járta ; a bölcseletet és 
jogot Győrött végezte; onnan Pestre jött 
jurátusnak és miután itt az ügyvédi 
czenzurát letette, hazament Zalába s a 
megyénél tiszti ügyész lett, kinek egyebek 
közt kötelessége volt az úrbéresek érde-
keit s ügyeit védni. Ebből az időből 
maradt meg Babics József hírhedt rabló-
gyilkos érdekében 1829. szept. 10-én 
készült tiszti ügyészi hires védő-irata, a 
melyben a halálbüntetés ellen nyilat-
kozik. Majd az árvaszék jegyzője, utóbb 
elnöke s táblabíró, úgyszintén surrogá-
tus alispán lett ; de fizetéses megyei 
hivatalt soha sem viselt, valamint ma-
gánosok pöreiben sem ügyvédeskedett. 
1833. április 15. választatott meg, lekö-
szönő bátyja helyett, Zalamegye egyik 
követének és május 1-sején jelent meg 
a pozsonyi országgyűlésen és az orszá-
gos ülésben nov. 23-án szólalt föl elő-
ször a lengyelek ügyében. De a kerü-
leti ülésekben, hol a tanácskozások súly-
pontja volt, már előbb feltűnt kitűnő-
sége. Ékesszólásának hatalma, tiszta és 

21. iv sajtó alá adatott 1892. máj. 10. 
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erős logikája, helyes parlamenti tapin-
tata, ember- és tárgyismerete, személyes 
jelleme még azon országgyűlésen az 
ellenzéknek egyik vezérévé emelték. 
Az 1832—36. országgyűlés egész hátra-
levő részén jelen volt, s a magyar 
nemzetiség és nyelv érdekében, a val-
lás- és lelkiismereti szabadság mellett, 
a földesúr és a jobbágy közti viszonyo-
kat elhatározó úrbéri munkálat tárgyá-
ban, még pedig mindig az elnyomott 
földmivesosztály érdekében, valamint a 
soha ki nem fogyó sérelmi ügyekben, 
különösen a szólás szabadsága mellett 
igen sokszor felszólalt és a vitát ren-
desen ő döntötte el. Az 1839. országgyű-
lés, a kormánynak az egész országot 
forrongásba hozott törvénytelenségei kö-
vetkeztében, általános nagy ingerültség 
közepette gyűlt össze. D. ismét az ellen-
zék élén állott. Pártját oly erélylyel és 
bölcseséggel vezette, hogy a kormány 
végre meghajolt kivánságaik előtt; min-
denki elismerte, hogy ez országgyűlés 
szerencsés eredményeinek kivívásában 
neki volt a legtöbb érdeme. Egy ekkor-
tájt megjelent angol munka ezt irta 
róla : «Egyszerűsége által megható, nagy-
szerű jellem ; a speciíicus magyar ékes-
szólás klasszikus példánya.» Tagja és 
lelke volt a büntető törvénykönyv kidol-
gozására 1841 novemberében összeült 
országos bizottságnak, melynek munká-
latáról Mittermayer. Németországnak ak-
kor legelső criminalístája, nagy dicséret-
tel nyilatkozott. «A kor haladásának, az 
igazság követeléseinek s a legújabb bün-
tetőjogi nézeteknek megfelelő törvényt 
alkotni: ezen törekvés bélyegét egyetlen 
egy törvényhozási mű sem viseli magán 
oly nagy mértékben, mint a magyar javas-
lat.» 1843-ban ismét követté választatott, 
de a közteherviselés kérdéséből támadt 
korteskedés és vérengzés miatt a man-
dátumot nem fogadta el és nem vett 
részt az országgyűlésen; 52 megye vá-
lasztotta táblabirájává s Zalában nem 

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

akadt ember, ki D. helyett a követséget 
elvállalta volna, úgy hogy széke az egész 
országgyűlésen üresen maradt; de azért 
az ellenzék akárhányszor kikérte és kö-
vette tanácsát. Az országgyűlés után meg-
élénkült megyei életben folyton résztvett 
s itt mondott beszédei országos vissz-
hangot keltettek. Az 1847. országgyű-
lésre, betegeskedése miatt, ismét nem 
fogadhatta el a mandátumot; de midőn 
a párisi februári forradalom nálunk is a 
márcziusi fordulatot idézte elő s a fő-
rendek és követek közül számosan levél-
ben is, küldöttség útján is fölszólították, 
hogy menjen el Pozsonyba s ezt saját 
megyéjének közgyűlése is sürgette, a 
lelépett Csuzy Pál helyét foglalta el az 
országgyűlésen és a minisztériumban az 
igazságügyi tárczát Batthyány Lajos ké-
résére s a közvélemény követelésére 
elvállalta. Míg lehetett, küzdött az áram-
lattal s a minisztériumban mindenkor 
kiegyenlítő, békítő rendszabályok mellett 
szavazott, folyvást ellenzé az eltérést a 
törvényesség útjáról, a szakadásra vezető 
rendszabályokat. 1848. szeptember 11. a 
minisztérium többi tagjával együtt Deák 
is lemondott, de képviselői állását meg-
tartotta. Windischgrätz győzelmében bizva 
közeledett a fővároshoz, melyet a móri 
csata elveszte fedetlenül hagyott. Az 
országgyűlés az 1848. év utolsó éjén tar-
tott ülésében békekövetséget határozott s 
tagjaiul választotta Mailáth György ország-
bírót, Mailáth Antal grófot, Lonovics 
József érseket, Batthyány Lajos grófot és 
Deák Ferenczet. Ezek tehát Windischgrätz 
hg. táborába mentek. A tábornok föl-
tétlen alávetést követelt s így a béke-
küldöttségnek nem volt sikere. Tagjainak 
csak Budának Windischgrätz seregei által 
történt elfoglaltatása után engedtetett 
meg, hogy visszatérjenek a fővárosba s 
itt Batthyányt karhatalommal elfogták 
és elzárták. Deák, a kit nem engedtek 
Debreczenbe menni, visszavonult kehidai 
jószágára. Többször indult el innen Deb-

22 
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reczen felé. de az útja közben levő 
osztrák katonaság miatt mindannyiszor 
vissza kellett fordulnia. 1850 tavaszán 
a pécsi hadbiróság elé idézték, de mivel, 
mint az itélet mondja, «nem jelent meg 
Debreczenben, a rebellisek conventjé-
ben», haza bocsátották. Itt töltötte a 
szomorú éveket 1854 végéig. Ekkor 
Pestre költözött és ismét élénk össze-
köttetésbe lépett az irói világ kitűnő-
ségeivel, br. Keménynyel, Vörösmartyval; 
a Vörösmarty-árvák atyai gondviselője 
lett és számukra nemzeti adományt gyűj-
tött. Melegen érdeklődött a m. t. Aka-
démia ügyei iránt. 1858-ban őt bizták 
meg az ő felségéhez intézett fölirat szer-
kesztésével, a melyben az Akadémia eré-
lyesen fölszólalt az ellen, hogy alap-
szabályainak a tudomány és irodalom 
magyar nyelven terjesztését rendelő első 
§ ából a császári és kir. kormányszékek 
ki akarták hagyatni a «magyar nyelven» 
szavakat. Folyton arra hatott maga és 
barátainak is föladatúl tűzte ki, hogy a 
nemzetben ébrén tartassék az alkotmá-
nyos szabadság iránti érzék és lelkese-
dés, mert remélte, hogy ez esetben, a 
viszonyok kedvező alakulásával, ismét 
helyre lesz állítható a magyar alkotmány. 
Titkos áskálódásokban azonban nem vett 
részt. Az 1861. országgyűlésre Pest bel-
város választotta képviselőjévé ; ekkor az 
egyik párt «határozat» alakjában akarta 
kifejezni a nemzet követeléseit, ellenben 
Deák fölirattal kivánt a fejedelem elé 
járulni. A fölirat elfogadtatván, reá a 
nemzet kívánságait mereven megtagadó 
kir. leirat érkezett; ennek ellenében ké-
szíté D. második feliratát, melyben az 
alkotmányosság elmélete s a magyar 
közjog oly világosan és kétségbevonha-
tatlanúl volt kifejtve, hogy a nemzet 
jogos kívánságait teljesíteni nem akaró 
hatalom rá csak az országgyűlés felosz-
latásával felelhetett. Ismét áldatlan pro-
visorium következett. 1865 húsvétján 
jelent meg a Pesti Naplóban D. korszakos 

czikke, mely Magyarország királyába ve-
tette reményét és rendületlen bizalom-
mal tőle várta a jövendő üdvét. Ez a 
czikk volt a kiegyezés egyik úttörője; 
ezt követte a bécsi Debatteban D.-nak 
májusi programmja, mely a magyar kér-
dés megoldása módját adta elő. Az 1865. 
deczemberben összegyűlt országgyűlésen 
ismét övé lett a vezérszerep. 1861-ben 
az országgyűlés föladatának tartotta, hogy 
a jogvesztés elmélete ellenében bizonyítsa 
be a világnak, hogy a magyar alkotmány 
jogilag fönnáll és nem vesztette el érvé-
nyességét. Ezt a feladatot ő hatalmasan 
megoldotta. Az 1865. országgyűlés föl-
adatának tartotta annak bebizonyítását, 
hogy a magyar alkotmány nem ellen-
kezik Ausztria fönnállásával és így Európa 
érdekével. Ez is fényesen sikerült. Az 
1866. porosz háború után D. szellemé-
ben és kívánságai értelmében jött létre 
a koronával a kiegyezés, mely a magyar 
birodalom és az osztrák örökös tarto-
mányok közjogi viszonyát a dualismus 
alapján szabályozta. Az 1867. június 8. 
végbe ment koronázással D. tulajdon-
képeni feladata be volt fejezve. 0 a kor-
mányban nem vállalt szerepet, de egy 
ideig még határozó befolyással birt az 
ügyekre s ő volt a parlamenti többség 
vezére. Minden czímet, rangot, kitün-
tetést visszautasított s élete végéig ne-
mes egyszerűségben élt. 185é-től fogva 
az Angol-királynő vendéglő második eme-
letének két kicsiny szobájában lakott; 
a nyarat Puszta-Szent-Lászlón Tarányi 
(Osterhueber) sógoránál szokta volt töl-
teni ; később az egyetemtéri Hadik-féle 
ház első emeletén Vörösmarty gyermekei-
nél, Bélánál és Ilonánál, Széli K. volt 
pénzügyminiszter nejénél lakott, kik utolsó 
betegségében is ápolói voltak. Midőn 
egészségi állapota súlyosbult, három 
utolsó nyarát a városligetben tölté. 1873. 
jún. 28. tartotta utolsó nagy beszédét a 
képviselőházban az egyházpolitikai kér-
désben. 1875. telén állapota egyre válsá-
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gosabb lett s nemes életét 1876. jan. 28. 
esti háromnegyed tizenegykor fejezte be. 
A nemzet gyásza impozáns módon nyil-
vánult ; a törvényhozás mindkét háza 
jan. 29. ülésén D.-ot a nemzet halottjá-
nak nyilvánította s az országos gyászhoz 
Ferencz József királyunk jan. 30. külön 
kéziratban csatlakozott. A főváros gyász-
pompát öltött ; jan. 31. a halottat az 
akadémia palotájának oszlopcsarnokába 
szállították és itt tették ravatalra; a 
király és királyné elküldték koszorúikat. 
Erzsébet királyné maga is megjelent a 
nemzet halottjának ravatalánál és e jele-
netet Zichy Mihály nagy képben örökí-
tette meg ; a temetés febr. 3. ment végbe 
sok száz küldöttség és a nemzet átalá-
nos részvéte mellett. A holttestet a kere-
pesi temetőben később külön e czélra 
a nemzet költségén épült mausoleumba 
helyezték el. A magyar törvénytárban 
D. F.-nek az 1876. III. t.-czikk állított 
emléket, melynek 1. pontja így szól : 
«D. F.-nek a haza irányában hosszú 
évek során át szerzett érdemei törvénybe 
igtattatnak.» A 2. pont elrendelte, hogy 
nemzeti gyűjtés útján a fővárosban D.-nak 
emlékszobor állíttassék, melyet Huszár 
Adolf készített s mely 1887-ben leleplez-
tetett. A m. tudom, akadémja 1837. nov. 
23. választotta tiszteleti s 1865. ápr. 19. 
igazgató tagjává s ünnepélyes közülésen 
1877. jan. 28. Csengery Antal tartott 
fölötte emlékbeszédet. — Munkái : 1. 
Követjelentés az 1839—40-ki országgyű-
lésről. Pest, 1842. (Hertelendy Károlylyal 
együtt.) — 2. Decik Ferencznek 1861. 
máj. 13. az orsz. képviselők asztalára 
letett fólirási javaslata. U. ott, 1861. 
(Különnyomat a P. Naplóból. Több ki-
adásban is. U. ott és Kolozsvárt.) — 
3. Beszéde jún. 4. 1861. U. ott. — 4. Be-
széde jún. 12.1861. U. ott. — 6. Magyar-
országnak országgyülésileg egybegyűlt 
főrendei és képviselőinek júl. 6-ról költ 
fölirata ő felségéhez. U. ott, 1861. — 
6. Magyarország alkotmányos joga. 

Debreczen, 1861. — 7. D. F. indít-
ványára az 1861. évi júl. 21. kelt 1. f. 
leiratra a képviselőház által aug. 8. egy-
hangúlag elfogadott fölirás. Pest, 1861. 
tTöbb kiadásban és Arad, 1861. D. F.-
nek az 1861. országgyűléstől elfogadott 
két fölirata. Közli Kónyi Manó az Olcsó 
Könyvtár 269. sz. Németül is, mint a 
Pester Lloyd melléklete; Szebenben, Bécs-
ben két kiadásban és olaszúl Fiúméban 
1862.) — 8. Zágrábmegye körlevele és 
az egyesülés. U. ott, 1861. (Különnyomat 
a Pesti Naplóból és rendkívüli melléklet 
a P. Hirnök 71. sz.-hoz. Németül is Bécs-
ben.) — 9. Adalékok a magyar köz-
joghoz. Észrevételek Lustkandl Wenzel 
ily czímű munkájára : «Das ungarisch-
österreichische Staatsrechte A magyar 
közjog történelmének szempontjából. U. 
ott, 1866. (Előbb a Budapesti Szemlé-
ben. A m tud. akadémia 1867-ben nagy 
jutalommal akarta kitüntetni ; de D. F. 
határozottan tiltakozott ellene, hivatkozva 
az ügyrend 91. §-ának a) pontjára, mely 
szerint többektől irt gyűjteményben meg-
jelent munkának díj nem adható. Németül 
is : Ein Beitrag zum ungarischen Staats-
recht çz. U. ott, 1866.) — 10. D. F. fel-
irati javaslata ő felsége trónbeszédére. 
U. ott, 1866. - 11. D. F. beszéde, melyet 
Pest város polgáraihoz az országgyűlés 
berekesztése alkalmából tartott. U. ott, 
1869. (Gróf Andrássy Gyula beszédeivel 
együtt.) — 12. Deák Ferencz adomák. 
U. ott, 1871. — 13. Programmbeszéde 
a képviselőház 1873. jún. 28. ülésében. 
U. ott, 1873 — 14 Deák FereHcz beszé-
dei. Összegyűjtötte Kónyi Manó. I. köt. 
1829—1847. Bpest, 1882. II. 1848—1861. 
U. ott, 1886. III. 1861—1866. U. ott, 
1889. (Ism. P. Napló 1881. 297. sz., 
Ellenőr 1881. 546. sz., Egyetértés 1881. 
299. sz., 1886. 100. 101. 103. sz., 1888. 

297. 298. 300. sz., Magyarország 1881. 
298. 308. sz., Hon 1881. 298. sz., Pesti 
Hirlap 1881. 299. sz., 1886. 101. 332. 
291. sz., Főv. L. 1881. 249. sz., 1886. 

22* 



679 Deák 680 

101. 291. sz., 1888. 297. sz., Bud. Hírlap 
1886. 101. 268. sz., Győri Közlöny 1886. 
77. sz., Nemzet 1886. 103. sz., 1888. 298. 
sz., M. Állam 1886.106. sz.) — 15. D. F. 
emlékezete. I. kötet. Gondolatok. 1833— 
1873. U. ott, 1889. И. k. Levelek 1822-
1876. (Összegyűjtötte és jegyzetekkel el-
látta dr. Váczy János.) U. ott, 1890. (Ism. 
Nemzet 1889. 316. sz.) — Arczképe réz-
metszetben már 1841-ben megjelent a 
Közlemények mellett; kőnyomatban mell-
képe és álló alakja Grimm rajza után 
Pollák testvéreknél 1861-ben nyomatott 
Pesten ; szintén kőnyomatban Marastoni 
rajza 1864-ben az Alföldiek Segély Albu-
mában, Barabás rajza a Vereby, Hon-
polgárok Könyvében, úgy még több arcz-
képe kőnyomatban és fametszetben jelent 
meg Pesten. Than Mór festette arczképét 
1876-ban a m. t. akadémia számára. — 
Mellszobrát Kugler F. szobrász készítette 
1865-ben. (Ism. Vasárn. Újság 13. sz. 
képpel.) 

Hazai s KAlf. Tudoeitások 1817. I I . 34. Sz. 
1833. I . 35. sz . — II. KuriT 1833. I . 35. sz . — 
Hírnök 1840. 63. s z . (D. F . t u d ó s í t á s a az o r -
s z á g g y ű l é s r ő l . ) 1843. 30. 31. 34. 73. 75. 76. 
78. sz . ( S z e r e p l é s e Z a l a m e g y e k ö z g y ű l é s é n . ) 
281. s z . — B. Hírlap 1842. 154. SZ. 1843. 281. 
sz . (Za la i e s e m é n y . ) — Neue Croquis aus 
Ungarn. L e i p z i g , 1844. — Csenge ry Antal, 
M a g y a r s z ó n o k o k é s s t á t u s f é r f i a k . P e s t , 1851. 
E m l é k b e s z é d D . F . f e l e t t B p e s t , 1877. é s 
ü . o t t 1888. N é m e t ü l i s L i p c s e , 1877. — Un-
garns polit. Charaktere, v o n F . R . M a i n z , 
1851. — Ujabbkori Ism. Tira I I . ( T ó t h L ö r i n c z . ) 
— Magyarország és Erdély Képekben I I I . 1854. 
( T « t h L . ) — Hunfalvy Pál, D e á k F . f e l i r a t i 
j a v a s l a t a m e l l e t t . P e s t , 1861. — P. Kapló 1861. 
70. 110. 111. 128. 135. ( B e s z é d e i ) 182. 183. ez. 
( F e l i r a t i j a v a s l a t a ) 1865. 88. ( H ú s v é t i c z i k -
k e k ) 1875. 207. sz . (D. a d o m á i ) 1876. 23—30. 
37. 38. 40. 52. sz . ( P u l s z k y F . ) 1877. 27. 28. 
s z . ( C s e n g e r y A.) 1879. 210. sz . (D. F . a k ö r -
b e n . ) 1880. 109. s z . 1883. 165. s z . (D. F . e g y 
k é z i r a t a . ) 1884. 97. sz . ( L e v e l e F a l k M i k s á h o z 
1874. n o v . 2.) •»- Vasárnapi Újság 1854. 43. SZ. 
a r c z k . 1861. 24. s z . a r c z k . 1866. a r c z k . 1867. 
a r c z k . 28. sz . (a ' l i m e s D . F . - r ö l . ) 1868. 51. 
sz . 1876. 6—8. 15. sz . (D. c s a l á d , D . é l e t é -
b ő l . É l e t r a j z a S z á s z K . - t ó l , D. m i n t t a n u l ó , 
a r c z k . é s n é g y l a k h á z a r a j z á v a l . D, i f j ú 
k o r á r a v o n a t k o z ó l a g , Id . S z i n n y e i J . , 15. s z . 

D . é s a z a p a g y i r e f . p a p t e m e t é s e ea t . ) 1877. 
5. sz . (D. F . a z 1832—36. o s z á g g y ü l é s e n . ) 
1879. 36. 37. sz . (A z a l a e g e r s z e g i D . s z o b o r . ) 
Mátyás Diák Könyvesháza 1857. I . a r c z k . — 
Hazánk 1858. a r c z k . ( E m l é k i r a t T ö r ö k J á n o s -
tó i . ) — Schuselka, Franz, A n F r a n z D e á k . 

W i e n , 1861 Warrens, Eduard, U e b e r D e á k ' s 
R e d e , W i e n , 1861. — Anyák Hetilapja 1861. 1. 
SZ. Pest-Ofner Zeitung 1861. 171. SZ. — Ungarns 
Hinner der Zeit P r a g , 1862. — Press burger Zei-
tung 1862. 190. SZ. (D. l e v e l e . ) — Temescarer 
Zeitung 1862. 192. sz . — Orsiig Tükre 1862. 
a r c z k . ( M a r a s t o n i r a j z a . ) 1863 . 4 sz . (Л P a n -
n ó n i a s z o b o r 1861. A z e r d é l y i n ö k e m l é k e . ) 
— Szünórák 1862. ( A d o m á k m a g á n é l e t é b ő l 
V a h o t S á n d o r n é t ó l . ) — Wurzbach, B i o g r . 
L e x i k o n XI . 1864. 389. 1. é s X X I V . 1872. 385. 
I. a k ü l f ö l d i l a p o k n a k D . é l e t é r e v o n a t k o z ó 
b ő r e p e r t ó r i u m á v a l . — Allöli Segélyalbuma 
1863. a r c z k . — Hasink s a Külföld 1865. 32. 
sz . (D. B a l a t o n - F ü r e d e n ) , 51. sz . ( N é v a l á í r á s a 
1848-ból), 52. sz . ( S z ü l e t é s h e l y e S ö j t ö r ö n T ó t h 
K á l m á n t ó l . ) , 1865. a r c z k . 1869. (D. é s V ö r ö s -
m a r t y M i h á l y . ) — Fata Morgana 1865. 27. Sz. 
( M e l l s z o b o r r a j z a . ) — Pester Lloyd 1865. 154. 
s z . (D. u j a r c z k é p e i r ö l . ) 1876. 23. s z . — 
Franz von Deik. B i o g r . - K a r a k t e r - S k i z z c . L e i p -
z i g . 1865 é s 1868. — Országgyűlési Emlékkönyv 
1866. a r c z k . — Honpolgirok Könyve I . 1866. 
a r c z k . — Magyarország 1866. 8. SZ. — Családi 
Kör 1866. a r c z k . 1876. — Herczeghy Mór, D e á k 
F e r e n c z . P e s t , 1867. — Magyarország Képekben 

I I . 1867. a r c z k . — Hajnal 1867. a r c z k . — Heti 
Posta 1867. 78. 79. sz . ( E g y l á t o g a t á s D . 
F . - n é l . H e r c z e g h y ) . — Kákay Aranyos K r ó n i -
k á j a . P e s t , 1869. — Nagy Antal, t a t a i k á p l á n , 
I g a z - e , h o g y D . F . e l a d t a a h a z á t ? P e s t , 
1869. — Ta ray Andor, M a g y a r o r s z á g e u r ó p a i 
h i v a t á s a é s D. F . B p e s t , 1869. — Laveleye E m i l . 
D e á k F e r e n c z . F o r d . é s j e g y z e t e k k e l k i s é r t e 
S z á s z K á r o l y . P e s t , 1869. — Wyatt ( C a p i t a i n 
W . J . ) , H u n g a r i a n C e l e b r i t i e s . L o n d o n , 1871. 

— Budapesti Közlöny 1872. 183. SZ. (D. m i n t 
k ö l t ő ) 1874. 241. s z . (D . - ró l a N e w - Y o r k - T i -
m e s . ) — Ország Világ Naptára 1873. a r c z k . 
— Magyarország és a Nagyvilág 1873. a r c z k . 
( r a j z z a l é s k é z i r a t a h a s o n u l . ) . 1876. 45. sz . 
( S i r e m l é k e . ) 1880. ( A d a l é k o k D . é l e t r a j z á h o z . 
K i s s D e z s ő t ő l . ) — Fővárosi Lapok 1873. ( Z a l a 
1843-ban B a y e r J ó z s e f t ő l . ) 1873. 63. az. ( D . 
m i n t j o g á s z , m ű k e d v e l ő i s z e r e p l é s e . ) 1876. 
23—29. sz . 1877. 200. ( Z i c h y M. k é p e . ) 1880. 
89. s t b . s z . ( D e á k b á c s i a p u s z t á n , S e p e r 
L á s z l ó n é t ó l ) . 1882. 108. sz . 1883. 3. s z . (D. F . 
é s a k e z d ő i r ó k ) 1886—88. 1890. 260. s z . (D. F . 
m i n t l e v é l í r ó . V á c z y J á n o s t ó l . ) — Reform 1873. 
119. s z . — Athenaeum 1874. 15. s z . ( K ö l c s e y 
é s D . e l s ő t a l á l k o z á s a . ) — Tin. Lapok I I . 
1875. 44. s z . ( Z a l a v á r m e g y e k ö z ö n s é g é n e k f e l -
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irata,mely et az elfogott Lovasiék s Kossuth L. 
érdekében terjesztettek a királyhoz D.F.-töl.) 
Győri Közlöny 1876. 10. sz . ( É l e t r a j z a ) 14. sz. 
<D. mint tanuló, Eötvös Károlytól.) — 
Pulszky Ferencz, D. F. Jellemrajz. Bpest, 
1876. (Ism. Kelet Népe 62. sz. és Századok. 
Németül. Lipcse, 1876.) Ábránd és Valóság, 
Bpest, 1888. II. — D. F. Emlékezete. Szerk. 
Törs Kálmán. Bpest, 1876. — Nedeczky István, 
Deák Ferencz. Bpest, 1876. — Deák-Album. 
Emlékkönyv. Bpest, 1876. — Áldor Imre, A 
haza bölcse. Bpest, 1876. és D. F. élete. 
U.Ott, 1878. (Tört. Könyvtár 58.) — Kecske-
méti Lapok 1876. 20—29. sz. (D. F. Bogge 
Valter után.) — Figyelői. 1876. II . VI—VIII. 
XV. XVIII. XX—XXVI. — Békésmegyei Köz-
löny 1876. 10. sz . (D. F . a d o m á k . ) — Alföldi 
Lapok 1876. 1—3. füzet. (Telegdi László, 
Széchenyi, Kossuth, D. F. és korszakaik.)— 
1876 : Ellenőr. 28. sz. (Életrajza és Kossuth 
I). F.-rÖl) 48—50. 54. SZ. Hon 24—27. 29. 
36. sz. Torontál 13—25. sz. (Sinkay János, 
D. F. tanuló- és 1848. képviselőtársa), Hölgy-
futár ( K o l o z s v á r ) 1. sz. — Asbóth János, 
í rod. és Politikai Arczképek, Pest, 1876. — 
Szász Gerő, D. F. emlékezete. Kolozsvár, 
1876. — Koronka Antal G y á s z b e s z é d e T o -
roczkón. U. ott. 1876. — Deák-Emlék, szerk. 
és kiadták a magyarországi II . egyetemes 
tanitógyülés 50-es bizotts. közp. albizott-
sága. Bpest, 1876. — Török Pál, Emlékbeszéd. 
B p e s t , 1876. — illajthényi László báró, E m l é k -
beszéd. Bpest, 1876. — Kozma Ferencz, Deák 
Ferencz Emléke. Székely-Udvarhely. 1876. 
— Géresy Kálmán, Emlékbeszéd. Debreczen, 
1876. — Pappfy Jusztin, Emlékbeszéd. Nagy-
várad, 1876. — Pereszlényi János, Emlék-
beszéd. Győr. 1876. — D. F. élet és jellem-
rajza. B p e s t , 1876. — 31. Tudom. Akadémia 
Évkönyvei. Bpest, 1876—77. (XIV. 8. D. F. 
koponyáján tett mérések. XV. 3. D. F. em-
lékezetére tartottünnepélyes közülés tárgyai: 
Csengery A. emlékbeszéde stb.) — Bokor 
Ferencz Emlékbeszéde. (Pécsi Reáliskola Ér-
tesítője 1876.) — Filó Lajos, Ima és Emlék-
beszéd Nagy-Körösön. Pest 1876. — illockov-
csák János T., D. F. Emléke. Besztercze-
bánya, 1876. — Ney Ferencz, Deák F. Emlék-
ünnepélye. Bpest, 1876. — Deák Ferencz, 
Arad, 1876. (Népirodalom 12.) — Sántha 
Mihály, D. F. Emlékezete. B.-Gyarmat, 1876. 
(Gyászköltemény.) — Stier József, Emlék-
beszéd. Szombathely, 1876. — Vörös Eszter, 
Hogyan fogadták D. F.-et a mennyben. 
Népmese, Bpest, 1876. — Radics György 
Gyászbeszéde, Zombor, 1876. —M. Tud. Akad. 
Értesítője 1876. — Kertbeny, K ö n y v é s z e t e I . A 
fordítások. Bpest, 1876. 23. 41. 1. — Dobránszky 
Péter, Deák Ferencz. Kor és jellemrajz. 

B p e s t , 1877. — István bácsi Naptára 1877. 
arczk. — Deák Ferencz Naptár 1877—79. (Áldor 
Imre). — Budp. Szemle (1878. XVIII. Deák 
békekövetsége Windisch-Graetznél, 1879. XX. 
D. F. álma, közli Horváth Mihály, 1887. 
XLIX. D. és Beust találkozása, Csengeri 
Antaltól.) 1888. LVI. (Urváry L. D. F.-nél.) 
— Századok 1888. 57. 1. — Zalai Közlöny 1878. 
73. sz. (D. F. verse „Vörösmarty Mihály-
nak" Kehida, 1852.) — Egyetértés 1879. (D. F. 
az ifjú, Eötvös K.-tól.) 1886. 133. sz. (Szé-
kely József.) 1887. 267. sz. — P. Hírlap 1880. 
355. sz. (Bártfayné emlékkönyvéből) és Heti 
melléklete 52. sz. (levele hasonmásával.) 
1887. 268. sz. (Betegsége. Eötvös Károly-
tól . ) — Szász Béla, Sámi László és Hegedűs 
István, Deák F. emlékezete Kolozsvár, 1880. 
(Két beszéd és egy költemény.) — Forster-
Arnold Florence, Deák Ferencz. Életrajz. 
Angolból fordította Pulszky Ágost, Bpest 
1881. (Olcsó Könyvtár 137. SZ.) — 31. Könyv-
Szemle 1881. (Beszéde Horváth István mu-
zeumi könyvtárör érdemeiről 1836-ban.) — 
ílargalits Ede. Emlékbeszéd D. F. felett. 
Zombor, 1881. (2-ik kiadás.) — Hiador, Gyász-
beszéd. Szabadka. 1881. (Müvei VI.) — Bek-
sics G., A magyar doctrinairek. Bpest, 1882.— 
Dobozy Miklós Emlékbeszéde D. F. arczké-
pének bemutatása alkalmával. Nagyvárad, 
1882. — Deák Farkas, D . F . (M. H e l i k o n . 
Pozsony, 1884. II. oszt. 1 k. arczk. és raj-
zokkal.) — Szinnyei Repertóriuma Tört. II . 
— M. Könyvészet 1886—90. — Pápai Lapok 
1887. 22. sz. (Visszaemlékezés.) — Veszprém 
1887. 47. sz. (Karácson János.) — Hazánk 
VIII. 1887. 319. 1. — Ország. Világ 1887. arczk. 
és Bud. Hirlap 263. 264. sz. (D. F. rokonai.) 
— Nemzet 1887. 99. sz. (Hogyan revideálta 
D. F. az ö beszédeit. Kónyi Manótól.) 1888. 
326. sz. 1891. (D. F. és Magyarország. Teleki 
Józseftől.) — Steinbach Gusztáv, Franz Deák. 
Wien, 1888. — 31. Nyelvőr 1889. 126—129. 1. 
(D. a göcseji nyelvjárásról.) — Kiszlingstein, 
M. Könyvészet II. — Kónyi 3lanó, D. F. miért 
nem ment el az 1843-iki országgyűlésre. 
Bpest, 1889. (Olcsó K. 257.) — Beöthy Zsolt, 
M. N. Irodalom Történeti Ism. II. - Feny-
vesy Ferencz, Széchenyiről és Deákról. Ün-
nepi beszéd. Bpest, 1890. — Tóth 3Iárton, 
Emlékezés D. F.-re (Soproni áll. föreálisk. 
Értesítője 1891.) — Esztergom és Vidéke 1892. 
(D. F. a barátságban. Keményfy Dánieltől.) 
és Kónyi Manó szives közlése. 

Deák Gerő, főgymnasiumi rendes tanár, 
szül. 1846. jún. 13. Karathnán Három-
székmegyében ; középiskoláit a nagy-
enyedi Bethlen-főiskolában végezte 1867-



673 
Deák 

683-

ben és ott hallgatta a két évi jogi s két 
évi theologiai tanfolyamot, melynek végez-
tével 1871-ben letette a papi vizsgát. 
Azután külföldre ment és a berlini egye-
tem hallgatója lett. Haza érkezve rövid 
ideig a brassói Nemerét szerkesztette. 
1872. őszén a szászvárosi ev. ref. Kun-
kollegiumban az ó-kori klasszikaliteratura 
tanára lett, hol azóta működik. Elénk 
tevékenységet fejtett ki ezen soknyelvű 
városnak társadalmi életében a magyar 
hazafias irány érvényesülése érdekében, 
főleg egy magyar dalos kör szervezése, 
fentartása s vezetése által. — Külföldről 
több tárczaczikket irt a Kelet és Udvar-
hely czímű lapokba (1871—72. a berlini 
múzeum lépcsőházának Ivaulbach-féle raj-
zait és Berlint ismertette sat.); irt még 
a következő lapokba: Erdélyi Prot. Köz-
löny (1873. Énekes könyvünk reformjához, 
A hunyadmegyei eloláhosodott magyarok 
érdekében, 1877. A Kuntanoda érdekében), 
M. Polgár (1875. 254. sz. A tordosi régé-
szeti telepről), Nemere (1876. 86—89. sz. 
Bálványosvár urai), Kelet (1876.86. 88. sz. 
Egy fontos indítvány illetőleg kérelem), 
Egyházi és Iskolai Szemle (1879. Az uj 
énekes könyv terv-vázlata), Család és 
Iskola (Az emberi fül gondozásának fon-
tossága). Hunyad (1882. Igazgatói búcsú-
szó), Prot. Közlöny (1883. Fölszentelő 
beszéd, az ev, ref. Kuntanoda új épület-
szárnyának felavatási ünnepén elmondott 
igazgatói beszéd, 1889. A gymnasiumi 
énekoktatás érdekében, A choral ének-
lésről.) — Munkái: 1. Magyar Kalliopé 
202 egy. két és három szólamú egyházi 
és világi énekek szemelvényes gyűjte-
ménye középiskolai és magánhasználatra. 
Bécs, 1888. (Makai Jenővel együtt. Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap és Prot. Közlöny.) 
— 2. EMKE Daloskönyve, két és három 
szólamú komoly és víg dalok gyűjte-
ménye. Bpest, 1892. 

Önéletrajzi adatok. 

Deák Gyula, volt vasúti hivatalnok, 
szül. 1853. decz. 10. Somosdon Maros-

Tordamegyében ; középiskoláit a maros-
vásárhelyi ev. ref. főiskolában végezte 
1874-ben; azután 1877-ig a budapesti 

! műegyetem hallgatója volt és a marosszéki 
iskolaalapból 300 frt ösztöndíjat élvezett. 
1877—78-ban egy éves önkéntességi köte-
lezettségének felelt meg. Mérnöki tanul-
mányait anyagi okok miatt folytatni nem 
volt képes és mint nevelő tartotta fenn 
magát 1882-ig Budapesten; ekkor az 
osztrák-magyar államvasút szolgálatába 
lépett, hol mint hivatalnok 1885-ig mű-
ködött. midőn onnét kilépett, haza ment 
az erdélyi részekbe s szülői közelében 
(Berethalmon) az erdélyrészi birtokrende-
zés terén igyekezik technikai tanulmányait 
értékesíteni. — Hírlapi czikkei s fordításai 
megjelentek az Erdélyben (1871.), Székely 
Hírlapban (1871—72. 1892.) és a Kolozs-
várban (1888. 77. 110. sz. A birtok-
rendezés köréből.) — Munkái: 1. Az 
erdélyrészi birtokrendezésről. Tanul-
mány. Erzsébetváros, 1890. — 2. Meg-
jegyzések az erdélyrészi birtokrendezési 
eljárásról szóló 1892. évi törvényjavas-
lathoz. Bpest, 1892. — Neje Végh Irma, 
ki 1860. jan. 11. született és kivel 1885. 
máj. 16. kelt házasságra, szintén irt két 
czikket: A gyermekápolás köréből és Meg-
jegyzések a bábaügyhöz (Egészség 1889. 
és 1892.). A kisbenedeki gyülekezések cz. 
kéziratban levő munkát együtt irta férjé-
vel, mely Székely Estván, felesége és a 
nép között folyó, vitázó beszélgetéseket 
tartalmaz, a közegészségügy, gyermek-
nevelés és a falusi ember életviszonyai 
köréből. 

,11. Könyvészet 1890. és önéletrajzi adatok. 

Deák János (erdőbényei). L. Bényei 
Deák János. 

Deák Kálmán, kereskedelmi iskolai 
tanár, szül. 1860-ban Szatmáron, hol atyja 
mint szerepvivő iparos a kereskedői pályára 
adta, azonban csakhamar megnyilatkoz-
ván benne a költői hajlamok, magán-
tisztviselő lett, legutóbb tanár a közép-
kereskedelmi iskolában. — Költői pályáján 
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Tóth Kálmánt vallja mesterének, kinek ha-
tása meg is látszik költeményein. A Szatmár 
hetilapba Heti krónikák cz. alatt irt verses 
sorozatot; dolgozott a Sárrét (1880. 
1. sz. Katona Árpád halála), Szamos, 
Szatmár és Vidéke, Nagybánya és Vidéke, 
Gyöngyös, Gyöngyösi Lapok, Villám, Nagy-
Károly és Vidéke cz. lapokba; ez utóbbi-
nál több izben nyerte el a költeményekre 
kitűzött pályadíjat. Irt a Pap Zoltán által 
szerkesztett Előre cz. költeményfüzérbe. 
— Munkája: Költemények. Szatmár. 1885. 
— Ezenkívül Egerben egy humorisztikus 
versfüzetet adott ki. 1889-ben kiadta a 
korán elhunyt ifjú költő Katona Árpád 
költeményeit, ki legbensőbb barátja volt, 
ennek síremléke javára. 

31. Könyvészet 1886. és Pap Zoltán szives 
közlése. 

Deák Lajos (köpeczi), m. kir. tanfel-
ügyelő, D. Farkas testvéröcscse, szül. 
1850. máj. 1. Marosvásárhelyt, hol 1858-
tól 1869-ig az evang. ref. kollégiumban 
tanult; 1868 tavaszától, árvaságra jutva, 
1872 nyaráig a gróf Bethlen, gróf Teleki 
és báró Vay családoknál nevelő volt; 
egyidejűleg elvégezte Budapesten a jogi 
tanfolyamot, hol 1873-tól 1874. szept. 7-ig 
bejegyzett ügyvédjelölt volt; ekkor Maros-
szék megválasztotta második aljegyzőjévé. 
1883. nov. Trefort közoktatási miniszter 
Marostordamegye kir. tanfelügyelőjévé 
nevezte ki, mely hivatalában jelenleg is 
működik. — 1872 óta a Marosvásárhelyt 
megjelent Erdély, Székely Hírlap, Maros-
vidék sat. lapokba irányczikkeket és 
leveleket irt; a Pesti Naplónak 1874-től 
1884-ig rendes levelezője volt. Több fel-
olvasást tartott az iparos körökben és a 
megyei tanító-egyesületben, melyek mind 
megjelentek. 1880—83-ig, mint a maros-
tordamegyei gazdasági egylet titkára négy 
jelentést adott ki; a székely mivelődési 
és közgazdasági egylettől kiadott Év-
könyvekben (1874—81.), a Székely Nap-
tárban (1882 óta) és a Századokban (1889.) 
szintén jelentek meg czikkei; 1883 óta I 

a tanügyi lapokba gyakorlati irányú czik-
keket ir. — Munkája; Gróf Széchenyi 
István emlékezete. Marosvásárhely, 1891. 

Önéletrajzi adatok. 

Deák Lajos (B.), telekkönyvi tisztviselő, 
D. Dénes unitárius pap és patakfalvi 
Ferenczy Anna fia, szül. 1861. jan. 26. 
Bordoson Udvarhelymegyében; közép-
irkoláit a székelykeresztúri unitárius kol-
légiumban végezte 1881-ben. Fejlődésére 
buzdítólag hatottak a kolozsvári kör 
pályakérdései, melyeknek díjait nagyobb-
részt ő nyerte el. 1881. szept.-tői 1882. 
júniusig theologus volt Kolozsvárt. A 
katonai szolgálatnak egy évi önkéntesi 
minőségben (1883-84.) eleget téve, 1885. 
aug. 1. a temesvári kincstári ügyészségnél 
kapott alkalmazást. 1886. ápr. kir. posta-
gyakornok-jelölt lett Szabadkán, aug. 10. 
rendes gyakornokká neveztetett ki s 1887. 
aug. 21-ig szolgált, midőn leköszönt hiva-
taláról ; 1888-ban ugyanott szerkesztő 
volt. 1889-ben a szabadkai telekkönyvnél 
a törvény által kivánt gyakorlatot meg-
szerezvén, letette a telekkönyvi szakvizs-
gát és 1890. május 26. kineveztetett a 
kikindai telekkönyvi hivatal tisztviselőjévé, 
hol jelenleg is működik. — Szépirodalmi 
s társadalmi czikkeket irt a Bácskai 
Ellenőrbe s a Szabadkai Közlönybe (1886. 
júniustól), mely utóbbi lapnak 1887-ig 
rendes dolgozótársa és színi tudósítója 
volt; a Posta Közlönyben (1886—87.) 
Postás és közönség cz. czikke jelent meg 
Budavári álnévvel; a Posta-Kürtbe (1886. 
Szabadka) A túlterhelés, mint szakszerű-
ségünk és szakirodalmunk feljődésének 
akadálya, Tervezet a kocsiposta-frankó 
egyszerűbb és könnyebb elszámolására 
(ma már ennek értelmében frankiroznak), 
Az egyenruha kérdéséhez sat. czikkeket 
irta. — Munkája: Érintkezés a postával. 
Szabadka. 1886. — Szerkesztette a Sza-
badkai Közlönyt 1888. jan. 5-től decz. 30-ig. 

.11. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Deák Sándor, cziszterczitarendi főgym-
nasiumi tanár Székesfehérvárott, hol 1861. 
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ápr. 29. meghalt 50. évében. — Érteke-
zései : Quid potissimum causae sit, quod 
temporibus nostris latinae litterae in dies 
collabantur ? és Julius Caesar évkönyvei 
(Székesfehéri gymn. Értesítője 1859. és 
1860.) — Munkái: 1. Latin nyelvtan 
elemei az alsó gymnasium első osztálya 
használatára. Pest, 1853. (2. kiadás 1856. 
3. k. 1865. U. ott.) — 2. Latin nyelvtan 
elemei az alsó gymnasium II. osztálya 
használatára. U. ott, 1853. (2. kiadás. 
U. ott, 1856.) — 3. Latin olvasókönyv 
az alsó gymnasium I. és II. oszt. hasz-
nálatára. U. ott, 1853. Két rész. — 4. 
Latin ssókötés az alsó és felső tanodai 
ifjúság használatára. Több jeles német 
szerzők után. I, rész. Esettan. A III. oszt. 
használatára. U. ott, 1853. (2. kiadás. 
U. ott, 1859.) II. rész. Módszertan, hat 
függelékkel. A IV. osztály használatára. 
U. ott, 1857. — 5. Latin olvasmányok 
az elemi tanodák IV. osztálya használa-
tára. U. ott, 1858. (2. kiad. U. ott. 1862.) 

Petrik Könyvészete és Bibliographiája. — 
Gyászjelentés. 

Deáky Albert, ügyvéd, D. Samu, 1848 
—49. országgyűlési képviselő fia, szül. 
1846. márcz. 15. Kolozsvárt; atyját 1849. 
nyarán Szegeden a kolera elragadta, D. 
ekkor anyjával Budapesten volt és itt 
szenvedték át a muszka uralmat. Nagy 
veszélyek közt végre Kolozsvárra értek 
nagyatyjához Tunyogi Csapó Józsefhez, 
ki jogtanár és szabadelvű követ volt; 
ennek vezetése mellett kezdte meg ta-
nulmányait a kolozsvári ev. ref. főiskolá-
ban az ötödik középosztályig. 1858. aug. 
27. után (nagyatyja halála bekövetkez-
tével) a kis család zilahi jószágukra vo-
nult és D. ott végezte a gymnasiumot; 
a jogot Eperjesen hallgatta. 1867-ben 
Zilah városánál mint törvényszéki biró 
és főjegyző alkalmaztatott. Ez időben 
nagybátyja D. Lajos függetlenségi kép-
viselő befolyása alatt tevékeny tagja volt 
a pártnak és három választásnál az ő 
elnöklete alatt győzött is a párt. A ki-

nevezési rendszer életbeléptetésekor ál-
lását odahagyta, Kolozsvárra költözött és 
ügyvédi irodát nyitott. Itt is a függet-
lenségi párt elnöke volt és vagy 20—25 
jótékony és közművelődési egyletnél ve-
zető vagy mozgató szerepet visz. D. mint 
szónok is, különösen rögtönzéseiről hires. 
Ujabban a politikától visszavonult. A 
kolozsvári Közművelődés nyomdai rész-
vénytársaságnak alapítója. — Számos 
társadalmi czikke jelent meg a kolozs-
vári Ellenzékben (1880 óta), Magyarság-
ban (1889—90.) Több beszédét közölték 
a budapesti s vidéki lapok, melyeket mint 
az 1848. márcz. 15-ét ünneplő állandó 
bizottság elnöke, vagy mint politikai s 
pártvezér tartott. — Munkája : A fekete 
tó tündére. Kolozsvár, 1882. (Rege er-
kölcsi tendentiákkal.) Szerkesztette a Bal-
oldal cz. függetlenségi napilapot, melyet 
a párt Budapestről Kolozsvárra vitt, 
1875. júl. 1-től decz. 23-ig. 

A Nép Zászlója 1888. 34. sz. arczk. és Gyalui 
Farkas szives közlése. 

Deáky Benedek. — Magyar levelét, 
melyet Werantius Antal esztergomi érsek-
hez küldött 1573. márcz. 19. Újvárból, 
közli Jankovich Miklós, Magyar Nyelv-
nek I. Ferdinand császár idejében mos-
taninál gyakorlottabb voltáról (Pest, 1830. 
22—23. 1.) cz. munkájában. 

Deáki Filep József, erdélyi ev. ref. 
püspök, szül. 1681. aug. 4. Erdő-Szent-
Györgyön, hol atyja D. F. János ev. ref. 
lelkész volt, ki a nyitramegyei Deáki 
helységben a nemes Filep családból szár-
mazott és Magyarországból költözött Er-
délybe. D. F. József 1692-től a kolozsvári 

i reform, kollégiumban tanult és 1699-ben 
vétetett föl a tógátus diákok közé; külö-
nösen a theologiában, bölcseletben, zsidó 
s görög nyelvben képezte magát; azután 
a máramaros-szigeti ref. gymnasiumban 
tanított két évig; innét előbb Franeke-
rába, majd Utrechtbe ment és a theologiát 
Campegius Vitringától és Roel Hermann 
Sándortól, a bölcseletet Andala Ruardus-
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tói, a görög, keleti nyelveket és régészetet 
Rhenferdius Jakabtól hallgatta. Hazájába 
visszatérve, deési ref. lelkésznek hívták 
meg és 1712. márcz. 12. Huszti Lovász 
Sámuel ref. superintendensnek Erzsébet 
leányát vette noűl; 1714-ben kolozs-
vári lelkész, 1737-ben egyházkerületi 
főjegyző s 1740. júl. 18. ref. püspök lett. 
Meghalt 1748. okt. 13. Kolozsvárt. — 
Munkái: 1. Idvességes halotti tanítás, 
melyet az Isten nagy emberének, a néhai 
tiszt, és tudós Szathmár-Némethi Sámuel 
uramnak, a kolosvári ref. kollégiumban 
34 esztendők alatt való professornak. . . 
meghidegedett teste felett 1718. Boldog-
asszony hava 20. elmondott. Kolozsvár. 
(Monimentum aeternitati s a c r u m . . . cz. 
charta vagy oszlopirás, melyben többen 
irtak, u. m. Baczoni Incze Máté latin 
orátiót és mások latin verseket, D. József-
től is van egy 25 soros hexameter.) — 
2. Az isteni félelemben jól elvégzett életet 
követő nyugodalom, melyről br. Kemény 
Simon temetésekor beszéllett. U. ott, 1724. 
— 3. Isten keze, melynek mind bölcse-
sége mind szentsége világosan kiadta 
magát b. Kemény Simon és Vaji Anna 
hitvesek nyavalyái között, leginkább pedig 
akkor, mikor János nevű fiokat a halál 
tőlük elragadta. U. ott, 1724. — 4. Olt-
hatatlanul tündöklő szövétnek, melyet 
mélt. gróf Teleki Pál halála alkalmatos-
ságával gerjesztett szomorú özvegye gróf 
Vay K a t a . . . U. ott, 1732. (Többekkel 
együtt. Romlandó sár-ház. . . főczímmel.) 
— 5. A jó léleknek Istenével való tár-
salkodásából származott boldog nyu-
godalma felől tett tanítása Toroczkay 
Ágnes Bánffv György házastársának holt 
teste felett. 1733. máj. 31. U. ott, 1733. 
— 6. Serkentő óra. Melyei e nehéz idők-
ben lelki vigyázásra idvességünk drága 
köntössének megoltalmazására serken-
gettetünk. . . Vesselényi István u r . . . 
meghidegedett tetemei felett a koporsó-
tételkor maga kolosvári palotáján tett 
rövid tanításból D. J. által. U. ott, 1734. 

— 7. A jól harczoló lelki vitéznek Istene 
s igaz vallása mellett való állhatatos vitéz -
kedéséért J. Krisztusától adatott fejér 
kövecske és uj név. 1733. szent Jakab 
hava 5. U. ott, 1734. (Dávidnak Jona-
thanon való siralma főczímmel Vitéz 
György felett mondott prédikáczió, töb-
bekkel együtt.) — 8. Halálunk órájára 
és az örök életről kegyességgel való gon-
dolkodásra hívogató és serkengető halotti 
prédikáczió gróf Bánffy György felett. 
U. ott, 1735. — 9. Sirhalom, melyet 
emelt a kendi lónyai mélt. udvarból ki-
aludt ama drága szövétneknek néhai mélt. 
1. b. hadadi Vesselényi Susanna ifjú ur 
asszonynak mélt. gróf Teleki Ádám élete 
párjának szomorú temetésekor mondott 
sz. elmélkedésében 13. dec. 1739. U. ott. 
— 10. Testi embereknek kényes cseme-
géjekröl a tánczról való szent elmélkedés. 
Rövid prédikáczióban kiadta egy farsangi 
alkalmatossággal. U. ott, 1739. — 11. Az 
igaz reformata vallásnak az apostoli 
sz. vallással megegyező régisége. U. ott, 
1740. — 12. Az igaz Istennek esmeretin 
kivül való minden pogányoknak és sidok-
nak és sok tévelygő keresztényeknek az 
Isten.. . ama nevezetes szombatján le-
jendő megtéréseknek. . . megmutogatása. 
U. ott, 1740. — 13. Egyenes isteni féle-
lemnek jutalma, melyről czegei Vass 
Dániel tetemei fölött tanítást tett. U. ott, 
.1741. — 14. Istenhez igazán megtért 
lélek. U. ott, 174o. (Gróf Gyulai Ferencz 
generalis felett mondott prédikáczió 1743-
ban; többekkel együtt.) — 15. Isten keze. 
melynek szentsége újólag kimutatá magát 
. . .mélt. gróf Teleki Pál úrf inak. . . szo-
morú ha lá lában . . . 1743. szent András 
hava 24. U. ott, 1746. — 16. Gróf Szé-
kely Zsuzsánna felett elmondott tanítása. 
U. ott, 1746. — 17. Drága kertekből 
kivágatott szép liliomokon siránkozó édes 
atya s édes a n y a , . . . U. ott, 1746. (Gróf 
Székely Zsuzsánna k. a. felett 1744-ben 
mondott halotti prédikáczió.) — Nevét 
Deáki Józsefnek és Deáki F. Józsefnek irta. 
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Halála után is élő József. K o l o z s v á r , 1752. 
(Halotti prédikácziók D. F. J . felett Soós 
Ferencz, Verestói György.. Zágoni A. György 
és Huszti Györgytől.) — Bod, Síüirnai szent 
P o l i k á r p u s , 181. 1. — Siebenb. Quartalschrift 
VI. 1798. 233. 1. — Cataiogus Bibliothecae 
Joann. Card. Simor 296. — Petrik Bibliogr. 
és Gyalui Farkas szives közlése. 

Deáki Filep Tál. evang. ref. lelkész 
Kolozsvárt, előbbinek fia. 1748-ban atyja 
halálakor tanuló volt Kolozsvárt, való-
színűleg bátyja D. F. Sámuel halála után 
1.767-ben lett kolozsvári pap és meghalt 
ugyanott 1779. jan. 14., midőn Ince Mihály 
és Verestói György tartottak fölötte gyász-
beszédet. — Munkái: 1. E földön mula-
tozó mennyei polgároknak, fényes tisz-
tességeket. . . lerajzoló szomorú halotti 
oratzio, melyet . . .1. b. hadadi Vesselényi 
Ferencz úr . . .koporsóban lett tétetésekor 
elmondott a drági templomban 1770. 
ápr. 29. Kolozsvár, 1771. (Ama mennyei 
dicsőségben... virágzó élőknek könyve 
cz. többekéivel együtt.) — 2. Egy keresz-
tény hazafinak igaz bölcsességéről mon-
dott halotti oratio, m. néhai 1. b. n.-váradi 
Intze Sámuel úrnak utolsó tisztességet 
tett Babuczon szept. 9. 1770. U. ott, 1771. 
— 3. Az igaz hiveknek, világi életek 
határánál nyerendő édes és kívánatos 
nyugodalmok. . . U. ott, 1775. (Vargyasi 
idősb Dániel István báró temetésekor 
1774. máj. 29. mondott prédikáczió : Az 
igaznak holta után is. . . kedves emlé-
kezete cz. alatt Borosnyai Lukács Simeon 
és Kis Gergelyével együtt.) — 4. Az igaz 
ker. virtusoknak világosságával fénylő.. 
példája, a melyet kibeszéllett és báró 
Dániel Polixéna, b. Vesselényi István 
özvegyére alkalmazott Zsibón lett temet-
tetésének szomorú alkalmatosságával. 
U. ott, 1775. — 5. Siró és jajgató, de 
végre hathatósan meg is vigasztaltató 
Jésus igaz híveinek világi sorsok. U. ott, 
1776. (Kemény István b. úrfinak 1772-ben 
véletlen történt halála felett kesergő 
szülőket vigasztaló beszéd. Az Isten édes 
atyai látogató kezei a la t t . . . cz. Szatmári 

Pap Mihály és Verestói György beszé-
dével együtt.) 

Cataiogus Bibi. Joann. Card. Simor 297. és 
Szász Gerö ev. ref. esperes lelkész szives 
közlése. 

Deáki Filep Sámuel, idősb, kolozs-
vári ev. ref. lelkész. D. F. József ev. ref. 
püspök legidősb fia s előbbinek testvér 
bátyja; 1748-ban, midőn atyja meghalt, a 
leidai egyetem hallgatója volt; atyját 
követte a kolozsvári lelkészi hivatalban 
és u. ott 1767-ben meghalt. — Munkái. 
1. Sokféle nyomorúságokkal teljes rövid 
élet, melyet grófToldalagiErzsébet, Fekete 
Sámuel özvegyének példájában az utolsó 
tisztesség alkalmatosságával adott elő. 
Kolozsvár, 1758. — 2. Az Istenhez közel-
járókra bocsáttatni szokott csapásoknak 
titkos uta, melyről gr. Rhédei Zsigmond 
koporsója felett élő nyelvvel prédikállott. 
U. ott, 1758. — 3. Ama jó- és bölcs 
atyának a Salamonnak példájából tanult 
idvességes tanácsadás, melyet Kabos 
Ferencz eltakaríttatása alkalmával prédi-
kállott. U. ott, 1759. — 4. Az Isten szent 
akaratjából magát megnyugtató, de pihe-
nést óhajtó keresztyén ember, melyről is 
midőn . . . gróf széki Teleki Mihály. . . 
az Urban elaluvék. . . beszélgetett... 
1762. jun. 13., U. ott, 1763. (Keserves 
szenvedésnek és békességes tűrésnek neve-
zetes példája cz. Dési H. István, Verestói 
György és Incze István prédikácziójával 
együtt.) — 5. A maga bűneiből a Kristus 
által megtisztíttatott, Jesussához való 
szeretetét példás gazdálkodásival nyilván 
megbizonyított igaz és valóságos Polik-
sena. U. o., 1765. (Báró Vesselényi Polixéna, 
1. b. Kemény Simon hitvese végtisztes-
ségén 1764. jun. 3. tartott beszéd. Drága 
virtusokból épült örök emlékezetnek osz-
lopa cz. Huszti György, Incze Mihály és 
Zoványi Mihály prédikácziójával együtt.) 
— 6. Valóságos izraelita és álnokság 
nélkül való igaz Natánael. U. ott, 1765. 
(Gróf Rhédei Pál eltemettetésekor 1765. 
decz. 9. mondott halotti tanítás. Atyafiúi 
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szeretetnek.. . oszlopa cz. Incze István 
prédikácziójával együtt). — 7. A maga 
világi harcsát megharcsolt pályafutását 
elvégezett és hitet megtartott Jesus igaz 
hivének.. . megadatandó igazság koro-
nája. U. ott, 1766. (Gróf Rádai Eszter, 
gróf Teleki László élete párjának teme-
tésén Gernyeszegen 1764. jun. 17. mondott 
prédikáczió. Ama mennyei királynak 
arany vesszejével megillettetett. . . s az 
Isten házáért buzgó kegyes Esther cz. 
Málnási László, Incze István és Bod Péter 
prédikácziójával együtt.) — 8. Amas 
Istentől formáltatott első Ádámnak esete 
alkalmatosságával nyilván kitetszett vál-
tozandóság, melyről gróf Nemes Ádám 
hideg teste felett tanítást tett. U. ott. 1766. 
— 9. Egy drága kövekkel tündöklő s 
ékeskedő koronának elesése. Azaz: halotti 
tanítás, melyei széki gr. Teleki III. Sándor 
úrfi halála felett szüleinek fájdalmát eny-
híteni igyekezte. Nagy-Enyed, 1767. 

Catalogus Bibi. Joann. Card. Simor 424. 

Deáki Filep Sámuel, ifjabb, nyug. 
fogalmazó, a m. tudom, akadémia lev. 
tagja, D. F. Sámuel, városi senator és 
Szathmári Pap Krisztina fia, szül. 1784. 
okt. 25. Kolozsvárt; tanulását az ottani 
ev. ref. kollégiumban végezte, hol már 
14 éves korában mint széphangú fiu 
harmoniae praeses lett. Az énekhez mál-
ékkor szenvedélyesen ragaszkodott. Atyját 
1799-ben elvesztvén, korán árvaságra 
jutott. Később iskoláit végezvén, 1804. 
aug. 22. államhivatalnok, azaz irnok lett 
a guberniumnál. 1808. jun. 18. nőül vette 
Lukács Karolinát. 1810-ben a tartományi 
főszámvevőségnél napi díjnok lett (a díj 
két ezüst húszas volt, mai pénz szerint 
egy osztrák forint 2/3 része, de ezüst pénz-
nemben fizetve), 1814. járulnokká nevez-
tetett ki ugyanott; 1816. az országos 
árvái számvevőséghez helyeztette magát 
át s még azon évben Puky László magyar 
kir. helytartó tanácsos és Erdélybe ki-
küldött biztos mellé segédül rendeltetett; 
1826. lépett 500 forintos számtiszti állásba. 

A m. tudom, akadémia alakuló évében 
(1831. febr. 16.) kinevezte levelező tag-
jává. Később hivatala elszólítván Kolozs-
várról az erdélyi udvari kanczelláriához, 
hova 1835. jul. nevezték ki. Bécsbe ment 
lakni s innen csak 1852-ben mint nyugal-
mazott fogalmazó tért vissza családostól 
hazájába. Meghalt 1855. okt. 22. kolerában 
Kolozsvárt. Családját a legnagyobb szük-
ségben hagyta hátra, temetése költségeit 
is pártfogói s barátai rakták össze. — 
1821-ben a Sorel Ágnes cz. operát adták 
elő először Kolozsvárt az ő fordítása 
szerint. Ugyanazon évben az akkor meg-
nyitott szinházban mint Serenk működött, 
mely szerepet mint mondá, senki sem 
akarta elvállalni. Játszott még egy párszor 
(1818 és 19-ben) nagyobb szerepekben 
is, sőt az 1828. évre a kolozsvári színház 
igazgatását is átvette. 1829-ben az az-
előtti évben felállított énekiskola tagja-
ként a szinházban nyilvános próbatéte-
lek alkalmával párszor énekelt a Fogoly-
ban (Tamás) és a Sevillai borbélyban 
(Figaro). Ez évben fordítá le Hellnek Az 
ártatlannak sokat kell szenvedni cz. víg-
játékát, mely előadatott. Többi opera-
fordításai : Raoul, a kék szabállú herczeg 
3 felv., zenéje Gretrytől; Bájital és az 
Alvajáró (Bellini), mely utóbbinak szövegét 
Bécsben magyar szedő hiányában maga 
szedte ki (először adták Pesten a nemzeti 
szinházban 1841. jún. 19.), József és test-
vérei, A párisi vízhordó (Bouilly-tól, 
zenéje Cherubinitől, először adatott Pesten 
1842. nov. 26.); többi fordított színművei 
Pesten és Budán történt első előadatásuk 
sorrendjében : A fogoly, vígjáték. 1 felv. 
Kotzebue után (1809. jan. 13.), Coelina, 
vagy a titok gyermeke, szinj. 3 felv. 
Pixerecourt Gilbert után (1813. jan. 14.), 
Két szó, daljáték 2 felv. D'Alayrac után 
(1833. szept. 15.), Őrzőangyal, szomj. 
5 felv. Pixerecourt és Castelli Ignácz után 
(1834. febr. 17.), Színésznő szerelemből, 
vigj. 1 felv. Kotzebue után (1835. aug. 19.), 
Vendégfogadó az arany naphoz, szinj. 
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5 felv. Clauren H. után (1835. szept. 10. 
és Miskolczon 1831. szept. 20.), Félben 
szakadt hangverseny, vigj. 5 felv. Voss 
Gyula után (1836. febr. 2.), Bársony czipő, 
regényes szinjáték. 5 felv. Birch-Pfeiffer 
Karolina után (1837. nov. 27. és Miskolczon 
1832. decz. 15.), Mézeskalácsos Róza, 5 
felv. nézőjáték, ford. (1838. jan. 24. és 
Miskolczon 1832. decz. 1.); Többi színmű-
vei : Két árva, nézőjáték 2 felv. (Caignier), 
Király leány mint koldusnő, nj. 5 felv. 
(Raupach), Fogház (Benedix) és egy ere-
deli színműve : Hamupipőke. — A büntető 
lelkiismeret. Persiai mese Kotzebue után 
ford., megjelent a Téli estvék (Első hét. 
1. estve. Kolozsvár, 1814,) cz. vállalatban. 
Pethe Ferencznek az Erdélyi Híradó 
szerkesztésében segédje volt (1826—31.). 
Élte utolsó éveit angol és franczia jeles 
költők dalainak fordításával töltötte, 
melyekből az akkori Kolozsvári Hetilap 
közzé is tett. — Munkái: 1. A marha-
tartásról. Pilger Frigyes után ford. D. 
F. S. Pest. 1809. — 2 . A z i f j ú Ana-
charsis utazása Görögországban. Bar-
thelémy apátur után ford. Kolozsvár, 
1820—21. Nyolcz kötet. (Sógora Méhes 
Sámuel kolozsvári tanár adta ki, a válla-
latba belé vesztének. Ism. Tud. Gyűjt. 
1821. X.) — 3. Raphael vagy a csendes 
élet. Lafontaine után ford. Buda, 1830. 
(Névtelenül.) — 4. Leontina. Bomán. 
Kotzebue után ford. Kolozsvár, 1831—32. 
Két kötet. — 5. Természet és szerelem. 
Lafontaine után fordította. U. ott, 1832. 
(Pandora cz. regénygyűjtemény 1.) — 
6. Tinka vagy a férfi-próba. Lafontaine 
után ford. U. ott, 1833. Két köt. (Pandora. 
2. 3.) — 7. Ezer egy nap. Perzsa regék, 
ford. D. F. S. U. ott, 1833-1844. Négy 
kötet. — 8. Bug Jargal. Hugo Victor 
után ford. U. ott, 1837. (Külföldi Regény-
tár 1.) — Kéziratban maradt: A zené-
szeiről (kész munka), René király leánya, 
svéd dráma jambusokban, melyből a 
Hölgyfutár (1855. 201—204. sz.) hozott 
mutatványt. Hátrahagyott költeményeiből 

és dalaiból többet közölt Jakab Elek a 
Figyelőben (IV. 1878.) Az általa fordított 
és kéziratban maradt színműveinek számát 
kétszázra teszik. — Nevét többször hi-
básan irják Deáky Fülöp Sámuelnek. 

Toldy Bibliographiája ( T ö r t . T á r 1834. 230. 
1838. 405. 1.)— Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 
1835. 58. SZ. — Pesti Napló 1855. I I . 108. Sz. 
(Sámi László.) — Danielik, Magyar írók II. 
383. 1. — Egyetemes M. Encyclopaedia V I I . 
299. 1. — Akadémiai Almanach 1863. 280. 1. — 
Figyelő IV. 1878. ( J a k a b Elek.) — Nép Zászlója 
1878.12. sz. (VajdaViktor . ) — Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Petrik Bibliogr., egykorú színlapok 
és gyászjelentés. 
Deáky Gedeon, ev. ref. lelkész, szül. 

1784-ben Kömlődön Komárommegyében ; 
tanulmányait Debreczenben kezdte s Pá-
pán végezte, hol 1808-ban senior is volt; 
azután nevelő volt id. Péli Nagy András 
barsi segédgondnok házánál, hol nyolcz 
évig működött. Ezen idő alatt Bajkán és 
Pozsonyban lakott és több kath. főpap-
pal, különösen Jordánszky kanonokkal 
ismerkedett meg, kinek buzdítására irta 
munkáit. 1817-ben nagysarlói lelkész 
lett. Irodalmi munkásságánál fogva a 
kath. klérus előtt kegyben állott és Rud-
nay herczeg prímás körútja alkalmával 
személyesen meglátogatta roskadt és szűk 
paplakában. Ekkor nyerte Nagy-Sarló, 
D. kértére, a szép kiterjedésű parochialis 
fundust, melyre azután az akkoriban 
legfényesebb paplakot építteté. 1825-ben 
az egyházmegye jegyzőül és tanácsbiráúl 
választotta, midőn hét évig az Acta con-
sistorialia jegyzőkönyvet vezette ; 1834-
ben esperessé lett. Meghalt 1835. okt. 31. 
Nagy-Sarlón. Rars, Torna, Zemplén és 
Komárom megyék táblabírája volt; 
a barsi egyházmegyében ő hozta be s 
használta legelőször a «nagytiszteletű» 
czímezést. Családja nem lévén,szép könyv-
tárát, képgyűjteményét, 2400 frt alapít-
ványnyal (melynek kamatai jutalmúl 
tűzetnek ki a pápai tanuló ifjúság részére 
theol. és bölcs, kérdések megfejtéseért) 
a pápai főiskolára hagyta. — Munkái: 
1. Tisztelet oltár ja, melyet hetedik Pius 
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római pápa ő szentségének halhatat-
lanítására s a szenvedésekben és fran-
czia fogságban kimutatott keresztény ke-
gyességének s állhatatosságának örökö-
sítésére a magyar hazában felállított. 
Pozsony, 1814. (Fischer István egri érsek-
nek és Kámánházy László váczi püspök-
nek ajánlva. 2. kiadás, mely «sok hasz-
nos és gyönyörűséges documentumokkal 
megbővíttetett.» U. ott, 1815. Hozzá: a 
Tisztelet oltárjának Apologiája, melyet 
egy névtelennek vádjaira feleletül irt s 
világ elejbe bocsájtott Peli Nagy András. 
3. kiadás. U. ott, 1817.) — 2. Sanc-
tissirni domini Pii divina Providen-
tia papae septimi allocutio ad sanctae 
romanae ecclesiae cardinales habita, die 
16. martii 1808. in congregatione con-
sistoriali. U. ott, 1815. (Kézirata a nemz. 
múzeumban.) — 3. Epinicium immorta-
libus. Francisci secundi... Viennae, 1817. 
— 4. Eponielos emin. s. r. e. cardinali 
dno comiti Gabrieli a Severoli nuncio 
apostolico et distinctissimo profundissimo-
que venerationis cultu dicatura Viennae 
primo mense anni 1817. Posonii. — Kéz-
iratban : Egyházi beszédek és Acta con-
sistorialia congregationum generalium et 
parlicularium ven. tract. ref. Barsiensis 
stylo notariali adornata ab anno 1825. 
(Tartalma magyar.) 

Hazai s Külf. Tudósítások 1835. U . 39. SZ. 
— Jelenkor 1835. 91. SZ. — Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1880. 8. SZ. — Uj 31. Athenas 98. l ap . — 
Petrik B i b l i o g r . 

Deáky Zsigmond, bölcselet és theolo-
giai doktor, caesaropoli felszentelt püs-
pök és győri kanonok, a pápa házi fő-
papja, kir. tanácsos, a m. tud. akadémia 
tiszt, tagja ; szül. 1795. máj. 14. Himo-
don Sopronmegyében, hol atyja D. József 
uradalmi tiszt volt. Szülei Győrbe köl-
tözvén át, ott kezdte meg és folytatta 
alsóbb és felsőbb tanulmányait; 1811-ben 
lépett a győri egyházmegyei növendék-
papok közé; 1816-ban a theologiai tan-
folyamot befejezte s mint egyházi szer-

tartó, az akkori szombathelyi püspök. 
Somogyi Lipót udvarában nyert alkal-
mazást. 1817-ben áldozópappá szentelték. 
Ezután egyházmegyéjébe tért vissza s 
két évig segédlelkész volt. 1819-ben 
Esterházy Miklós gróf bízta meg fiának 
nevelésével; a családdal két izben utazta 
be Svájczot és több évet töltött Olasz-
országban. Rómában a Sapientia Ro-
mana-ról nevezett egyetemben vitatkozott 
és bölcseleti s theologiai doktorrá avat-
tatott. 1827-ben bevégezte az ifjú grófok 
nevelését, mire Bourbon Károly luccai 
herczeg és spanyol infans meghívta egyet-
len fia, Ferdinánd mellé nevelőnek ; mint 
ilyen 1841-ig működött. Időközben a m. 
tud. akadémia 1832. szept. 1. levelező 
(1858. decz. 15. tiszteleti) tagjává válasz-
totta ; "ugyanakkor a pesti egyetem theo-
logiai karának is tagja lett. 1835-ben 
XVI. Gergely pápa udvari főpapnak, 
1836-ban V. Ferdinánd király czímzetes 
apátnak nevezte ki. 1841-ben caesaropoli 
püspök lett és visszatért hazájába, hol 
mint a győri tankerület főigazgatója 
1849-ig működött és egyszersmind a 
győri székesegyház nagyprépostja s kano-
nokja volt. Meghalt 1872. decz. 29. Győ-
rött. 3000 kötetből álló könyvtárát a 
győri püspöki seminariumnak hagyta. — 
Mint növendékpap költeményeket irt az 
Erdélyi Múzeumba s 1837-ben a Ko-
szorúba. Miért tanult a luccai örökös 
herczeg magyarul cz. értekezése a Tud. 
Gyűjteményben (1830. III.), székfoglaló 
beszéde a m. tud. akadémia Értesítőjé-
ben (I. 1860.) jelent meg. — Munkái : 
1. Elégia egy falusi temetőn, Gray 
Tamás után. Róma, 1827. — 2. Gram-
matica ungherese ad uso degl'italiani. 
U. ott, 1827. — 3. Oratio, quam in 
solennibus exequiis cels. ac rev. dni 
principis Josephi Kopácsy,. . . archiepis-
copi.. . die 15. oct. 1847. Strigonii dixit. 
Strigonii. — Ezeken kivül 1842-ben meg-
jelent Győrött egy latin beszéde, melyet 
beigtatása alkalmával mondott a tanuló 
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ifjúsághoz, 1844-ben pedig egy magyar 
beszéde, melyet Váczy István elemi ta-
nítónak aranyéremmel való feldíszítése 
ünnepén tartott; czimük leírását azon-
ban nem találtam meg. — Kó'nyomatú 
arczképe a Vereby, Honpolgárok Könyvé-
ben jelent meg. 

Tudom. Gyűjtemény 1828. V. 123. — M. tud. 
társ. Névkönyve 1839. 128. — Thewrek József, 
Magyarok Születésnapjai 50. — M. t. Aka-
démia Almanachja 1861. 95. — Danielih, M a -
g y a r í rók II. 55. 1. — Kath. Néplap 1865. 34. 
sz. arczk. — Vereby, Honpolgárok Könyve 
I V . 1869. a r c z k . — .Voenich és Vutkovich, 
M. í r ó k Név tá r a .— Vj 31. Sión 1873. 76. 1. — 
M. Könyv-Szemle 1888. 27. 1. — Petrik B i b i . és 
gyászjelentés. 

Debreczeni András, erdélyi szárma-
zású theologiai tanuló volt Odera-Frank-
furtban és Franekerában, midőn a követ-
kező munkákat adta ki : 1. Tractatus 
theolog. de Deo et atributis Dei. Disser-
tatio inaug. Francof. ad Viadr. 1707. — 
2. Summa theologiae naturalis P. VII. de 
cognic. existentiae Dei. Franekerae, 1708. 

Történelmi Tár 1887. 198. 1. és He l l eb ran t 
Árpád szives közlése. 
Debreczeni C. Boldizsár, 1595-ben 

vittenbergai ref. tanuló volt. — Kézirati 
munkája : Tractatus de gram. lat. prae-
lectus a R. D. B. D. in ludo litt. Gön-
•czensi Ao. 97. sz. a debreczeni ref. kol-
légium könyvtárában. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr . I. 193.— 
Franki, Hazai s Ktilf. Iskolázás 32. 96. 1. 

Debreczeni Csorba István, a vitten-
bergai egyetemen 1584-ben, a heidel-
bergain pedig 1586. szept. 23-tól tanult. 
Latin elegiái, melyeket Károli Gáspárné 
három gyermekének s Valkai Miklósnak 
halálára irt, Lugubres elegiae... cz. gyűjte-
ményes füzetben 1587-ben (talán Vittenber-
gában) jelentek meg. (Megvan a m.-vásár-
helyi ev. ref. kollégium könyvtárában.) 

Irodalomtört. Közlemények 1891. 247. l a p . 
(Koncz József.) 
Debreczeni Bormány István. L. Dor-

mány (Bebreczeni) István. 
Debreczeni Ember Pál. L. Ember (Beb-

reczeni) Pál. 

Debreczeni F. András. — Az 1602-
ben Debreczenben kiadott FAMHAIA 
Reverendo Doctissimoqu. Viro Domino 
Stephano Decio.. . . Sponso, Et Lectissi-
mae Virgini Catbarinae. . . Lucae Ho-
dazi . . Filiae,. . Sponsae . . cz. munká-
ban egy latin verse van. 

Szabó K., Régi M. Könyvtár és Dézsi Lajos 
szives közlése. 
Debreczeni Félegyházi István. L. Fél-

egyházi (Bebreczeni) István. 
Debreczeni Fóris István, király-

daróczí ev. ref. prédikátor. — Munkái: 
1. Isten szent satoranak becsülletben való 
tartasa es tartattatasa. Debreczen, 1683. 
(Prédikáczió.) — 2. Halottak Laistroma. 
Mellyben Mindenek, kikrűl a szent Iras 
Canonicus Könyvei; vagy közönsegessen, 
vagy szemelv szerint, vagy egy vagy más 
tekintet alatt ; vagy edgyütt vagy másutt 
emlékeznek, fel-jegveztettek, életekbelü 
oda-tartozó rövid állapottyokkal edgyütt. 
U. ott, 1684. 

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I. 580. 
537. 1. 
Debreczeni Ilenter István. L. Henter 

(Bebreczeni) István. 
Debreczeni István, bátori ev. ref. pap 

és nyíri senior. — Prédikácziója: Teme-
tési pompa.. . Gróff Betthlen Christina 
Kis Aszszonynak... utolsó tisztességének 
megadásában. . . Debreczen, 1632. cz. 
gyűjteményes munkában van. 

Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I . 270. 
Debreczeni István, ev. ref. tanító, D. 

Pál fazekas és földműves és Szabó Kata 
fia. D. Márton, bányatanácsos és költőnek 
unokaöcscse, szül. 1844. decz. 23. Magyar-
Gyerő-Monostoron; 1857. szeptembertől a 
kolozsvári ev. ref. főiskolában tanult és 
1867-ben végezte a bölcseleti két évi tan-
folyamot ; azután jogot hallgatott és 1869. 
szept. Nagy-Enyedre ment theologiára; 
ennek végeztével 1871. szept. Deésen nyert 
tanítói állást, hol jelenleg is a III. oszt. 
növendékeit oktatja. Három évig volt 
egyházi s kilencz évig iskolaszéki jegyző. 
— Közreműködött a Déesen alakult Szol-
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nok-dobokamegyei tanító testület létesí-
tésén, annak közgyűlésén felolvasást tar-
tott : Mi okozza a taníttató szülők, ugy 
a nagy közönségnek a tanügy iránt való 
hideg érdektelenségét és miféle mód és 
eszköz áll a tanító rendelkezésére, hogy 
e rideg közönyösség és visszás helyzet 
megszűnjék cz. mely kivonatban a Szolnok-
Doboka lapban (1882.) jelent meg. 1885-
ben létesítette a deési iparos ifjak ön-
képző körét és annak egy évig elnöke is 
volt, erre vonatkozó közleményei szintén 
a Szolnok-Doboká-ban (1885.) jelentek 
meg. A deési Iparosügyi Közlönyben : A 
kor kívánalmainak megfelelő értelmes 
iparos-osztály képzodhetésének akadályai-
ról Deésen cz. értekezése van. — Munkája: 
Deés rendezett tanácsú vái'os ismertetése, 
kapcsolatban Szolnok-Dobokamegye rövid 
földrajzával a népiskolák II. és III. oszt. 
számára. Deés, 1882. 

M. Könyvészet 1882. és önéletrajzi adatok. 

Debreczeni János evang. ref. lelkész ; 
1657. jan. 22-től Franekerábanés 1658-ban 
Utrechtben tanult; 1660-ban Debreczen-
ben lett tanár, 1663. iskolaigazgató s 1665. 
Rácz-Böszörményben pap. — Munkái: 
1. Disputatio scholastica de scientia 
media, quam sub praesidio Cl. D. Andreae 
Tarpai, in incl. varadiensium schola rec-
toris ventilandam proponit Joannes Deb-
reczeni, cont. s. sch. illustr. varad, ad 
diem 30. Nov. Varadíni, 1656. (Ha nem 
csalódom, ezen disputatio is, melyet mint 
contra scriba tartott, neki tulajdonítandó.) 
— 2. Exercitationum Scholasticarum 
Trias, de Scientia Dei. . . Accessit etiam 
selectorum Novi Testamenti locorum, a 
cavillis hostium Fidei Vindicatio. Frane-
kerae, 1658. — 3. Conciliatorium Bib-
licum, azaz Az egész Szent Írásban, ugy 
mintOhésUjTestamentomban egy mással 
ellenkezni láttató hellyeknek öszve való 
békéltetések, avagy megh egyeztetések,... 
Utrajectumban, 1658. (Thaddaeus János 
latin munkájának ford.) — 4. Szivnek 
megkeményedése. Debreczen, 1662. — 

5. Idvességnek Vta. Avagy Edgyügyü 
rövid Taní tás . . . U. ott, 1663. — 6. Aczel 
Tükör. Az az Oly rövid Tanitas, melly 
meg-tanít a r r a : kicsodák erdemesek a 
Sz. Ministeriumra, s kik n e m . . . U. ott, 
1666. 

Czvittinger. Specimen 120. — Bod, M.Atlie-
nas 62. — Horányi, Memoria I. — Katona, 
História Critica XXXII. 906. 1. — Szabó Ká-
roly, Kégi M. Könyvtá r I . I I . — Uj M. Athe-
nás, 596. — Történelmi Tár 1886. 793. 1. és 
Bakóczy János ha jdúböszörményi ref. lel-
kész szives közlése. 

Debreczeni János (zágoni), egri ka-
nonok, szül. 1836. márcz. 21. Szegeden 
iparos szülőktől; a gymnasiumot szülő-
városában végezte a kegyesrendieknél, 
hol tanára Csaplár Benedek ösztönzésére 
mint 8. osztályú ifjú Ipolyi Mythologiájához 
ő is gyűjtött adatokat. 1854-ben az egri 
papnevelő intézetbe lépett és két ízben 
nyert pályadíjat, egy bibliai értekezéssel 
és egy alkalmi szentbeszéddel. 1858. 
aug. 29. misés pap és Tisza-Eörsön káplán 
lett, itt buzgón gyűjtötte a népéletre vonat-
kozó adatokat, melyeket Czuczor és 
Fogarasy felhasználtak a Magyar Nyelv 
Szótárában; 1859-ben Egyeken Tárkányi 
Béla mellett lett káplán, innét 1861-ben 
Törökszentmiklósra rendelte főpásztora, 
hol akkor Ipolyi Arnold tartózkodott, ki 
az ifjút a tudomány iránt való szeretetre 
lelkesítette. 1863-ban Jászberénybe helyez-
ték át és 1864-ben hajdúböszörményi plé-
bános lett; négy évi működés után lemon-
dott javadalmáról és Egerbe költözött, hol 
mint a Foglár-féle intézet aligazgatója, káp-
talani karkáplán és hitelemző működött. 
Szellemi kiképzésére nagy hatással volt 
a mindennapi érintkezés Ipolyival, Tár-
kányival és Szvorényival. 1872-ben Kar-
czagra ment plébánosnak s 1879. püspök-
ladányi esperessé neveztetett ki. 1886-ban 
cz. kanonok s 1888. őszén szabolcsi fő-
esperes, végre 1890. máj. 1. valóságos 
kanonok és az egri papnevelő intézet 
kormányzój a lett. — Értekezései és czikkei: 
Néhány szó nemzeti hagyományaink és 
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a tájszógyüjtés ügyében (Vasárnapi Újság 
1859.), Kapisztrán sz. János életrajza. 
(Egri Népkönyvtár I. Téli Esték. 1878.), 
A kereszténység küzdelme a pogánysággal 
hazánkban (Egri Naptár 1865.), vallási, 
nevelési, történeti s egyháztört. czikkei 
a Religióban (1866-68.), Szegedben(1866. 
Dolgos János névvel, 1867.), Jász-Nagy-
Kún-Szolnokban (1877—78.), M. Állam-
ban (1874. 120 sz. 1879 ), Egri Egyház-
megyei Közlönyben (1871. 1881—1882. 
1884.) és több közleménye van a Hazánk-
ban, Kath. Társadalomban, Kath. Nép-
lapban és Egerben. — Munkái: 1. Al-
kalmi beszéd, melyet Erzsébet, Magyar-
ország királynéja ő felségének Budán, 
1868. ápr. 22. történt szerencsés szülése 
után a hajdú-böszörményi latin szert. r. 
kath. egyházban ápr. 26. mondott. Eger, 
1868. — 2. Szentek élete, kiadja a Szt. 
István társulat. U. ott, 1878. (V. rész.) 
— Szerkesztette az Egri Egyházmegyei 
Közlönyt 1869. jan. 15-től 1872. jul. 16-ig. 

M. Sión 1888. 453. l a p . — Nagy-Kunság 1890. 
20. sz. (Boross Vilmos.) 

Debreczeni János Bonifácz. — Mun-
kái : 1. Epigramon in honorem sacri 
nuptialis clar. et doct. viri Domini Petri 
Caroli, Ecclesiae Varadinae in Pannónia 
Pastoris, et pudicissimae sponsae ejus, 
Annae honesti et prudentis viri Domini 
Georgii Beregdi filiae. Vittenbergae, 1569. 
— 2. Propemptikon... amico suo ca-
rissimo Michaeli Varsanio scribebat. U. 
ott, 1569. 

Franki, Hazai és Külf. Iskolázás 373. 

Debreczeni József, ev. ref. kollégiumi 
tanár, szül. 1844-ben Tordán ; tanult a 
nagyenyedi Bethlen-főiskolában és a ko-
lozsvári ev. ref. kollégiumban; a böl-
cseleti s jogi osztályokat végezve, mint 
tanító nyert alkalmazást Kolozsvárt a 
ref. kollégiumban. 1870-ben az intézet 
segélyével külföldre men t ; Svájczban 
és Berlinben két évet töltött; utóbbi 
helyen a magyar egylet elnöke volt. 1872-
ben a kolozsvári ev. ref. kollégiumban 

a természettan tanára lett. 1878-tól fogva 
haláláig tanvezető tanár volt és szer-
kesztette a kollégium Értesítőjét. Meghalt 
1883. jan. 14. Kolozsvárt. — Programm-
értekezése: A középtanodák feladatáról. 
(Kolozsvári ref. collég. Értesítője 1878.) 

Gyászjelentés és Gyalui Farkas szives 
közlése. 

Debreczeni K. András. — Munkája : 
Bisputatio Theologica De Peste et Ejvs 
Remediis. Debrecini, 1662. 

Sz-abó Károly, Régi M. Könyvtár II. 269. 1. 

Debreczeni Kalocsa János, ev. ref. 
lelkész, Debreczenben született és ott 
tanult 1650. ápr. 8-ig; azután kolozsvári 
Szakács Mihály költségén külföldi aka-
démiákra ment : Gröningába, Londonba, 
Leidába s Franekerába; 1658-ban haza 
jött és 1661-ig a kecskeméti iskola rektora 
volt; ekkor ugyanott papnak választották, 
mely hivatalát 1667-ig viselte, midőn 
Rácz-Böszörménybe ment lelkésznek; in-
nét 1669. márcz. 20. Hajdú-Nánásra küld-
ték papnak; 1670-től 1674. márcz. 14-ig 
ismét Rácz-(Hajdu)-Böszörményben mű-
ködött. 1681-ben Újvároson, 1683. nov. 
Kábán. 1686. márcz. 30. Sámsonban, 
1690. febr. 6. ismét Hajdu-Böszörmény-
ben volt pap. 1691. febr. 19. esperesnek 
választatott. 1692 végén Debreczenben 
tartózkodott. 1693-ban Nagy-Bajomban 
lett lelkész ; 1705-ben polgári pap lehetett 
és mint ilyen elnökölt az 1710. márcz. 10. 
debreczeni partialis zsinaton; valószínű-
leg még azon évben meghalt, mert azon 
évi jún. 18. tartott zsinaton már nem ő 
elnökölt és szept. 30. özvegye említtetik. 
— Munkái: 1. Bisputatio philos. de 
rerum módis. Leyden, 1654. — 2. Bis-
putatio philos. de formarum matería-
lium origine. U. ott, 1654. — 3. Bis-
putatio theologica antisociniana de 
existentia Christi aeterna. Franeque-
rae, 1655. Két rész. — 4. Dicsiretes 
emlekezet. Avagy Halotti Együgyű Ta-
nitas, Mellyet . . . . Tiszteletes Felvinczi 
Sándornak. . . teste fe le t t . . . a meg-hólt-

22. tv sajtó alá adatott 1892, máj. 12.. 
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nak örök dicsiretire, és jó hirének, s 
nevének fenn maradására tött. Debreczen. 
1686. — 5. Halotti tanitas. Mellyet Ama 
boldog emlékezetű. . . Szenczi Pal Uram-
nak. . . teste felett, a háznál tett. U. ott, 
1691. — 6. Isten ajandekaval való keres-
kedes. Avagy Énekek Enekenek Magya-
raza t tya . . . sok helyeken penig a Versekre 
tött Praxissal meg-bövittetett. U. ott, 1693. 
(Deodatus János olasz könyvének fordí-
tása.) — Szathmári Ötvös István, Titkok 
jelenése czímű munkájához Ajánlást irt 
(Kecskemét, sz. Iván hava 2. 1666.) — 
Horányi még egy magyar munkájáról 
tesz említést: Örök élet zsengéinek érzése 
czímmel. — Nevét Debreczeni K. János-
nak irta. 

Horányi, Memoria I. 484. — Katona, Histó-
ria Critica XXXVI. 723. 1. — Révész Figyel-
mezöje III. 330. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár I. — Bakóczi János és Hellebrant 
Árpád szives közlésök. 
Debreczeni László. — Latin 20 soros 

verse van Janus Pannonius munkáinak 
bonni kiadásában (1513.); ugyanaz van 
a Jani Pannonii Ópusculorum Pars Altera, 
Trajecti ad. Rh. 1784. 257. 1. Ladislai 
Debrecini Pannonii Phalaecii hendeca-
syllabi cz. — Valószínűleg ő irta ezen 
kézirati munkát: Commentarius super 
auri praxim qua deducitur ad consuetam 
puritatem, ut ex eo monetae sine ulla 
reprehensione cudi possint aureae, Auc-
tore Ladislav Debrecino, melyet báró 
Radák Istvánné ajándékozott az erdélyi 
múzeumnak és Finály Henrik ismertetett, 
bő kivonatát adva az Erdélyi Múz. Egyl. 
Évkönyvében (IV. 1868. 111—130. 1.), 
Járulék a hazai fémmívelés és pénzverés 
történetéhez cz. Ezen (eredeti vagy má-
solat) kéziratot, mely 4-rét, Finály a 
XVI. század második felében keletkezett-
nek tartja. 

Debreczeni Márton, a pénzügyminisz-
térium bányászati osztályának igazgatója, 
D. János fazekas és Lőrinczi Erzsébet fia, 
szül. 1802. jan. 25. Magyar-Gyerő-Monos-
toron Kolosmegyében, hol falusi iskolába 

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

járt (1809—13.) és a falusi gyermekekkel 
együtt játszott vagy járt harangozni (a 
harangkötél el is szakította egyik ujját). 
Atyja mesterségéhez nem volt kedve, 
sokat olvasott, de azért itt végezte volna 
tudományos készülődését, ha egy faluja-
beli nagyobb diák, Ignácz Márton magá-
val nem viszi 1814 elején Kolozsvárra 
az evang. ref. kollégiumba, hol 1819-ig 
barátja vezetése alatt a deák osztályo-
kat, 1823-ig a bölcseleti, jogi s hittani 
évfolyamokat is végezte. Szabad idejét 
a classikusok (Ovidius, Horatius, Ver-
gilius) olvasásával töltötte; ezek mellett 
a zenének is nagy kedvelője volt, a 
hegedűt és erdei kürtöt jól játszotta. 
Magántanítással tartva fenn magát, egy 
évet kénytelen volt növendékével falun 
tölteni s magántanulás után tett jeles 
vizsgálatot; különösen Anakreont ele-
mezte nagy könnyűséggel. Az alsó osz-
tályok görög nyelv tanítójáúl választot-
ták meg. Utolsó iskolaévében Dézsaknán 
innepelvén. az ottani bányásztisztek buz-
dításai reá bírták e szak választására; 
megtakarított pénzét egyik pártfogója 
kétszáz forintra egészítette ki s ezzel 
Méhes Sámuel ajánlatára útját Bukovinán 
át vette, hol Funda-Moldovi faluban a 
Mancz-féle vas-rézbányáknál új ásvány-
erek keresésében három hónapot töltött 
és első talált olyat, mely aztán nevére 
kereszteltetett, és a bányatulajdonos kész-
nek nyilatkozott akadémiai költségeit is 
viselni, ha aztán nála áll szolgálatba; 
de ezt D. el nem fogadta s folytatta útját. 
1823. nov. 8. Selmeczre érkezett, hol ta-
nulmányait végezte, mire 1825-ben bánya-
gyakornokká, később radnai napdíjas 
olvasztó-mesterré neveztetett ki, egyúttal 
elvégezte 1826-ban az összes bányatudo-
mányokat. 1827 elején a cserteszi kohó-
tisztségnél kemlőhelyettessé, 1829 végén 
a szalatnai kiadóhivatalnál ellenőrré, 1833. 
ugyanott kohónagygyá és igazgatósági 
ülnökké, 1839. bánya-, kohó- s uradalmi 
igazgatóvá, 1840. az erdélyi kir. kincs-

23 
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tárnál bányászügyi ideiglenes előadóvá 
s végre 1842. ugyanott tanácsossá moz-
díttatott elő. Tudományos és administrativ 
lángeszének sikerei következtében a kor-
mány részéről azon elismerésben része-
sült, hogy kisebb kitüntetéseken kivül 
az 1842. erdélyi országgyűlés nemességre 
ajánlotta. 1848-ban az erdélyi ország-
gyűlés az unió-bizottmány egyik tagjává 
választotta s ekkor Pestre jött, hol aug. 22. 
a magyar pénzügyminisztériumhoz taná-
csosnak neveztetett ki ; kevéssel azután 
a bányaügyek igazgatására ismét lekül-
detett. A katasztrófa után Kolozsvárt 
volt, midőn azonnal perbe fogatott s 
purificatióra utasíttatván, fizetése felfüg-
gesztetett; nejével és hat gyermekével 
nyomorban tengődött, melyet másoknak, 
különösen barátja Mikó Imre grófnak 
csak óvatosan nyújtott segélye enyhí-
tett. Egyetlen vigasza volt a tudomány, 
természet- és vegytani kísérletek, földtani 
kutatások, uj találmányok előállítása és 
erélyesen folytatott szakbeli munkássága. 
De vegytani munkálatai folyamán rég 
megmérgezett teste a gond és bú súlya 
alatt végre is összeroskadt. Meghalt 1851. 
febr. 18. Kolozsvárt és tisztázási oklevele 
már csak halála után érkezett boldog-
talan családja kezébe. Az erdélyi bányá-
szat igen sokat köszönhet neki. számos 
javítást és újítást hozott létre: A kohóknál 
felhalmozott salakot ő kisérlette meg elő-
ször kéngyártásra, általa létesült a vas-
gáliczkészítés is a zalathnai főkohónál, 
melylyel uj hazai kereskedelmi czikket 
léptetett életbe, az arany és ezüstnek fe-
kete rézből kifejtése körűi ő tette a leg-
első szerencsés kísérletet, az Erdélyben és 
külföldön is használatba vett csigafuvó, 
mely a mellett, hogy egyenlő fúvással az 
olvasztási kezelésre igen kedvező hatású 
és a más nemű fúvóhoz képest csaknem 
félannyi erőt kiván, az ő találmánya, 
valamint a zalathnai kohóknál levő gőz-
mozdony is sat. — Anakreoni dalaiból 
az Auróra (1825.) adott ki egyet. A hajó 

allegoriai költeménye pedig az Aglájában 
(Kolozsvár 1831.) jelent meg, mely tőle 
néhány apróbb költeményt is közölt (1829 
—31.). Hőskölteményét radnai tartózko-
dása alatt írta ; gróf Mikó Imre a meg-
holtnak írott hagyományait átvizsgálván, 
felfedezte a sajtó alá nem egyengetett 
részeket is. melyeket összeállított és a 
költő családjának javára kiadott: A kióvi 
csata, hősköltemény. Pest, 1854. a költő 
arczképével és életrajzával. (A 15. és 16. 
rész már csak tervrajzban van.) Magyar-
országra Jókai Mór hozta Erdélyből vissza-
tértekor 1853-ban első hírét a becses 
leleménynek és mutatványokat is adott 
a Délibábban 1853, II. 3. 11. 12. sz. Ism. 
Hetilap (Kolozsvár, 1854. 96. 97. sz.) 
P. Napló (1854. 204. sz. 1855. I. 66. sz. 
Kazinczy Gábor.) Erdélyi Figyelő (1879.) 
— Kiadatlan költeményét: Kazinczyhoz 
1818. Kazinczy Gábor utóiratával a P. 
Napló (1855. I. 66. sz.) után a Figyelő 
(I. 1876.) hozta. Földtani czikkei u. m. 
Erzlagerstätten von Nagyág, Molasse von 
Nagyág és Trachit von Nagyág a Jahr-
buch d. k. k. geol. Reichs-Anstalt cz. kiad-
ványban (VIII. k.) jelentek meg. — Egyéb 
számos műtani, kész és töredékes mun-
káiról, milyenek: Német-magyar bányász-
szótár, Soda-Fabrication, Metallurgische 
Pneumatik (kész művek), A kohótan alap-
vonásai, A bányászati tudományok rend-
szere, A bányászatról általában. A szoba-
fűtés körüli favesztegetésről, német dol-
gozásairól, találmányairól bővebben irt 
Mikó Imre gróf D. életrajzában. — Arcz-
képe kőnyomatban munkája mellett Bauer 
V. rajza után Reiffenstein által nyomtatva 
Bécsben (1854.) és a M. Orv.- és Ter-
mészetvizsgálók Munkálataiban (X. 1865.) 
kőnyomatban Röhn és Grundnál 1865-ben 
Pesten jelent meg. Márványemlékét a 
kolozsvári temetőben barátja Kagelbauer 
Antal építő emelt, ki a szükséget szen-
vedőt éltében is támogatta. 

Vasárnapi Újság 1854. 9. SZ. (D. és a K i o v i 
csata), 12. sz. (Hory Farkas) 1871. 33. sz. 
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arczk. (Szász Károly) — Család Könyve (II. 
1850. Emlékbeszéd Vass Józseftől, síremléke 
rajzával.) — Abendblatt der Pesth-Ofner 
Zeitung 1850. 290. sz. — Jelenkor. Encyclo-
paedia. Pest, 1858. — M. Orvosok és Term. 
Munkálatai X. Pest, 1865. (Szabó József.) — 
Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 300 1. (Vass 
józset.) — Toldy Ferencz Munkái IV. — 
Moller Ede, A Kiovi csata. (M. Kalliopé 1877.) 
— Fülöp Áron, D. M. és A Kiovi csata. 
Szatmár, 1887. — Beöthy Zsolt, M. Nemz. 
í rod. Tört. Ism. II. — Petrik Bibliogr. 

Debreczeni N. Ferencz, vittenbergai 
tanuló volt 1588. szept. 29., midőn Deb-
reczeni Tankó Miklóshoz búcsúverset irt, 
mely u. ott és akkor jelent meg nyom-
tatásban többek búcsúversével együtt; 
hasonló verset irt 1589. márcz. végén 
Pécsi Zsigmondhoz, mely szintén ott 
jelent meg. (Meg vannak a marosvásár-
helyi ev. ref. kollégium könyvtárában.) 

Irodalomtört. Közlemények 1891. 

Debreczeni Péter, ev. ref. lelkész; a 
leydai egyetemen tanult. — Munkája: 
Tizenket Idvösseges Elmelkedesec.... 
mellyec elsőben Philep Kegelius D. altal 
deákul irattattac, mostan pedig magyar 
nyelvre fordittattac. Lugdunom. 1637. 
(Deselvits által javított és pótolt újabb 
kiadásai: Bártfa, 1639. és Lőcse, 1639. 
Debreczeni Péter nevével: Lőcse, 1668. 
1704. és Bártfa, 1739. Kolozsvár, 1738. 
1764-ben.) 

Bod, M. Athenas 63. — Horányi, Memoria 
I. 485. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 

Debreczeni Simon Gáspár, Leydában 
tanult. — Munkái: 1. Compendium Bib-
liáim . . . in quo universa V. et N. Tes-
tamenti Loci. . . comprehenduntur. Lugd. 
Batav.. 1628. — 2. üy es 0 Kalen-
dárium, Christus Urunk születése után 
1633. esztendőre calculaltatott. Kolozs-
vár. (A Prognosticon Astrologiumot is, 
mely külön czímlappal van, D. irta.) — 3. 
Kalendariom... Prognosticon Astrologi-
c u m . . . 1636. esztendőre. Debreczen. 
(Czímlapja hiányzik.) — Nevét Debre-
czeni S. Gáspárnak és Debreczeni Gás-
párnak is irta. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 277. 
287. 1. és Gyalui Farkas szíves közlése. 

Debreczeni Szűr Gáspár, szinyei és 
sebesi ev. ref. prédikátor. — Munkája: 
(Aitatos imádságok)... Az ajánlás költ 
Szynyen S. Berthalan napian, Az Vrnak 
1599. Esztendeiben. (Bártfa XVI. század.) 
Egyetlen csonka példánya, melyből a 
czímlap és az ajánlás első és harmadik 
levele hiányzik, megvan a n. múzeumban. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 151. 1. 
Debreczeni S. János, a váradi káp-

talan requisitora, 1589-ben Vittenbergá-
ban tanult, midőn Szamosközi R. Sándor 
tanulótársához latin búcsúverset irt, mely 
u. ott kiadatott. (Megvan a marosvásár-
helyi ev. ref. könyvtárban.) — Munkái: 
1. Militaris Congratulatio Comitatus 
Bihariensis ad ill. Principem et dnum 
Steph. Botskai de Kis Mar ia . . . Debre-
cini, 1605. — 2. Conspiratio Kendiana 
contra serenissim Transilvaniae 
Principem. . . 1610. 4-rét. (Kemény József 
gróf, a mint följegyezte, látta egy csonka 
példányát Saxenstein szebeni főadószedő-
nél.) — 3. Christianus Suspirans, Az 
az, Mind az Életben, s mind az Halaiban, 
fohaszkodasokkal meg rakodot Nevel es 
valosaggal való igaz Keresztyen. Debre-
czen, 1615. (Chasman Otto latin mun-
kájának fordítása Debreczeni János deák 
által.) Ha nem csalódom, ezen utóbbi 
munka, valamint a Toldy által említett két 
alkalmi költemény : Várad pusztulásakor 
(1598.) és Bocskay Istvánhoz (1605.), egy 
ugyanazon szerzőnek tulajdonítandó. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 183. 
204. 1. — Irodalomtört. Közlemények 1891. és 

Gyalui Farkas szives közlése. 
Debreczeni S. Péter. — Allacrumatio 

Parentis super funus filioli cz. latin verse 
van az 1597-ben Vittenbergában kiadott: 
Threnodiai in praematurum obi tum. . . 
Puerili Joannis Wendighi. . . Filioli Cla-
rissimi.. . Basilii W. Szepsini. . . ab 
Emerico Vyfalvino.. . horumque Amicis 
scriptae cz. füzetben. 

Dézsi Lajos szives közlése. 

23* 
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Debreczeni T. István. — Munkája: 
Kettes kereszt. Es Késértet alatt nyögő 
keresztyén embernek lelki orvoslasa. . . 
Perkinsus Villyám Angliai nyelven írott, 
és abból Deák nyelvre fordíttatott mun-
kájából . . . Magyarra fordított. Debre-
czen, 1685. 

Bod, A thenas 62. 1. — Szabó Károly, Rég i 
M. Könyvtár I . 542. 1. 

Debreczeni Tánczos János, ev. ref. 
lelkész; 1589-ben a debreczeni főiskolá-
ban tanult és egyúttal segédtaná? volt; 
1590. márcz. 19-től a vittenbergai egye-
tem hallgatója volt, honnan 1592. decz. 
2. kizárták, mert a formula concordiaet 
nem irta alá. 1597. jan. 16. a Tasnádon 
tartott zsinaton Nagy-Lakra ordináltatott 
papnak. 1613. máj. 17. debreczeni lel-
kész volt, midőn Hodaszi Lukács halála 
emlékére irt 21 sorból álló latin verse 
megjelent a Keserűi Dajka János halotti 
prédikácziója mellett (Debreczen, 1613.) 

Weszprémi, Succ inc ta Med. Biogr . I . 193. 
és Bakóczi János szives közlése. 

Debreczeni Tankó Miklós, debreczeni 
származású volt és ott is tanult Gönczi 
György alatt; azután Szabó István tar-
czali pap taníttatta Vittenbergában 1586. 
aug. 15-től 1588. szept. 29-ig; ott tar-
tózkodása alatt búcsúverset irt Gyulai 
B. Mátyáshoz és vigasztaló verset Liderius 
János tarczali paphoz 1586. decz. 11. 
elhalt gyermeke emlékére, mely versek 
u. ott kinyomattak. (Megvannak a ma-
rosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyv-
tárában.) 

Bod, M. A thenas . — Weszprémi, Succincta 
Med. B i o g r . I. 192. 1. — Irodalomlört. Közle-
mények 1891. 

Debreczeni Taraczk János. ev. ref. 
lelkész, debreczeni származású ; 1588. 
máj. 11-től Vittenbergában és 1592. nov. 
2-től Heidelbergában tanult; ekkor Deb-
reczenben lett rektor; 1591 tavaszán 
Szatmárra ment papnak, hol később 
esperessé választották. 1601. február 22. 
podagra miatt nem jelent meg a csen-
geri zsinaton. 1605. febr. 11. már nem 

volt az élők közt; meghalt Szatmárt. — 
Latin gyászverset irt Félegyházi Tamás 
debreczeni pap halála (1586. jan. 16.) 
alkalmával, mely Vittenbergában, töb-
bekével együtt kinyomatott. (Meg van a 
marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyv-
tárában.) 

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr . I. 192. 
31. 85. IV. 465. — Sárospataki Füzetek 1860. 
207. — Kiss Kálmán, S z a t h m á r e g y h á z m e g y e 
t ö r t . — Czelder Figyelője 1883. 93. 1. — Debre-
czeni Prot. Lap 1883. 21. 1. — Jrodalmotört. 
Közlemények 1891. 256. 1. és Bakóczi J á n o s 
szives közlése. 

Debrenthei Tamás, zágrábi, később 
nyitrai püspök ; 1111-ben veszprémi püs-
pök volt, midőn az egri püspökség vé-
gett versengett; 1155-ben szentmártoni 
főapát volt, ekkor nevezte ki V. László 
zágrábi püspökké; ezen kinevezést V. 
Miklós pápa okt. 11. kelt brevéjével meg 
is erősítette. Midőn a vetélytársak közt 
versengés fejlődött ki. 1162-ben Mátyás 
király Vitéz János váradi püspököt akarta 
a zágrábi székre áthelyezni, D. szívósan 
ragaszkodott igényeihez és ezek érvé-
nyesítése végett személyesen Rómába 
utazott, hogy a szent szék támogatását 
megnyerje. Sienában is fölkereste az ott 
időző II. Pius pápát és hosszú latin be-
szédben tüzetesen kifejtette az ügy állá-
sát és igazolni törekedett igényeinek jo-
gosultságát ; hogy előadásának nagyobb 
nyomatéka legyen, azt leíratta és dísze-
sen kiállítva a pápának átnyújtotta. Ezen 
hártya-kézirat a párisi nemzeti könyvtár 
kéziratgyűjteményében van és 13 levél-
ből áll, czíme : Oratio reverendi patris 
domini Thome de Debrenthe episcopi 
Zagrabiensis ad sanctissimum dominum 
nostrum Pium II. feliciter incipit. (Kö-
zölve van egész terjedelmében a M. 
Könyv-Szemlében, 1889. 211—117.1.) D. 
T. könyvtárából még egy codex létezik 
Bécsben a német lovagrend könyvtárá-
ban, mely 1162-ből származik, a czím-
lapon II. Pius pápa és D. czimerével 
van díszítve, Nagy Sándor életét tartal-
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mazza s czíme: Finit Vita Alexandri 
Magni Johannes Marcus Clarissimi. Et. 
Virtute. Et. Nobilitate. Viri Petri Stocci 
Florentini Discipulus. Parmae. Oriundus. 
Hanc. Alexandri Imperatoris Maximi Vi-
tám . . . D. a zágrábi püspökséget nem 
vehette ugyan birtokba, de a nyitrait 
nyerte kárpótlásul. 

Schwandtner, Scriptores Rer. Hung. II. 
37.1. — Uj M. Múzeum 1857. I . 109. — SI. Könyv -
szemle 1889. 24. 1. Debrenthei Tamás zágrábi 
püspök codexe a párisi nemzeti könyvtár-
ban. Fraknói Vilmostól, és 208.1. Debrenthei 
Tamás búcsúbeszéde II. Pius pápához Maj-
láth Bélától. 1890. 369. 1. 

Debrödi János, világi pap és Sámbár 
Mátyás tanítványa volt Kassán. — Mun-
kái : 1. Theses Controversiarum Fidei 
Prooemiales, et simul compendiales, pro 
omni Articulo Fidei facile decidendo. 
(Kassa), 1669. ujabb kiadása (u. ott), lfc'70. 
— 2. Lapillvs Daniélis quo Lutherani Mal-
leatoris Fabritii, Confractus est, et con-
tritus Malleus. . . U. ott, 1670 — 3. Befu-
tatio Logodaedalorum, Joannis Fabritii, 
Samuelis Pomarii. et Isaaci Zabanii, Qui 
onmes Lutherani Professores, dum oppug-
nant scripto Theses quasdam Compen-
diales Rev. Dni J, Debrödi, Offendunt 
pede in ipso limine, quod illis breviter 
declarat. idem J. D. 1670. U. ott. 

Seivert, Nachrichten 81. — Pray, Index 
Bar. Librorum I. 325. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár II. 319. 337. 1. 
Decan Imre, ágost. evang. hitvita iró. 

Paznian Peter pironsagi... Keresztúr, 
1615., melynek első részét Zvonarics Imre, 
a másodikat Nagy Benedek, a harmadikat, 
(303—327. 1), mely Pázmán Péterről és 
Kalauzáról szóló Ítélet, Szabó Károly 
szerint egy névtelen lutheránus, Sz. Pap 
Mihály jegyzete szerint (az erdélyi múzeumi 
könyvtárban) Decan Imre irta. 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár i . 206. 1.— 
Gyalui Farkas szives közlése. 

Decani Ernő, orvosdoktor, szül. 1801. 
máj. 22. Beszterczén Erdélyben, a gym-
nasiumot szülővárosában járta s a bécsi 
egyetem hallgatója volt, azután 1827-ben 

a paduai egyetemen nyert orvosdoktori 
oklevelet. Hazájába visszatérve, 1829-ben 
Nagy-Senken lett városi és 1831-ben 
kamarai orvos az abrudbányai kincstárnál. 
1842. okt. zalatnai kir. bánya-kincstári 
orvossá neveztetett ki. Meghalt 1860. 
aug. 20. Budán. — Munkája : Dissertatio 
inaug. medica de graviditate extrauterina, 
accedit Descriptio memorandae cujusdam 
graviditatis tubae dextrae. Petavii, 1827. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 248. 1. — 
Szinnyei Könyvészete. 

Decani Gusztáv, ág. ev. lelkész, szül. 
1834-ben Beszterczén; a mennyiségtant, 
természettant és bölcseletet tanította 
ugyanott 1857-től; 1877 óta pedig nagy-
demeteri lelkész Beszlercze-Naszód me-
gyében. — Programm-értekezése: Die 
höhere Bildung unserer Zeit und das 
Gymnasium. (Beszterczei ev. gymnasium 
Értesítője 1872. 1—42. 1.) 

Felsmann Névkönyve és Zimmermann Fe-
rencz szives közlése. 

Decani István, ág. ev. lelkész, 1660-tól 
1662-i g a beszterczei gymnasium igaz-
gatója volt, 1667-től városi lelkész és 
káptalani dékán ugyanott. Meghalt 1682-
ben. — Munkája : Disputatio De Natura 
et Constitutione Logicae in Celebri Gym-
nasio Coronensi Praeside Martino Albri-
ch io . . . Rectore, Respondente Stephano 
Dechano Bistriciense, Scholae ejusdem 
Alumno Publice proposita. Coronae, 1655. 
— Kéziratban hátrahagyott munkája : 
Beschreibung der Belagerung Nősens von 
Georgio Basta Kriegsobersten in Sieben-
burgen im Jahre 1602. den 22. Februar, 
mely következő czímmel jelent meg: 
Kurzgefasster Bericht über die Belage-
rung der Stadt Bistritz welche Georg Basta 
General unter Ihro k. k. Majestät Rudolfus 
Rom. Kaiser im Jahre Christi 1602 vor-
genommen und wie derselbige diese Stadt 
und Gebiet unter zweien Jahren be-
ängstiget und ruinirt hat. Bistritz, 1779. 
(Ugyanez, Budeus rövid történeti beveze-
tésével lenyomatott Hormayr Archiv-
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jában, Bécs, 1823. Ebből közölte a brassói 
Blätter für Geist. . . 1839.); Seivert is-
mertette tartalmát az Ungar. Magazinban 
(I. 173—182. 1.) és Lebrecht Geschichte 
der Fürsten von Siebenbürgen cz. mun-
kájában, végre a Bistritzer Wochenblatt 
(1867, 33. 3 4 sz.) Aus der Geschichte 
von Bistritz das Jahr 1603. czímmel. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 250.1. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 226. 1. 

Decani János, szent-györgyi (Besztercze 
mellett) származású, 1578-tól fogva a 
brassói gymnasiumban tanult és miután 
külföldi akadémiai tanulmányait bevé-
gezte, ottan megnősült és hazájába vissza-
térve 1586-ban a Besztercze környékén 
dühöngő pestisben meghalt. — Munkái: 
1. Oratio de certamine Gallorvm, recitata 
in Schola Coronensi in festő Diui Galli. 
Cibinii, 1578. (Egyetlen példánya a brassói 
ev. gymnasiumban.) — 2. Ode congratula-
toria Stepbano Bathori de victoria relata 
de Moschis. Coronae, 1580. (Német kivo-
natát közli Benigni a Blätter für Geist . . . 
Kronstadt, 1839. és Seivert Gusztáv, Die 
Stadt Hermannstadt. 1859.) — 3. Epi-
thalamium in honorem Nuptiarum Rev. 
et Clariss. Viri Dni Simonis Massae Pas-
toris Eccl. Rosnensis vigilantissimi, et 
Annae filiae Prudentis et CircumspectiDni 
Andreae Kemmel, sponsae. U. ott, 1581. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 248. 1. —• 
Szabó Károly, Régi M. Könyvt. II, 38.41. 42 1. 

Decani János, ág. ev. lelkész, beszter-
czei származású, 1687. okt. 9-től Vitten-
bergában tanult, 1694-től 1701-ig a besz-
terczei gymnasium igazgató-tanára volt; 
azután ugyanott városi s 1707-ben nagy-
mártoni (Mattersdorf) lelkész 1717-ben 
történt haláláig. — Munkái: 1 .De dis-
cursu Brutorum ex physicis, praeside 
M. Nathanaele Falk d. 21. Mártii 1688. 
Vittenb. — 2. De aeterna divinae com-
miserationis oeconomia ex Rom. XVI. 
32. Praes. Joh. Deutschmann 15. febr. 
1689. U. ott. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 249. 1. 

Decani Sámuel, beszterczei szárma-
zású. — Munkája: Disputatio theologica 
de divina Scripturae S. eminentia. . . sub 
praesidio. . . dni Henr. Bisterfeldii. . . 
publice defendere conabitur. Albae Jú-
liáé, 1641. 

Cornides, Bibliotheca Hungarica 233. 1. — 
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . 160. 

Deccard János Kristóf, idősb. ág. ev. 
iskola-igazgató, D. János Jakab és Levald 
Borbála fia, szül. 1686. okt. 21. Sopron-
ban, iskoláit szülővárosában végezte, mire 
1707. szept. 17-től Vittenbergában folytatta 
tanulmányait, hol négy évig volt. Hazá-
jába visszatérve 1712-ben a soproni rectori 
hivatalban Fidelius Jánost váltotta fel; 
híres szónok volt, miért is magyar Ciceró-
nak nevezték eí ; a jenai latin társulat 
1738-ban rendes tagjának választotta ; D. 
a beküldendő értekezés tárgyáúla magyar-
honi evang. tanítók állapotát választá, 
melyet a társulat elnökéhez Hallbauer 
egyetemi tanárhoz intézett levél alakú 
gúnyiratban igen élénk színekkel oly-
formán irt le, hogy a tanítók nehéz sorsát 
valóban szánni lehetett; ezt 1740-ben el-
küldé s másolatát az iskolát látogató 
lelkésznek megmutatta s e miatt júl. 16. 
a konvent elébe idézték, miután levelében 
a patronatust általános tudatlansággal, 
a múzsák megvetésével, az iskola iránti 
közönyösséggel, a tanárok iránti zsar-
nokoskodással vádolta és ebben vétséget 
látni nem akart, hivatalától rögtön el-
mozdították ; csak miután a kézirat Jená-
ból visszakerült és nem tétetett közzé, 
megengedték, hogy azon év végéig foly-
tassa hivatalát, midőn azután 150 frttal 
nyugdíjazták. Ezután minden idejét csa-
ládja körében tudományos vizsgálatoknak 
szentelte. Meghalt 1764. márcz. 19. Sopron-
ban. — Munkái: 1. Laudatio funebris 
celeb. M. Christiani Serpilii theologi in-
comparabilis, et sacrorum apud Sempro-
nienses evang. doctrinae addictus, antis-
titis disideratissimi, scripta. Ratisbonae, 
1714,(Többekkel együtt. Ein evangelischer 
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Lehrer. . . welcher den 20. August 1714, 
seelig verschieden von Mich. Meiszner, 
főczímmel.) — 2. Oratio funebris... 
M. Mich. Meisnerö.. . die 17. Maii 1723 
coelo recepto, supremi -honoris testandi 
causa dicta. U. ott. — 3. Laudatio fune-
bris in obitum. . Joann. Andreae Kasten-
holczii . . . U. ott, 1724. — 4 Concio 
parentalis, in virum summe rev. . . 
Joann. Sig. Pilgramium.. . ipso exequia-
rum die 8. Kai. Febr. 1739. Ulmae. — 
5. Commentatio theologica, Joan. Sig. 
Pi lgramii . . . in Caput IX. Epistolae Pauli 
ad Romanos, latinitate donata. Jenae, 
1746. — 6. Supremi officii munus, quo 
viro Danieli Hajnoczio gymn. Sempro-
niensis rectori. . . justa solvit Sempr. d. 
2. Mártii 1747. U. ott, 1747. — Kézirat-
ban : Flora Semproniensis ordine alpha-
betico proposita. (Két 4-rétű kötet, 1820-
ban Konradi József soproni orvos bir-
tokában volt); ennek végén : De praes-
tantia arborum fructiferarum in agro 
Soproniensi occurrentium et industria 
cultarum ob delectationem studii Herbarii 
conscripta et consignata; a m. n. múzeum-
ban vannak : Hungaria sub regibus Arpa-
dianis (8 r. 648 1.) Inter Erdődy Alex. 
Meteoremata Hungarica. (Dissertatio), 
Commentationes Historicae. Weszprémi 
még néhány kézirati munkáját sorolja 
föl és botanikai munkáját és működését 
ismerteti, úgy szintén a Széchényi Cata-
logus kézirati része. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 81. — 
Tudom. Gyűjtemény 1820. X. 97. ( H r a b o v s z k y 
György.) — Müllner Mátyás, A soproni ev. 
fötanoda története. Sopron, 1857. 58. 69. 
77. 1. — Néptanítók Könyve 1860. 177. — Fabú, 
Monumenta I. 189. — Petrik Bibliograpliiája. 

Deccard János Kristóf, ifjabb, ág. ev. 
lelkész, előbbinek és Jenich Eleonora 
Tereziának fia, soproni származású, hol 
a gymnasiumot elvégezte, mire 1754-ben 
a jenai egyetemre ment, honnan haza 
térve szülővárosában, az 1758. nov. 2. 
meghalt Münch helyében, lett lelkész, hol 
1771. ápr. 7. meghalt. Testvérbátyja irt 

halálára emlékverset, mely megjelent. — 
Munkája : Einer geduldigen Creutzträ-
gerin standhafftes Verbleiben an Gott, 
bey . . . Leichen-Bestattung der weiland. . . 
Frauen Anna Rosina Edlingerin An-
denkens, welche den 8. April des 1761 
J. in dem Herrn. . . entschlafen. . . Ge-
halten und auf Begehren zum Druck 
übergeben. Oedenburg. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 99. — 
Klein, N a c h r i c h t e n I . 140. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ung. 208. — Haan, Jena Hungarica 
68. — Müllner, Soproni ev. fötanoda története 
77. 1. — Petrik Bibliograpliiája. 
Deccard János Vilmos, orvosdoktor, 

D. János Kristóf igazgató fia s előbbinek 
testvér bátyja, szül. 1722. nov. 15. Sop-
ronban, hol középiskoláit Zámbó János 
és Hajnóczi Dániel vezetése alatt elvé-
gezte ; atyja különösen a füvészetet ked-
veltette meg vele ; 1743-ban a jenai egye-
temre ment és ott lett orvosdoktorrá 
1747-ben ; ekkor hazájába visszatért és 
gyakorló orvos lett szülővárosában, hol 
1778. okt. 19. meghalt. — Munkái: 1. 
Dissertatio inauguralis medica de mor-
borum acutorum prae chronicis malig-
nitate et lethalitate. Jenae, 1747. (A munka 
végén van életrajza) — 2. Das brüder-
liche Thränen-Opfer bey dem frühen 
Hintri t t . . . Herrn Joh. Christoph Deccard 
. . .wollte vorstellen. . . ein tief gebeugter 
einziger Bruder im Jahr 1771. den 7. April. 
Oedenburg. (Költemény.) — Kéziratban: 
Flora Pannonica seu Semproniensis. (Her-
barium, rendezve s leirva öt ivrét kötet-
ben, Weszprémi bőven ismerteti.) Rei 
rusticae Hungaricae libri III. (Testvér-
öcscse közreműködésével). 

Weszprémi, Succincta Med. Biographia IV. 
89. — Haan, Jena Hungarica 61. — Mohos, 
Magyarországi Tanulók a Jenai Egyetemen 
53. — Szinnyei Könyvészete. — Petrik Biblio-
gr aphiáj a. 
Déchy Mór, birtokos, merész utazó 

szül. 1847-ben Budapesten. Kora gyermek-
ségétől fogva szenvedélye volt az utazás 
és legkedvenczébb tanulmánya a földrajz 
és különösen az orografia. Kedvező anyagi 
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körülményei lehetővé tették, hogy ked-
vencz terveit és eszméit megvalósíthassa. 
Alig hogy iskoláit elvégezte 1865-ben meg-
látogatta az osztrák, tiroli és svájczi al-
peseket, s azóta alig mult el év, melyben 
egy-egy merészebb hegymászást ne hajtott 
volna végre. 1869-ben a Piz-Bernina 
csoportot járta keresztül-kasul, 1871-ben 
a Jungfrau, Monte Rosa és a Mont Blanc 
megmászása a déli oldalról ráirányozta 
az alpesi klubok és a külföldi orografusok 
figyelmét. 1872-ben Grindelwaldból a 
Schreckhornt és a Finsteraarhornt mászta 
meg; ő volt a második, ki ezen az uton 
a Finsteraarhorn csúcsára feljutott. 1873-
ban a Matterhornra ment fel s végre-
hajtotta a Dent Blanche első megmászását 
Zermatból, mely annak idején nagy fel-
tűnést keltett. A tiroli Ortler csoportban 
a hegycsúcsok egész sorozatának meg-
mászása van nevéhez fűzve. 1879-ben 
Kelet-Indiában a Himalaya-hegységben tett 
kutatást és azóta csaknem évenként a 
Kaukazust utazza be tudományos czélból. 
ezért külföldön is a Kaukazuslegalaposabb 
kutatójának ismerik el. D. nem közön-
séges tourista, hanem utazásait mindig 
tudományos czélokkal köti össze; a föld-
rajz, statisztika és kartografia számos 
becses adatot köszönhet munkásságának. 
Tudományos és irodalmi működése követ-
keztében több megbízást nyert. Az 1875. 
nemzetközi földrajzi kongresszuson Paris-
ban mint magyar kormánybiztos működött, 
az 1876-ban Budapesten tartott statisz-
tikai kongressus titkára és kiállítási ren-
dezője volt, az 1878. párisi kiállításon a 
magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumot képviselte, s 1879-ben a 
brüsseli földrajzi kongressus alelnökeül 
választotta. A magyar földrajzi társulat-
nak, melynek alapításában nagy része 
volt, keletkezése óta választmányi tagja 
és legbuzgóbb felolvasóinak egyike; a 
bécsi földrajzi társaság 25 éves emlék-
ünnepén ő képviselte a m. földrajzi tár-
saságot ; ezenkívül számos külföldi tár-

saság választotta meg tiszteletbeli s leve-
lező tagiáúl, így a londoni földrajzi társág 
is. Orosz nőt vévén feleségül, többnyire 
Odessában tartózkodik. — Utazási czikkei 
s földrajzi értekezései a következő folyó-
iratokban és hírlapokban jelentek meg: 
Földrajzi Közlemények (1873. Első fel-
mászás a Monte Rosa legmagasabb csú-
csára a hegy déli oldaláról; 1874-ben 
Fedcsenko Alexis, 1875. A karthographia 
a bécsi világtárlaton, Jelentés a magas 
Tátrában tett utazásomról, Jelentés a 
párizsi nemzetközi földrajzi kiállításról; 
1878. A Mont-Blanc, Kárpáti irodalom ; 
1879. Jelentés az 1879. évben Brüsselben 
tartott nemzetközi kereskedelem-földrajzi 
congressusról, két levele Hunfalvy János-
hoz Dardzsilingból; 1880. Jelentés a Magas 
Ázsiában tett utazásomról; 1884. A Kau-
kazusban; 1885. Utazásom a Kaukazus-
ban; 1886. Szabad Szvaneczia, az Ingur 
felső hosszvölgye ; 1887. D. M. harmadik 
kaukazusi expeditiója 1886-ban, és a 
negyedik kaukazusi expeditiója 1887-ben; 
1889. A nemzetközi földrajzi congressus 
Párisban.) Jahrb. des Schweizer Alpen-
club (X. 1874—75. Aus der hohen Tatra); 
Ellenőr (1874. 349. 351. sz. A Tátra); 
Pester Lloyd (1874. 397. Auf unbetretenen 
Wegen); Zeitschrift d. d. u. öst. Alpen-
vereins (VI. 1875. Die Gerlachfalwerspitze 
in der hohen Tatra); A Magyarországi 
Kárpátegylet Évkönyve (II. 1875. Uj át-
menetek a Tátrában); Gebirgsbote (Wien 
I. 1876. Aus der Hohen Tatra); P. Napló 
(1879. 110. 152. sz. A Himalaya hegy-
ségből), Vasárnapi Újság (1882. A Retye-
zátból), Budapesti Szemle (XLII. 1885. 
Kalkuttától Dárdzsilingig.) — Munkái: 
1. Salita della Punta piu alta dél Rosa 
(Dufourspitze) per versante italiano della 
valle di Gressoney. Turin, 1874. (Külön-
nyomat a Bolletino del Club Alpino Ita-
liano-ból.) — 2. Aus den Ortleralpen. 
Wien, 1875. (Különnyomat a Zeitschrift 
des d. u. öst. Alpenvereins cz. folyóirat-
ból.) — 3. A topographiai térképek. Buda-
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pest, 1879. (Hivatalos jelentés a Párisban 
1878-ban tartott egyetemes kiállításról. 
V. 3.) — Himalaya-utazása franczia, 
angol és német nyelven is megjelent. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete, — Pesti Hirlap He;i melléklete 1879. 
1. SZ. a r e z k . — Vasárnapi Újság 1890. SZ. 
arczk. 

Decius Barovius. Lásd Becsi (Csimor) 
János (baranyai). 

DeclevaiVep. János, gymnasiumi tanuló. 
— Munkája : Emlékáldozat melyet nagy-
érdemű tiszt, tanítóinak ajánlott az eszéki 
kir. tanodában levő ifjúság. Eszék, 1836. 

Décsei János, ev. ref. pap Mező-Paniton 
(Maros-Tordam.) és 1854—56 körül halt 
meg. — Munkái: 1. Décsei János meséji 
és versei. Pest, 1825. Ennek folytatása: 2. 
Bécséi János versei. 2. füzet. M.-Vásár-
hely. 1829. 

Petrik Bibliogr. és Koncz József szives 
közlése. 

Décsényi Gyula. L. Scliönherr Gyula. 
Décsey Károly, nyug. theol. tanár, 

szül. 1822. aug. 20. Bonyhán Küküllő-
megyében; iskoláit szülőföldén kezdette, 
a kolozsvári ref. kollégiumban folytatta 
s 1846-ban végezte. Ezután 1847-ig a 
Máhrai családnál nevelősködött, de ezt 
abba hagyván, lelkészi pályára lépett és 
1848. márcz. 2. a lelkészi vizsgát le is 
tette. 1851. őszén helyre állván az iskola 
Kolozsvárt, segédtanárúi alkalmaztatott, 
de már 1855-ben régi vágyát és tervét 
valósítandó, megtakarított száz arany-
nyal, Bécs és Triesten át Görögországba 
utazott; 1856. jan. 12-ig Corfuban tartóz-
kodott. Ezután Konstántinápolyba ment 
és ott töltötte a telet, hol a keleti nyel-
vekben gyakorolta magát és az arab kéz-
iratokat tanulmányozta. Ekkor már be-
szélte az olasz, görög, török és arab 
nyelveket. Innen a szent földre s a Kauka-
zus vidékére is elvándorolt egész Tiflisig. 
1857. ápr. 12. Smyrnában vette hirét, 
hogy a főconsistorium által az exeget. 
theologia tanárává megválasztatott. Vissza-

tért tehát és 1858. júl. ért haza s még 
azon év őszén akadémiákra indult és 
Göttingában Ewald és Dorner előadásait 
hallgatta. 1859. máj. tovább indult nyu-
gotra s Hamburgon át Edinburgba ér-
kezett, honnan Amerikába készült, midőn 
közbejött betegsége ezen szándékát meg-
hiusítá. 1859. őszén ismét hazajött és 
hozzá fogott a tanításhoz s azt Kolozsvárt 
folytatta 1862-ig, midőn a theol. semina-
riummal együtt ő is Enyedre ment, hol 
a theologiai tudományokat adta elő 1881. 
tanév elejéig, midőn nyugalomba vonult. 
Nagy Enyeden él és munkáit, melyek 
kéziratban maradtak, rendezi, hogy azok 
kiadhatók legyenek. 

Budapesti Hirlap 1857. 32. SZ. — P. Szath-
máry Károly, Bethlen Fötanoda Tört. 340. 1. 
és Varró László szives közlése. 
Décsey László (kis- és nagy-dobai), 

18i8—49. kormánybiztos, szül. 1813-ban; 
ifjúkori pályáját Kölcsey Ferencz mellett 
kezdette ; az 1847—48. pozsonyi ország-
gyűlésre Közép-Szolnokmegye választotta 
követűi és petitióval bízta meg a partium 
végleges visszacsatolása ügyében. Az 
1848. nemzeti gyűlésen ismét megyéjének 
egyik képviselője, később a szabadság-
harcz alatt kormánybiztos volt. Ezért 
kötélre és javainak elkobzására ítélték, 
de ez ítélet hat évi várfogságra szállíttatott, 
melynek egy részét a hazában, más részét 
Josephstadtban tölté, honnét ötödfél évi 
fogság után haza bocsátották. Meghalt 
1866. ápr. 29. Micskén. — Mint Kraszna-
és Közép-Szolnok kormánybiztosa a követ-
kező kiáltványt bocsátotta ki: Szeretett 
véreink, a dicső emlékű Bocskai vitéz 
hajdúinak harczias szellemű ivadéki, ked-
ves hajduvárosbeli rokonok. (Debreczen, 
1849. ívrét féliv.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 
267. 1. és gyászjelentés. 
Décsi András, énekszerzőnek állítja 

Tóth Ferencz (Prot. Ekklesiák Históriája 
36. 1.), azon hozzáadással: nem tudja: 
rector vagy pap volt-e, ezt hagyja emlé-
kezetben, hogy 1549 körül élhetett. 
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Décsy Antal, ügyvéd Miskolczon. — 
Munkái: 1. Replica polemico-diploma-
tico-legalis pro apostoliéis constitutioni-
bus et legibus divorum Stepbani et 
Ladislai, regum Ungariae, contra Frid. 
Adolpb. a Lampe in academia Uitrajec- i 
tina prof. ord. data. Pestini, Budae et 
Cassoviae. 1784. — 2. História de ortu. 
progressu, fatis. mutationibus, reforrna-
tionibus, ictis et legislatoribus jurispru-
dentiae hungaricae gentilis et ac chri-
stianae, in quantum ad processum judi-
ciarum spectat. Pestini. 1785. — 3. 
Supplementa seu dissertationes historico-
diplomatico-legales in bistoriam i. juris-
prudentiae hungaricae gentilis ac chri-
stianae. Posonii et Pestini, 1793. — 4. 
Koronás magyarországi királynék az 
ő királyi jussokkal együtt. Pest. 1795. — 
5. A magyar oroszokrúl való igen rövid 
elmélkedés. Kassa, 1797. (Ism. Századok 
1890. 571. 1.) — 6. Fris és legújabb 
előadás a jászokról és kürtjökről és 
ennek értelméről vagyis magyarázatáról. 
Miskolcz, 1814. — 7. A jász, vagy-is 
ijász kürtön lévő metszésekről és azok-
nak értelmekről. U. ott, 1815—16. Két 
rész. (2. kiadás. U. ott. 1815—16.) — 
Értekezése : Elmélkedés a görögökről, 
ráczokról, macedóniai oláhokról, zsidók-
ról s ezeknek kereskedésekről hazánk-
ban. (Tudom. Gyűjt. 1818. XI.) — Kézirati 
munkái a m. n. múzeumban: Csillagá-
szati észrevételei (Miskolcz, 1802.); Disser-
tatio hist. dipl. de occulto et incerto 
jure familiae Széchényianae in provinciám 
Csetnek Incl. Com. Gömör (1806.), Epi-
stolica dissertatio de clariss. Petri Horváth 
commentatio de Cumanis et Jazygibus, 
Supplementa ad jurisprudentiam Hun-
gáriáé scilicet de jurisconsultis illustrio-
ribus Hungáriáé (1806), Dissertatio hist. 
dipl. legális de decimis regiis in Hun-
garia (Miskolcz, 1810.), A nagy orosz 
birodalomban uralkodó nagyherczegek-
ről és czárokról magyar történetekkel 
elegyítve (Miskolcz, 1812.), Értekezés 

vegyes tárgyakról (1817—19.), Reflexio-
nes super libello : Hist. et progressu fatis 
jurispr. Hung. Mulatságos elmélkedések 
az mostani üstökös csillagról, mely lát-
szik az égen a mérték jegyben; ugyan-
ott van két levele is Kovachich Márton 
Györgyhöz irva (1792. jún. 2. és 1793. 
nov. 1.) 

31. Hírmondó 1792. I . 264. I. — Katona, H i s -
t ó r i a C r i t i c a X L I . 574. — Danielik, M. l l 'ók 
II. — Borsodmegyei Lapok 1884. 40. Sz. — 
Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Décsi Bálint, ev. ref. lelkész, előbb 
Bőnyön (Győrm.), később Ácson (Komá-
romra.). a Ferencz-József-rend lovagja. 
Meghalt 1886. júl. 23. Ácson élete 77., 
lelkészségének 52. évében. — Munkája : 
A hőnyi ev. ref. egyház története 1856-ig, 
irta néhai . . . Győr, 1890. (Kiadta Széki 
Aladár.) 

Dunántúli Prot. Közlöny 1890. — Horváth 
Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. és g y á s z j e l e n t é s . 

Decsi (Deczi) Gáspár, tolnai főprédi-
kátor, tanult Tolnán, Kolozsvárt és 1566. 
máj. 20-tól Vittenbergában. 1575-ben pap 
lett Tolnán. Tudományos hireért és iro-
dalmi működéseért nagyra becsülték ; de 
a koczkáztató sikraszállás nem tartozott 
tulajdonai közé. Már 1573-ban köszvény-
nyel mentegetőzve vonult el az őt meg-
látogató Gerlach elől s káplánját küldte 
a tudós lutheránus pap fogadására. 
1588-ban a «Pécsi disputatio» alkalmá-
val a fenyegető mozgalmak láttára, jónak 
látta félre térni a küzdelem elől és a 
herczegszőllősi zsinatra hivatkozva, meg-
tiltá híveinek, hogy a pécsiekkel érint-
kezzenek. Kevéssel azután meghalt. — 
Munkái: 1. 'EiuSaXajx'.ov nuptiis Basilii 
Fabricii et Margarethae Viti Balsarati. Vit-
tenbergae, 1567. — 2. Az Vtolso üdöben 
eginehani regnáló bűnökről való praedi-
katiok. tudni illik, Első az Bűnről. Máso-
dik az Reszegsegről. Harmadik az Pa-
raznasagrol. Negiedik az Tanczrol. Debre-
czen, 1582. (Egyetlen csonka példánya a 
sárospataki ev. ref. coll. könyvtárában. 
2. kiadás. Várad, 1584.) — 3. História 
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a Dávid királynak Uriasnak feleségével 
való vétkeiről. Sicz (Német-Lövő), 1592. 
(Egy példánya sem ismeretes. 1579-ben 
Íratott és két előbbeni kiadása jelent meg 
hely és év n., melyek közül egyik a m. 
tud. akadémia, másik a n. múzeum könyv-
tárában van.) — Latin elegiát irt Heltai 
Gáspár História Mathiae Hunyadis, Clau-
diopoli, 1565. cz. munkája előszava után. 

Toldy, Költészet Tört. 167. 1. — Szalay 
I.úszlú, Adalékok a M. Nemzet Történetéhez. 
Pest. 1861. 222. 1. — Franki, Hazai s Külf. 
I s k o l á z á s 401. 390. 391. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 98. 109. 130. 168. 1. 
I I I . k . ( k é z i r a t b a n . ) — Keresztény Magvető 
1889. 279—281. 1. (Kanyaró F.) 1890. 92. 1. 

Decsi Gáspár, ev. ref. lelkész, 1650. 
ápr. 20-tól theologiát hallgatott a frane-
kerai egyetemen. — Munkája: Disputa-
tio de creata in homine imagine Dei. 
Franequerae, 1653. 

Történelmi Tár 1886. 608. 1. 

Decsy Géza, tanítóképző tanár, szül. 
1850. febr. 5. Baján Bácsmegyében ; a 
főgymnasiumot szülővárosában (1861 — 
69.), az egyetemet Pesten (1870—73.) 
végezte ; ugyanott nyert tanári oklevelet 
1876-ban a mathematikai s physikai szak-
ból. 1873-tól 1876-ig tanítóképző-intézeti 
segédtanár volt Csongrádon; 1876 óta 
állami tanítóképző-intézeti rendes tanár 
Aradon. — Tanügyi czikkeket és bírá-
latokat irt a Tanügyi Közlönybe (Szeged 
1873—75. neve és Hypokrates névvel); 
Aradon az Alföld és Arad és Vidékének 
munkatársa volt; czikkei az utóbbiban: 
(1881. A tanítóképzés reformja, Nyizsnyai 
Gusztáv elhunyt zeneköltőről; 1890. Em-
lékbeszéde márcz. 15-ről 1848.; és 1880. 
1883-ban költemények); Alföldben (1884. 
fürdői levél Reichenhallból; 1885. A tiszt-
viselő, rimes prózában irt humoreszk); 
irt a Kölcsey-egylet Évkönyvébe (1884. 
Oda Arany emlékére és egy allegória, 
1885. Katona emlékezete, 1887,), humoros 
dolgozatokat irt a Vidám Náczi cz. élcz-
lapba (1877. Lantos álnév alatt) és a 
Bolond Istókba (1880. Bolha cz. makama.) 

Szöllösy Károly, Aradmegye Népokt. Inté-
zeteinek Névtára. Arad, 1879. 32. 1. — Lakatos 
Ottó, Arad Tört. III. és önéletrajzi adatok. 

Decsi István, ev. ref. lelkész. D. 
Gáspár tolnai pap fia s D. Czimor János 
testvéröcscse, szül. Baranyamegyében ; 
1589-ben a debreczeni főiskola tanulója. 
1595-ben senior és segédtanár volt; 1597. 
márcz. 19-től a vittenbergai egyetemen, 
1597. szept. 15-től a heidelbergin tanult. 
1599. okt. 24. debreczeni tanárnak vá-
lasztották ; 1600. nov. 25. jelen volt a 
tasnádi zsinaton; 1601. febr. 1. után 
Nagybányára vitetett papnak. 1602. jún. 2. 
nőül vette Hodászi Lukács debreczeni 
pap leányát Katalint; (menyegzőjére üd-
vözlő verseket írtak barátai s tanítványai, 
melyek kinyomattak és egyetlen példány-
ban a debreczeni főiskola könyvtárában 
vannak). 1609 tavaszán Szatmáron lelt 
pap. hol a városi jegyzőkönyv szerint: 
«számára házában tanuló asztalt, köny-
ves thekákat, székeket és egy kis asztalt, 
melyről a tüzelő előtt ehessék, csinálta-
tott a város, melyeket tartozik ott hagyni, 
ha bontakozódása történnék.» 1612 tava-
szán Nagyváradra vitetett papnak, 1613. 
máj. 17. már a bihari egyházkerület 
esperese volt; 1630. jún. 9. jelen volt a 
debreczeni zsinaton. Meghalt 1631. jún. 15. 
Nagyváradon. — Munkája: De praedesti-
natione, respondente S. D. 7. et 14. Julii 
1599. 30—33. 1. (Davidis Parei collegi-
o r u m . . . theologicorum... decuria una. 
Heidelbergae, 1612/cz. gyűjteményében.) 
— Egy Dialógus matris et filii cz. 10 dis-
tichonból álló elegiacus költeménye van 
az 1597. aug. kiadott: Threnodiai in 
praematurum obitum.. . Filioli Claris-
s imi . . . Basilii Wendighi Szepsini... Wite-
bergae, 1597. cz. gyűjteményes munkában. 

Weszprémi, Succíncta Med. Biographia IV. 
466. — Bartliolomaeides, Memoriae Ungarorum 
101. 1. — Révész Imre F i g y e l m e z ö j e 1871. 
185. 1872. 8. 1. — Czelder Figyelője 1883.93.1. 
— Debreczeni Prot. Lap 1883. 21 1. — Szabó 
Károly Régi M. Könyvtár II. 87. 1. Bakóczi 
János, Dézsi Lajos és Koncz József szives 
közlésök. 
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Decsi István, iskolamester volt, való-
színűleg Tolnamegyében, mert Deesen 
irta össze 1609-tól 1613-ig énekes köny-
vét, mely mint Decsi-codex ismeretes. 
Ezen codexet Andorka Gyula ajándékozta 
a m. t. akadémiának 1864-ben; 16-rét 
alakú s elől hátúi csonka; 45 éneket 
foglal magában több énekszerzőtől, így 
Batizi Andrástól és Tinóditól is; a leg-
régibb 1530-ig visszavihető, a legújabb 
1611-ből való; jobbára vallásos tartal-
múak, de vannak a codexben históriás 
énekek, valamint D.-től is több ének, 
leginkább protestáns vallásos tartalmú, 
melyeket egyházi vagy iskolai haszná-
latra szánt. D. neve a versfejekből tűnik 
ki. Thaly Kálmán ismertette 1864. decz. 5. 
a m. tud. akadémiában (M. T. Akad. 
Ért. 1864.) és a Századokban (1871. 31. 
és 91. 1. Ismeretlen históriás énekek cz.) 

Décsy István, népköltő. — Munkái: 
1. Koronázási emlék. Pest, 1867. (Dal 
I. Ferencz József magyar király koro-
náztatása emlékére.) — 2. Árpád és 
Masarna. Tündérrege az őskorból. U. 
ott, 1868. (Bartalits Képes Naptárából.) 
— 3. Alkotmányos dal. U. ott, 1867. 

Décsi (Deutsch) Jakab, hirlapiró, szül. 
1859. ápr. 28. Kecskeméten Pestmegyében; 
középiskoláit szülővárosában végezte; 
azután a budai állami képzőintézetet, 
majd az egyetemet látogatta, hol a böl-
cseleti, nyelvészeti s irodalmi előadásokat 
hallgatta. Ez idő alatt magántanítással 
tengette életét. Anyagi helyzete azután 
is a vidéki nevelősködésre kényszerítette 
s 1879—80-ban Keczelen (Pestm.), 1881-
ben Nádason (Pozsonym.) Puteáni Károly 
két fia mellett nevelősködött; közben 
Pálffy Mór gróf szomolányi központi 
irodájában a magyar fogalmazási teendő-
ket végezte. Innen Nagyszombatba ment, 
hol a polgári iskolánál óhajtott állást 
nyerni, de ez nem sikerült, azért hirlap-
irással tartotta fönn magát. 1884-ben 
Komáromba ment nevelőnek és az ottani 

hírlapba dolgozott, majd annak szerkesz-
tője lett; 1890-ben a pozsonyi Nyugat-
magyarországi Híradónak lett segédszer-
kesztője. — Szépirodalmi dolgozatai 1879-
ben a Hölgyek Lapjában és Budapestben 
jelentek meg; irt az egri Mátravidékbe 
(1880.) és 1882-ben a Nagyszombati Heti-
lapba tárczákat és a Népnevelőbe, mely-
nek 1884-ig rendes munkatársa volt, 
szakkezikkeket; irt még a Bajai Köz-
lönybe (1882—83. verseket, tárczákat) és 
1884-ben a Komáromi Lapokba szépiro-
dalmi és szakezikkeket; 1885 elején a 
Komárom és Vidékének lett munkatársa. 
— Munkája: Költemények. Pozsony, 1881. 
— Szerkesztette a Komárom és Vidékét 
1885. októberben, a Komárommegyei Köz-
lönyt 1885. nov. 1-től 1890. szept 17-ig, 
1886. febr. 7-től kiadótulajdonosa is volt. 
— Kéziratban : A természet bibliája 
(Silberstein-Ötvös Adolf német philoso-
phiai munkájának fordítása); Rosamunda 
(Weilen József tört. tragédiájának fordí-
tása.) — Álnevei s jegye : Fidelio, Capella. 
—d—i, a Komárommegyei Közlönyben 
(1885-től.) 

Önéletrajzi adatok. 

Decsi (Csimor) János (baranyai), ev. 
ref. főiskolai igazgató, a XVI. század 
egyik legtudósabb irója. szül. Deesen 
Tolnamegyében ; első oktatását az akkor 
virágzó s jeles könyvtárral biró tolnai 
ref. iskolában nyerte, Herczeg-Szöllősi 
Gáspár és Tolnai Bálint vezetése alatt; 
innét került a debreczeni, majd a kolozs-
vári iskolába, melynek vezetői őt ajánlot-
ták 1587-ben Bánffi Farkas fejedelmi 
tanácsosnak, a külföldi egyetemre kül-
dendő Ferencz nevű fia mellé utitársúl. 
Az ifjak máj. 18. indultak el Bonczidá-
ról, Moldván, Havasalföldön át Varsóba 
s végre Poroszországon, Pomeranián és 
Brandenburgon át, júl. 22. Vittenbergába 
ékeztek; itt Albert Salamon tanár és 
orvosdoktornál laktak Dudith Andrással 
együtt. Távozásuk alkalmával (1589.) 
néhány tanulótársához bucsúverset irt. 
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Külföldi tartózkodása alatt a szigeti s 
pécsi bégek harczai s rablásai következ-
tében nem csak maga pusztult ki atyai 
javaiból, banem az övéi is kiszorultak 
lakhelyeikből és Erdélyben Báthori Zsig-
mond fejedelemnél kerestek és találtak 
menedéket. 1592 végén Kolozsvárt tele-
pedett le. 1593-ban a székely-(maros-) 
vásárhelyi iskolánál alkalmazták ; itteni 
tartózkodását és működését bőven irja 
le Hunyady Ferencz udvari orvoshoz 1596. 
aug. 16. intézett levelében és egy 1597. 
aug. 26. szolgálati szerződés (melyeket 
Koncz J. egész terjedelműkben közöl); 
ezekből tudjuk azt is, hogy édes anyja 
Által Erzsébet, mostoha atyja Decsi Bor-
bély Péter és mostoha testvére Decsi 
Dániel volt; továbbá, hogy 1600-ban 
nősült és 1601-ben meghalt; a vásárhelyi 
iskolaigazgatásért majd semmi fizetést 
sem kapott és végre is a város néhány 
évi szolgálatáért Decsit egy régi iskola-
házzal elégítette ki azon helyen, hol ma 
a kollégium fekszik. — Munkái: 1. Ho-
cloeporicon Itineris Transylvanici, Molda-
vici, Russici, Cassubii, Masovici, Prussici, 
Borussici, Pomerani, Marchici et Saxonici, 

exantlati 1587 Witebergae, 1587. 
(Ism. M. Zsidó Szemle 1892.) — 2. Syn-
tagma Institvtionvm Jvris Imperialis ac 
Vngarici, qvatvor perspicvis qvaestionvm 
ac responsionvm libris comprehensvm. 
Claudiopoli, 1593. (Száz példány volt a 
kiadótól tiszteletdíja.) — 3. Synopsis 
philosophiae in privatum memoriae sub-
sidium, thesibus et velut aphorismis qui-
busdam comprehensa et ad disputandum 
proposita in Academia Argentinensi. . . 
Witebergae, 1595. — 4. As Caius Crispus 
Salvstivsnak ket Historiaia... Cibinii, 
1595. (Ism. Erdélyi Muzeum III. 1815. 
Kazinczy.) — 5. Adagiorvm Graeco La-
tino Vngaricorvm Chiliades quinque,.. . 
Bartphae, 1598. (Ism. Vasárnapi Újság 
1869. 39. sz. Bud. Közlöny 1870. 9. sz. 
Eötvös Lajos.) — 6. Joannes Becius 
Barovius Joanni Telegdio S. P. B. Ex 

foro Siculorum, die 5. Mártii 1598. (Levél 
Telegdihez a Hunn-Scytha Írásról, mely 
legelőször Telegdinek, Rudimenta priscae 
Hunnorum linguae, brevibus quaestioni-
bus et responsionibus comprehensa. Lug-
duni Batav. 1598. cz. könyvének elején 
és Bod, M. Athenasának is az elején 
1766. jelent meg.) — 7. Bucsúversek a 
vittenbergai egyetemről hazatérő magyar 
ifjakhoz : Tankó Miklóshoz (1588., görög 
vers 16 sor), Tolnai S. Jánoshoz (1588.. 
latin 40 sor), Újfalvi Pécsi Zsigmondhoz 
(1589., 28 sor), Eszlári F. Demeterhez 
(1589., 32 sor), megvannak a marosvásár 
helyi ev. ref. főiskola könyvtárában. — 
8. Joannis Becii Barovii Commenta-
riorum Be rebus Vngaricis (Dec. X. D. 
XI. Liber 1. 2.) Pest, 1865. (Monumenta 
Hungarica II. oszt. XVII. kötet. Közli 
Toldy Ferencz a szerző életrajzával. 
Baranyai Decsi János Magyar históriája 
1592—98. cz. latinul irt magyar törté-
netéből fenmaradt rész. Ism. Budap. 
Szemle. Uj F. IX. X. 1867-68. Garády. 
Budapesti Közlöny 1867. 158. sz. Szilágyi 
S.) — Levele Hunyadi Ferenczhez, M.-
Vásárhely, 1596. aug. 16. (Tört. Tár 1881. 
473. 1.) — Nevét Joh. C. Decius Baro-
viusnak i r ta ; családi neve Czimor volt, 
ezt Csimornak és Tzimornak, vezeték 
neve származása helységéről Deczi, Detsi, 
később Décsi s Décsynek irták, a baranyai 
előnevét szintén különbözően irta, Bara-
nyainak, Baroviusnak és többször Baro-
niusnak. — Arczképét egykorú fametszet 
után közli Toldy a Históriája LII. lapján 
(Monum. II. oszt. XVII. kötet.) 

Rotarides, Históriáé Hung. Lit. Lineamenta 
Altona, 1745. 35. 43. 44. 1. — Weszprémi, 
Succincta Med. Biographia I. 191—193. IV. 
406. 1. — Bod, M. A t h e n a s 68. — Horányi, 
Memoria I . 486. — Lampe, His tór ia Eecl. 
Ref. in I l u n g . et T r a n s . 677. — Siebenb. 
Quartalschrift VI . 1798. 233—39. 1. (Seivert.) — 
Bartholomaeides, Memor iae Ung . 85. 1. — 
Toldy, Újkori Nemz. í rod. Tört. 45. 55. 56. 
49. 60. 62. 1. és M u n k á i I . — Budapesti Szemle 
I I I . 1858. 182. — Egyet. Hl. Encyclopaedia V I I . 
309. (Vass József,) — Figyelő V. 1878. VI. 
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1879. — Ábel, Die class. Phi lo logie in U n g a r n 
10.— Történelmi Tár 1881. 1882. (Koncz J.) — 
Koncz József, A M a r o s v á s á r h e l y i ev . r e f . 
Régi Iskola Ismertetése. Marosvásárhely, 
1884. 15. — Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r 
I . 139. 143. I I . 65. 76. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1891. 

Decsi Mihály deák. — Egy költe-
ménye maradt fenn tőle a debreczeni 
Lugossy-codexben: Tüköré és példája ez 
jelön való romlandó életnek 1540. (mely-
ben a damoklesi kard története példájá-
ban a földi élet aggodalmas voltát adja 
elő; a debreczeni ev. ref. koll. könyv-
tárában van.) 

Toldy, M. Költészet Tör t . 172. - Bodnár, 
M. írod. Tört. I. 

Decsy Sámuel (decsi), bölcselet és 
orvosdoktor. Decsi Borbély István fia, 
szül, vagy kereszteltetett 1742. jan. 2. 
Rimaszombatban Gömörmegyében (az ot-
tani ref. anyakönyv szerint, mások 1745. 
aug. 19., sőt 1748-ra is teszik szül. ide-
jét) ; Pozsonyban és Sárospatakon tanult. 
(Kazinczy irja róla, hogy Sárospatakon 
németül tudó gyermek nem volt D. S.-ig, 
ki oda Pozsonyból jött. Pályám Emlék. 
N. Könyvtár III. 16.) Azután külföldi 
egyetemekre (Németországba és Hol-
landiába) ment és ott nyerte doktori 
oklevelét. Visszatérve Bécset választotta 
állandó lakhelyéül, hol egyike volt azon 
magyaroknak, kik II. József boldogtalan 
korszaka után a nemzeti ébredés hajna-
lán buzgón fáradoztak a nemzeti iroda-
lom fejlesztésén s a magyar nyelv ter-
jesztésén ; különösen sokat hatott erre az 
általa alapított és 27 évig szerkesztett 
bécsi Magyar Kurir. Meghalt 1816. jan. 
25. Bécsben. A frankfurti kir. tudós tár-
saságnak tagja volt. — A Magyar Kurír-
ban többek közt megjelentek tőle: Egy 
hatodik világrész históriája (1815. I. 
5—8. Melléki.), Mandich Antal diakovári 
püspök életrajza (1815. I. 15.); M. Ku-
rírnak Füredre való utazásának leírása 
(1796. II. 29. 45. 59. sz.). — Munkái: 
1. Dissertatio inauguralis historico phy- j 

sica de successivo telluris incremento. 
Traj. ad Vidr., 1776. — 2. 'Iaxpöc 
vCkoGÓwoz toósoc, hoc es t : medicus phi-
losophus deo aequalis. effatum Hippo-
craticum commentatione academica illu-
stratum. U. ott, 1777. — 3. Osmano-
grafia. az az : A török birodalom ter-
mészeti. erkölcsi, egyházi, polgári s hadi 
állapottyának, és a magyar királyok ellen 
viselt nevezetesebb hadakozásainak sum-
más leírása. Bécs, 1788—89. Három rész. 
két térképpel. — 4. Pannóniai Féniksz, 
avagy hamvából feltámadott magyar 
nyelv. U. ott. 1790. — 5. A magyar 
szent koronának és az ahoz tartozó 
tárgyaknak históriája. U. ott, 1792. arczk. 
és 36 szines rézmetszettel. — 6. Magyar 
Almanak 1794. 1795. és 1796. esztendőre 
D. D. S. által. U. ott, 1793—95. Három 
kötet. (Históriai s statisztikai évkönyv.) 
— 7. Házi kereszt. U. ott, 1793. — 
8. A mezei gazdaságot tárgyazó jegy-
zések. U. ott, 1800—1801. (Pánczél Dá-
niellel együtt.) — 9. Egyiptom his-
tóriája. U. ott, 1811. — Szerkesztette 
a Magyar Kurírt 1793-tól maga, azután 
Pánczél Dániellel együtt haláláig és an-
nak melléklapját a Magyar Musát (1793.) 
Bécsben. — Eredeti levele Tóth Ferencz-
hez 1807. ápr. 22. (a m. n. múzeumban.) 

M. Hírmondó 1792. I . 407. I I . 308. 1. — Ma-
gyar Kurir 1816. 8. sz. (Pánczél Dániel.) — 
Hazai s Kiilf. Tudósítások 1816. 10. SZ. — 
Gemeinnützige Blätter 1816. 9. SZ. — Katona, 
Histór ia Critica XLI. 574. 1. — SI. Tud. Társ. 
Evkönyve I . 31. — Danielik, M. í r ó k I I . 59.— 
Unterhaltungsblatt 1816. 15. SZ. — Egyetemes SI. 
Encyclopaedia VII. 309. (VaSS József . ) — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő I . 1876. V I . 
IX. XVIII . XIX. — Baltagi Géza, Pol i t ika i 
I roda lom 569. — Petrik B ib l iog raph iá j a . — 
Beöthy Zsolt, Magya r Szépprózai Elbeszélés 
I I . — Kazinczy L e v e l e z é s e I I . — Fővárosi 
Lapok 1892. 40. sz . 

Deczky Károly, gymnasiumi tanuló, 
szül. 1848. febr. 6. Nagyváradon; szülő-
városában tanult, de túlfeszített buzgalma 
véget vetett beteges életének. Meghalt 
1867. ápr. 16. Nagyváradon. — Az Üs-
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tökösben Tormaházy Satyr álnév alatt 
több humorisztikus költeményt irt. — 
Munkája : Deczky Károly hátrahagyott 
költeményei. Nagyvárad, 1868. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Figyelő I I I . 1877. 
104. 1. — Márki Sándor Biharvármegye Írói 
ez. kézirata. 

Dedek Crescens Lajos, esztergom-
egyházm. áldozó pap, egyetemi könyvtár-
tiszt, D. C. Ignácz nyitramegyei főjegyző 
s krencsi Krencsey Etelka fia, szül. 1862. 
jún. 19. Nyitrán ; a gymnasiumot szülő-
városában járta s 1877-ben papnövendék 
lett az esztergomi főmegyében. Egyházi 
elöljárósága a pozsonyi Emericanumba 
küldte; ott és az esztergomi papnevelő-
ben végezte gymnasiumi tanulmányait; 
azután a budapesti papnevelőben tanult, 
hol a magyar egyházi irodalmi iskolának 
tagja, utóbb elnöke lett; 1885. aug. 7. 
misés pappá szenteltetett föl; 1886. aug. 
17. fővárosi káplánnak, 1887. aug. 19. 
a szent István műintézet és könyvnyomda 
igazgatójának, 1891. máj. 19. egyetemi 
könyvtártisztnek nevezték ki Budapesten. 
— Czikkei vannak a M. Államban (1884 
—85. Tarabóczi, Borcsányi névvel és 
dfr. jegygyei.), M. Sionban (1887.). — 
Munkái: 1. A magyarországi fó'pap-
nevesések történelmének vázlata. Bpest, 
1885. (Fraknói-díjat nyerte. Ism. Századok 
1886. Városy. Archiv, f. d. kath. Ivirchen-
Recht 1887.) — 2. A karthausiak Ma-
gyarországban. U. ott, 1889. (Előszóval 
ellátta Fraknói Vilmos; Telegdy László 
és Nagy Lázár rajzaival. 1888-ban a m. 
tud. akadémia által az Oltványi-jutalom-
mal kitüntetve. Ism. Századok. 1890. Pór 
Antal.) — 3. Catalogus librorum manu-
scriptorum Bibliothecae universitatis Bu-
dapestiensis II. (Névtelenül. Sajtó alatt.) 
Szerkeszti az Egyházi Közlöny cz. egyház-
politikai hetilapot 1889 óta Budapesten. 
— Kéziratban : I. Miklós pápa élete és 
kora. (1884-ben az egyetemi Fogarassy-
Pasquich díjat nyerte.) 1891-ben a m. 
tudom, akadémia által a magyarországi 

prédikátorrend (Dominikánusok) történe-
tének megírásával bízatott meg. 

Önéletrajzi adatok. 
Dedinszky János, német színész. — 

Munkái: 1. Journal des königl. frei-
städtischen Theaters in Pressburg. Press-
burg, 1844. — 2. Journal des freistäd-
tischen Theaters in Oedenburg. Den 
Freunden und Gönnern der Kunst zum 
neuen J. 1845. gewidmet. Oedenburg, 
1845. — 3. Journal des freistädtischen 
Theaters in Oedenburg. . . Zum Abschied 
gewidmet. U. ott, 1845. — 4. Zum neuen 
J. 1846. gewidmet. U. ott, 1845. — 5. 
Herbstblumen. Zum Abschiede allen. . 
Theater-Gönnern gewidmet. Raab 1847. 

Petrik Bibliographiája. 
Dedinszky János, idősb, ág. ev. lel-

kész, szül. 1835. aug. 12, Ledényben 
Hontmegyében, hol atyja D. József lel-
kész volt; a gymnasiumot Báthon és 
Selmeczen végezte; 1854. szept.-től a 
pozsonyi ág. ev. főiskolában hallgatta a 
theologiát; 1857. júl. 23. Pozsonyban és 
aug. 17. Miskolczon tett hitjelölti vizs-
gákat ; 1858. márcz. a jenai egyetemre 
ment, honnan 1859. szept. tért vissza ; 
ekkor nevelő lett Laszkáry Miklós házá-
nál Hontmegyében; 1860 végén baka-
bányai segédlelkészszé választatott; 1862. 
jan. 20. szentelte fel Székács József püs-
pök lelkésznek és 1863. máj. 17. Nagy-
Szelezsénybe (Barsm.) rendes lelkésznek 
választatott meg. 1876. febr. Darázsra 
(Hontm.) költözött, hol jelenleg is mint 
lelkész és esperes működik. — Munkája : 
Gyászbeszéd, melyet néhai tek. Ruttkay 
István úr honvéd alezredes és ország-
gyűlési képviselő felett 1869. szept. 6. a 
nagy-szelezsényi ág, ev. templomban tar-
tott. Nyitra, 1871. 

Bodó Lipót szives közlése. (D. J . önélet-
rajzi adatai a nagy-szelezsényi ev. egyház 
naplójából.) 
Dedinszky János, ifjabb, ág. ev. segéd-

lelkész, előbbinek fia, szül. 1868. máj. 29. 
Nagy-Zselezsényben Barsmegyében; 1879. 
szept. a selmeczbányai ev. lyceumba 
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került, hol a nyolcz osztályt 1887-ben 
végezte s 1885-től 1887-ig senior és 
1886—87-ben a Gusztáv Adolf bibliater-
jesztő egylet elnöke volt. 1887. szept. a 
pozsonyi theol. akadémiára ment, hol 
három évet töltött és közben két évig a 
pozsonyi ev. árvaházban tanított. 1890. 
jún. az alapvizsgát letette s a baseli 
egyetemre ment, hol két fél évig tanult. 
1891. szept. 15. és 16. Pozsonyban szak-
vizsgát tett és 26. Budapesten ledényi 
segédlelkészszé szenteltetett fel. 1891. 
nov. 29. körmöczbányai segédlelkészszé 
s hittanárrá választatott meg. — Czikkei 
a pozsonyi Ev. Egyház és Iskola cz. 
lapban jelentek meg: Svájczi levelek. 
1. Az üdvsereg istenitisztelete; 2. Az 
üdvsereg keletkezésének okai s törté-
nelme, 3. Az üdvsereg czélja, eszközei s 
méltatása, 4. Basel egyházi és iskolai 
viszonyai, 5. Basel társadalmi élete; 
ezenkivül vallásos tartalmú költeményei 
jelentek meg a Pozsonymegyei Közlöny-
ben (1888—90.) 

Önéletrajzi adatok. 

Dedinszky József, ügyvéd. — Mun-
kája : Q. B. B. V. classicum posthumum 
seu clangor funebris dum adolescentulus, 
Ladislaus, Dni Thomae Beniczky . . . . 
filiolus, vix 14 dierum intervallo afíixus 
lecto . . . ad lethum deproperans anima 
sua vitae lethique arbitro commendata, 
glebam terreni corporis ritu christiano 
cryptae ecclesiae Sámbokensis die 29. 
Januarii condendam reliquisset, in peren-
naturae memoriae monumentum . . . . 
Pesthini 25. et 26. Januarii dicatum, 
elucubrans. Budae (1736.) 

Petrik Bibliographiája. 

Deési Gyula. — Munkái: 1. A bűn-
tett elmélete. Büntetőjogi kisérlet. Bpest, 
1883. — 2. A renaissance politikai és 
morális hatása korunkban. U. ott, 1885. 

31. Könyvészet 1884. 1886. 

Deési István, ev. ref. lelkész; a leidai 
egyetemen tanult 1755—58-ig. — Mun-
kája : Halotti prédikatio a halandó 

embernek véletlen haláláról, melylyel 
Széki gr. Teleky Mihály koporsóba lett 
betétetésének tisztesség tételére tanítást 
tett. Kolozsvár, 1763. 

Nánási, Pharus 39. 1. — Simor, Catalogus 
Bibi. Joannis Card. Simor 301. lap. 
Deésy Károly, főreáliskolai tanár. szül. 

1848-ban Deésen Szolnok-Dobokamegyé-
ben és 1882 óta a lőcsei főreáliskolában 
tanítja a mennyiségtant, mértani rajzot 
és tornát. — Programmértekezése: Or-
thogonal axonometria (Lőcsei főreáliskola 
Értesítője 1883.) — Munkái: 1. Nézetek 
különböző czímek alatt. Pécs, 1873. — 
2. Bizonyos dolgok az első országos 
rajzkiállításból. U. ott, 1875. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete. — Wutz Névkönyve. 
Déési Lázár György, ev. ref. lelkész 

Nagy-Enyeden. — Munkái: 1. A kegyes 
beszélgetésről Íratott oktatás. Franczia 
nyelvből magának és másoknak is idves-
séges hasznára magyarra fordította . . . 
Nyomtattatott libera baronissa Hídvégi 
Nemes Juliana . . . költségével. Nagy-
Szeben, 1761. — 2. Hór hegye melyen 
Móses Áront Papi öltözetiből levetkezteté 
és Éliázárt felöltözteté . . . és t. t. Her-
rn ányi Dienes József uram enyedi első 
ref. pap meghidegedett tetemeit megtisz-
telte az enyedi templomban. . . Kolozs-
vár, 1763. 

Petrik Bibliographiája. 
Deési Márton, ev. ref. tanár, fia egy 

Segesvárról Deésre származott bodnárnak 
és egy sárospataki vagyonos magyar nő-
nek ; szülővárosában kezdte tanulását, 
honnan Pápai Páriz Imre tanácsára, ki 
akkor deési pap volt, Sárospatakra ment, 
hol iskoláit folytatta. Mint az utolsó Bocskai 
mostoha fiainak nevelője, ura kegyét any-
nyira megnyerte, hogy ez őt saját költ-
ségén külföldi egyetemekre küldte. Leidá-
ban Coccejust hallgatta, kinek körében 
négy évig maradt, hogy e tanárának uj 
eszméit annál jobban elsajátíthassa. Vissza-
térvén hónába, eleinte pap lett Kézdivásár-
helyt, honnan 1671-ben Csengeri halálá-

23. ív sajtó alá adatott 1892. máj. 19. 
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val enyedi tanárnak hívták meg ; nov. 28. 
tartotta védnöke Bocskai jelenlétében be-
köszöntőjét. Itt kedvencz téren mozgott 
és tartózkodás nélkül hirdette Coccejus 
nézeteit a szentírásról s az Istennel való 
szövetségről. Csakhamar akadtak követői, 
nemcsak tanítványai, hanem tanártársai 
közül is (Csernátoni s Pataki), kik ha-
sonlóan terjeszték elveit és hirdeték né-
zeteit. Meghalt 1691. júl. 24. — Művei-
ről azon egyetlen, kéziratban levőn kivül. 
melynek czíme : Summája a Pósaházy 
uram Syllabusára való replicának, nin-
csen tudomásom. 

Budapesti Szemle I V . 1858. ( S z i l á g y i S á n -
d o r . ) — P. Szathmáry Károly, B e t l l l e i l - F ö t a -

n o d a T ö r t . 85. 149. 1. 

Déésy Péter, cs. kir. mérnökkapitány 
volt Legnanóban, midőn két költeménye 
jelent meg a Szépliteraturai Ajándékban 
(1821. Lóri az oltár előtt. 1822. Bará-
tomhoz, Ifjú feleségének halálakor; mind-
kettőnek kézirata a nemzeti múzeumban 
van); a Koszorúban (1839.) is van egy 
költemény (Az árva, világtalanná lett) 
Deési m. sz. alájegyzéssel; talán ezt is 
ő irta. 

Déési Zsigmond, ev. ref. tanár, a 
nagyenyedi kollégiumban tanult; azután 
a hollandi akadémiákra ment és 1714. 
ókt. 4-től Franekerában, 1715—18-ig Lei-
dában volt egyetemi hallgató. Hazatérte 
után udvarhelyi tanár lett. — Munkái: 
1. Exegesis serpentis aenei secundum 
históriám Mosis. Num. XXI. 8. 9. et 
explicatio Christi Job. III. 14. 15. prae-
side Ruardo Andala, 1717. die 30. Juni. 
Franekerae. — 2. Bisputatio theologica 
de bonis operibus. Lugduni Batavorum. 
1717. 

Nánási, P h a r u s 27. — Siebenb. Quart. V I . 
1798. 244. — Budap. Szemle V I . 1859. 10. 1. — 
Tört. Tár 1887. 199. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Dégen Gusztáv, (felsőhegyi), jogi doktor, 
jogakadémiai tanár és országyűlési kép-
viselő, D. János kir. tanácsos és egye-
temi jogtanár fia, szül. 1834. máj. 24. 
Pesten, hol a kegyesrendiek gymnasiumá-

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók. II. 

ban végezte középiskolai tanulmányait; 
1849-ben az ottani egyetemen bölcselet-
hallgató lett és 1851-ben a jogi karba 
lépett. Tanulmányainak végeztével bírói 
s államtudományi vizsgát tett, 1854-ben 
pedig a letett tanári pályázati vizsga 
alapján ösztöndíjjal a bécsi cs. kir. egye-
temre került tanárjelöltnek és az ott 
töltött két évi tanárjelölti gyakorlat és 
letett jogtanári szigorlatok után 1856-ban 
kineveztetett minősített jogtanárnak, tanár-
segédnek és könyvtárnoknak Kassára. 
1857-ben a pesti egyetemen jogi doktori 
oklevelet nyert. A kassai jogakadémián 
mint helyettes tanár a nemzetgazdaságot, 
pénzügyi törvényt és pénzügyi politikát 
adta elő, az akadémia 30,000 kötetből 

I álló könyvtárát rendezte s azt szak- és 
betűrendes katalógusokkal látta el; a 
kassai püspöki megye papnövendékeinek 
egyúttal előadta a magyar és osztrák jogot 
öt évig; egyszersmind a seminariumi 
könyvtárrendezést is végezte, miért a 
püspöktől 1860-ban dicsérő oklevelet 
nyert. 1857-ben a kassai bírói állam-
vizsgálatnak lett bizottsági tagja. Erde-
mei elismeréseűl 1861. decz. 7. a pozsonyi 
kir. jogakadémiához neveztetett ki rendes 
tanárnak, hol a politikai tudományokat, 
a váltó- s kereskedelmi jogot tanította ; 
a tanári testület idősbje, többször az alap-
és államvizsgálatok elnöke, 1863-tól fogva 
a jog és államtudományi vizsgálatok bi-
zottsági tagja volt. A pozsonyi második 
takarékpénztár, kereskedelmi bank, nép-
konyha, fogyasztási egylet, megyei régé-
szeti, természettudományi, gazdasági egye-
sületek. városi statisztikai hivatal, jogász-
segélyző egylet, úgy más társulatoknak 
részben alapítója s elnöke, részben munkás 
tagja volt. Érdemei elismeréseűl 1879. jún. 
2. felsőhegyi előnévvel nemességet és 1881. 
cs. és kir. asztalnoki méltóságot nyert. 
A pozsonyi kir. jogakadémiának 1884-ben 
tartott százéves fennállásának jubileumán 
3000 kötetből álló könyvtárát a jogaka-
démiának ajándékozta s a jogászsegélyző 

24 
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egyletnél alapítványt tett. 1884-benország-
gyűlési képviselőnek választották meg a 
sopronmegyei nagymártoni kerületben; 
azután 1887. és 1891-ben is ugyanott. 
Ennek következtében a tanári pályáról 
visszalépett és Budapestre költözött; itt 
is tagja a birói s az államtudományi 
államvizsgálatoknak és az ügyvédi vizs-
gálatnak, a magyar vöröskeresztegyesület-
nek országos meghatalmazottja, a taracz-
völgyi vasút alelnöke, a budapesti keres-
kedelmi s iparbank-részvénytársulat igaz-
gatója 1889-ben a III. oszt. vaskorona-
lovagrendet kapta. — Irodalmi működését 
Kassán kezdte meg ; több jogtudományi 
czikket irt a pozsonyi Zeitschrift für Ge-
setzkunde u. Rechtspflege (1860.), a bécsi 
Repertórium zum Magazin für Rechts-
u. Staatswissenschaften (1861.) és a Jog-
tudományi Hetilapba (1867.) és Jogtudo-
mányi Közlönybe (1869.) — Munkái : 
1. A magyar váltójog. Pest, 1865. — 
2. A magyar váltóeljárás. U. ott, 1866. 
(Ism. Jogtud. Közlöny.) — 3. A köz-
jegyzoség. U. ott, 1866. — 4. A váltó 
történelme a legrégibb időktől korunkig. 
U. ott, 1870. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyv-Szemle 1882. 
14. 29. — Ortvay, Száz é v . 143. 1. — Sturm, 
Uj Országgyűlési Almanach és önéletrajzi 
adatok. 

Dégen János, bölcseletdoktor, cs. kir. 
tanácsos, egyetemi tanár, szül. 1791. 
decz. 27. Budán, hol a gymnasiumot 
végezte ; ezután a pesti egyetemen a böl-
cseletet hallgatta; 1813-ban bölcseletdok-
tori oklevelet nyert és folytatólagosan a 
jogot is elvégezte. 1817-ben az egyetemen 
a physikai tanár mellett tanársegéd lett 
és több évig helyettes volt a bölcseleti 
s a természettudományi tanszéken. Midőn 
az államszámtani tanszék rendszeresít 
tetett az egyetemen, annak eleinte rend-
kívüli, később rendes tanára lett. 1834— 
36-ben dékánja volt a bölcseleti karnak, 
1843-ban pedig egyetemi rektor és mint 
a tanári testületnek idősbje, helyettes 

igazgatója a bölcseleti karnak 1849-ig. 
A szabadsághareznak befejezése után 
kiváló érdemeket szerzett mint fővárosi 
községtanácsos a város belügyeinek s is-
koláinak szervezése körül. 1856-ban 
királyi tanácsossá neveztetett ki. 1857-
ben nyugalomba vonult. Meghalt 1858. 
július 9. Budán. — Munkái kéziratban 
maradtak; irt több physikai értekezést és 
egy nagyobb munkát: Államszámtan. 

Egyet. HI. Encyclopaedia V I I . 313. 1. ; fiának 
dr. Degen Gusztávnak szives közlése és 
gyászjelentés. 

De Gerando Ágost, földbirtokos, a m. 
tud. akadémia levelező tagja, szül. 1819. 
ápril 4. Lyonban Francziaországban ; 
anyja római nő volt a Barberi grófi 
családból ; négy éves korában veszítette 
el édes atyját De Gerando Antalt és 
nagybátyjának, b. Mari-Joseph de Gerando 
hires bölcselő- s paedagogus irónak házá-
nál nevelkedett. Épen tanulmányait vé-
gezte s utolsó vizsgáit tette le, midőn 
Brunswick Teréz grófnő Párisba ment 
unokahugával Teleki Emma grófnővel 
és felkereste a nagy franczia paeda-
gogust. A míg az öregek a nevelésről 
értekeztek, az ifjak irodalomról, művé-
szetről, hazáról, haladásról beszélgettek, 
egymást megszerették és szüleik ellen-
kezését legyőzve egymáséi lettek. De 
Gerando Á. ekkor 21 éves volt. A magyar 
hazát lelkesedéssel megszerette ; Magyar-
országra jővén, közelebb akarta hozni 
a két népet. Ezért utazott hazánkban és 
közölte tanulmányai eredményét Franczia-
országban ; sok ismeretterjesztő s poli-
tikai czikket irt főkép a Nationalba. Midőn 
1848-ban Lajos Fülöpöt elűzték, barátai 
Francziaországba hívták vissza, de miután 
Magyarországon is kiütött a szabadság-
harcz, visszatért közénk és részt vett a 
győri csatában, melyben a magyar zászlót 
meg is mentette. De gyenge testalkatú 
lévén, megbetegedett és Drezdában halt 
meg 1849. decz. 8. A m. tudom, akadémia 
1846. decz. 18. választotta meg levelező 
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tagjai közé s Lukács Móricz tartott fölötte 
emlékbeszédet az akadémiában 1860. 
máj. 7. — Munkái: 1. Essai historique 
sur Vorigine des Hongrois. Páris, 1844. 
(Magyar és német fordítása megvan kéz-
iratban a budadesti egyetemi könyvtár-
ban.) — 2. La Transylvanie et ses ka-
bitants. U. ott, 1845. Két kötet. (Németül 
Julius B. Seybt fordításában jelent meg 
Lipcsében 1845-ben.) — 3. L'Esprit 
public en Hongrie depuis la revolution 
Francaise. Páris, 1848. (Színezett tér-
képpel. Magyar fordítása: Politikai kor-
szellem Magyarhonban a franczia forra-
dalom óta. Első rész. A szabadsági eszmék 
története 1790-től 1847-ig. Pest, 1848. 
Németül is megjelent Lipcsében 1848-ben.) 
— Még egy nagy munkát kezdett meg: 
La Hongrie cz., de ebből csak két czikk 
jelent meg a National-ban. Kézirata el-
veszett. 

.'/. Tud. Akadémiai Almán ach 1863. 265. 1. — 
M. Tud. Akadémia Értesítője P h i l o s . T . T . 
Közi. I. 1860. 343. 1. (Lukács Móricz emlék-
beszéde.) — Petrik Bibliographiája és leánya 
De Gerando Antonina szives közlése. 
De Gerando Ágostné (gróf Teleki 

Emma), Teleki Imre gróf és Brunswick 
Karolina grófnő leánya, szül. 1815. nov. 
5. Hosszúfalván a régi Kővárvidékén, 
hol szülei igen elvonult életet éltek há-
rom gyermekökkel Blanka-, Emma- és 
Miksával, kik sokkal többet tanultak e 
nagy magányban, mint más nagy család 
ivadékai. Emma fivérével együtt végezte 
minden tanulmányait; a latinban, törté-
nelemben és botanikában rendkívül sokra 
ment. Később utazott Németországban. 
Olaszországban és Francziaországban. Itt 
ismerkedett meg De Gerando Ágosttal, 
kihez 1840. máj. 14. férjhez ment és kivel 
nyolcz évet élt boldogan; 34 éves korá-
ban már özvegyen maradt két gyermeké-
vel és mivel őt is el akarták fogni s 
férjét nem sikerült volt elfogni, csak ál-
útlevéllel menekülhetett Drezdába, hol 
férjét halálán találta. Ennek elvesztése 
után Francziaországban nevelte fel gyer-

mekeit igaz magyaroknak. 1870-ben tért 
vissza Magyarországra. Azóta hol Páris-
ban tartózkodott régi kitűnő barátai köré-
ben, hol Magyarországon pálfalvi bir-
tokán Szatmármegyében, folytonosan fog-
lalkozva irodalommal, olvasva s irva, 
de csak családja számára. — Franczia-
országban több czikket irt a magyar 
ügyek védelmére. — Munkái: 1. Anto-
nina és Attila könyve, irta anyjok. 
Paris, 1851—64. Négy kötet. (Névtelenül. 
Adomák, nagy emberek élete, költemé-
nyek, színdarabok sat.) — 2. Antonina 
és Attila Rómában. Pest, 1865. — 3 Az 
1867-iki világtárlat Párisban. U. ott, 
1869—70. Két kötet. — 4. Be Gerando 
Agostné, gr. Teleki Emma görögországi 
levelei és a régi Attikának hiteles kút-
fők utáni leírása. U. ott, 1873. — 5. Hasz-
nos mondatok gyűjteménye a hosszú-
falvi iskola számára 1884. (Névtelenül.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hí. Nemzetségi Zseb-
könyv 244. 1. és leánya De Gerando Antonina 
szives közlése. 

De Gerando Antonina, a kolozsvári 
felsőbb leányiskola igazgatója, előbbi-
nek és De Gerando Ágost leánya, szül. 
1845. febr. 13. Párisban; 1849 végéig 
volt Magyarországon; azután anyjával 
Párisba költözött, hol tanulmányait fivé-
rével együtt Irányi Dániel és franczia 
tanárok vezetése alatt végezte. 1861-ben 
letette a tanítónői vizsgát; azonnal 6 
kis fiúból álló tanfolyamot nyitott, kiket 
egy év alatt a gymnasium második osz-
tályára készített; nemeskéri Kis Miklós 
ezredes két kis fiát is tanította. 1863-ban 
tette le a második fokú vizsgát és egy 
évre reá a tanárnői vizsgát mindig a 
párisi városházán. 1865. és 1867-ben 
rövid időre ellátogatott Magyarországra, 
de csak 1872-ben telepedett le végképen 
a hazában és a nőegylet intézetében, 
valamint a kézimunka ipariskolában ta-
nított és magán oktatást is adott. 1876-
ban Budapesten nyitott magán cursuso-
kat, milyenek külföldön is vannak, a 
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műveltebb családok leányai számára. 
1880-ban Kolozsvárra bívták meg igaz-
gatóménak a keletkező felsőbb leányisko-
lához. 1891-ben egy évi szabadságidőt 
nyert a kolozsvári iskolaszéktől, hogy 
beteg anyját ápolhassa. — Sok czikket 
irt a nevelési szaklapokba s a kolozs-
vári s a fővárosi lapokba ; a Nőnevelés-
nek rendes munkatársa és némelykor a 
párisi Revue Pédagogique-be is ir. — 
Munkái: 1. Fracas-se kapitány. Theo-
phile Gautier után ford. Bpest, 1873. — 
2. Okadatolt eredeti magyar számtan. 
Algymnasiumok, képezdék, ipariskolák 
és magánhasználatra. U. ott, 1875. — 
3. Hogyan neveljük gyermekeinket ? — 
4. Egy együgyű ember története. Woel 
Eugenia után ford. U. ott, 1876. — 5. 
Lengyel- és Oroszország. Michelet Gyula 
után francziából ford. U. ott, 1878. (Olcsó 
Könyvtár 48.) — 6. Le fils de l'homme 
au coeur de pierre. Jókai, A kőszivű 
ember fiai cz. regénye franczia fordítás-
ban. Páris, 1880. — 7. A munka tör- j 
ténetének rövid vázlata. Bpest, (1880.) 
— 8. Nó'tan, vagy az asszonyi hivatás 
tudománya. Kolozsvár, 1880. — 9. Ne-
veléstan. U. ott, 1881. — 10. Háztar-
tástan. U. ott, 1883. — 11. Hol a bol-
dogság ? Vigaszszó szenvedők s szeren-
csétlenek számára. Bpest, 1884. — 12. 
Zene-elmélet és ének-iskola. Chevet-tan-
mód szerint. U. ott, 1885. — 13. Fran-
czia felsőbb leányiskolákról. U. ott, 1885. 
— 14. A franczia forradalom története. 
Michelet Gyula után francziából ford. 
Kolozsvár, 1885—91. 12 kötetben. — 
15. A hóember. George Sand után az 
ifjúság számára francziából átdolgozta. 
Bpest, 1887. — 16. A kis Rózsa. Hetzel 
után ford. . — 17. Az emberiség jói-
tevői. Valódi nagy emberek jellemrajzai. 
Bpest, 1887. — 18. Pali gyermeksége 
és ifjúsága. U. ott, 1889. (12—15 éves 
gyermekek számára.) — 19. Ifjúsági 
szinművek. Bpest, 1891. — 20. Fran-
czia olvasókönyv felsőbb leányiskolák 

számára (Lectures frangaises.) Pozsony. 
1891. — 21. Női élet. Kolozsvár, 1892. 
— 22. Gróf Teleki Blanka élete. Bpest, 
1892. (Ism. P. Hirlap 127. sz.) 

Petrik Könyvészete. — Lorenz, Catalogue, 
Paris, 1887. X. 24. — M. Könyvészet 1880—82. 
1885—87. 1891. — Kitzlingstein, M. Könyvé-
sze t . TI. — Faylné-Hentaller Mariska,, A M a -
gyar írónőkről. Bpest, 1889. és önéletrajzi 
adatok. 

De Gerando Attila, földbirtokos, előbbi-
nek testvéröcscse, szül. 1847. decz. 10. 
Budapesten; két éves korában elveszt-
vén édes atyját, anyjával Párisba mene-
kült a család régi barátai (Michelet, 
Dumesnil, Quinet, Leon Cogniet festő s 
más kiváló emberek) körébe. Nővéré-
vel együtt végezte tanulmányait Irányi 
Dániel és több franczia tanár vezetése 
alatt; 14 éves korában ment nyilvános 
lyceumba, hol a két utolsó évet végezte 
s letette a baccalaureatust az irodalmi, 
két év múlva pedig a tudományos szak-
ból is, mely akkop ketté volt választva. Ké-
sőbb agrégé (jogi doktor)lett; a doctoratust 
1870-ben Budapesten is letette. — Főkép 
költeményeket irt, magyarokat és fran-
cziákat felváltva, de melyek közül csak 
kevés jelent meg a lapokban. Útirajzokat 
és ethnographiai czikkeket irt a Vasár-
napi Újságba (1873.1876.1880.1882.1884.) 
és a Földrajzi Közleményekbe (1875.). 
1880 óta állandó munkatársa a párisi 
Revue de Geographie-nek, melynek majd 
minden füzetébe ir Magyarországról ; 
még a Revue Historique-nek is munka-
társa, mely folyóirat számára jelenleg 
Wesselényi Miklósról ir értekezést. — 
Munkái: 1. Kővárvidéke 1874-ben. Bpest, 
1875. (A Földrajzi Közleményekből.) — 
2. Két hét a Székelyföldön. U. ott, 1880 
(Népszerű Term. Előadások Gyűjteménye 
IV. 27. füzet.) — 3. Franklin élete. 
Megnet után ford. U. ott, 1880. — 4. 
Étude sur les hautes plaines de Tran-
sylvaniae. Paris, 1882. (Ism. Bud. Szemle 
XXXIV. Különnyomat a Bevue de Géo-
graphie-ből; ugyanebből jelentek meg : 
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Szegszárd et ses Environs, Sur les Na-
tionalités de la Hongrie, Le défilé du 
Bas Danube.) — 4. Velencze 12 kép-
ben. U. ott, 1891. 

Nővére De Gerando Antonina szives köz-
lése. 

Déghy István, kath. plébános, szül. 
1814. febr. 17. Alsó-Lendván Zalamegyé-
ben, hol atyja gazdatiszt volt; iskoláit 
Kőszegen és Szombathelyen végezte, hol 
a püspöki papnevelőintézetbe lépett ; 
1837-ben áldozópappá szenteltetett föl. 
Előbb a szombathelyi lyceumban tanított, 
1850. aug.-tól, midőn ez egybeolvadt a 
gymnasiummal, tanár volt ugyanott. Je-
lenleg vépi plébános és péczöli apát. — 
1833 —34-ben mathematikai s geometriai 
latin terminus technikusok magyar for-
dítását nyújtotta be a m t. akadémiá-
nak, melyek akkori lapban meg is jelen-
tek ; irt aztán két czikket: Jézus jelleme 
és Saul jelleme, melyek a Religióban 
jelentek meg a 40-es évek elején. — 
Programmértekezése : A növényi és állati 
élettanra alkalmazott vegytanból tartott 
előadások vázlata. (Szombathelyi r. kath. 
Gymnasium Programmja 1854) 

Szombathelyi Fögymnasium Programmja 1850— 
1854. és Kárpát i Kelemen szives közlése. 

Degré Alajos, ügyvéd, a Kisfaludy-
társaság tagja, szül. 1820. jan, 6. Lippán 
Temesmegyében ; atyja franczia emigráns 
volt, ki magyar leányt (Rácz Annát) vett 
nőül és hazánkban telepedett le. D. egé-
szen magyar nevelést nyert; iskoláit 
Aradon kezdte, Szegeden folytatta s a 
jogot 1838—40-ben Nagyváradon végezte. 
1842-ben jurátusnak jött Pestre s ekkor 
volt első feltűnő szerepe ; az ifjúság 
ugyanis Kossuthnak fáklyás menetet ren-
dezett ; a szónoklatra történt pályázat 
jeligés levélkéjének felbontásakor, neki 
jutott a kitüntetés az ünnepelt férfiút 
üdvözölhetni. 1843-ban tett ügyvédi cen-
surát és a pozsonyi országgyűlésen, mint 
királyi táblai jegyző, az ifjúság körében 
vezérszerepet játszott, melyre irói hiva-

tása, tevékenysége, eleven kedélye s bátor 
jelleme által hivatva volt; sokszor volt 
az ifjúságnak szónoka s nem egy poli-
tikai demonstrácziót vezérelt. 1848—49-
ben a szabadságharczot végig szolgálta 
s a 16. huszárezredben (Károlyi huszárok) 
1848. nov. 29. főhadnagy, 1849. jan. 16. 
százados lett. Káta és Tura közt az oro-
szok ellen küzdött heves csatában több 
sebet kapott. (Édes anyját, ki 1849-ben 
halt el és kinek három fia vett részt a 
magyar szabadsághafczban, Arad várá-
nak parancsnoka katonai díszszel temet-
tette el.) A csatában kapott sebei miatt 
a nagyváradi fürdőre kellett mennie; itt 
jutott el hozzá a fegyverletétel hire; 
ezután bujdosott a békési pusztákon; 
innét 1849. decz. a végvidékre menekült, 
honnét az amnestia hírére Pestre jött; 
azonban Aradra internáltatott, hol több 
ideig tartózkodott. Végre a fővárosba 
költözött véglegesen. Utazott Németország-
ban, Belgiumban. Francziaországban és 
Angolországban. 1857-ben megnősült, neje 
Koller Amália. 1867-ben a Kisfaludy-
társaság megválasztotta tagjává. 1870. 
okt. 22. Pestmegye Vácz kerületének lett 
országgyűlési képviselője. Császár Ferencz 
halála után (1858) megvette annak pap-
völgyi házát és szőlejét Váczon, hova 
gyakran kirándult Pestről. Különben a 
40-es évek óta állandóan Budapesten 
tartózkodik, hol családjának és az iro-
dalomnak él; tagja volt 1846-ban az úgy-
nevezett tizek szövetségének. — Irodalom-
mal 1841-ben kezdett foglalkozni s leg-
inkább beszélyeket. útirajzokat és irodalmi 
czikkeket irt a következő lapokba, folyó-
iratokba s évkönyvekbe : Athenaeum, 
Regélő s Honderű (1843—45. 1847.), 
Országgyűlési Almanach (1843.), P. Divat-
lap (1844—46.). Életképek (1846—47. Uti 
képek, Segítsünk egymásnak, vígj. 1 felv. 
1848.), Márczius Tizenötödike (1848-49.). 
Budap. Viszhang (1852—53.), Hölgyfutár 
(1852—53.1856—59.), Divatcsarnok (1853 
—56.), Szépirodalmi Lapok (1853.), Déli-
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báb (1853-57.), Müller Gyula Nagy 
Naptára (1854. Megitta, vígj. 1 felv. 1855— 
56.), Szikszói Enyhlapok (1853.), M. Nép 
Könyvtára (1854.), Délibáb Képes Naptár 
(1857.), M. Posta (1857.), Szépirodalmi 
Közlöny (1858.), Napkelet (1858. 1860.), 
Nefelejts (1859.), Nővilág (1859.), Emich 
G. Nagy Naptára (1860.), P. Napló (1861. 
Türr István életrajzához, 1883. Jósika 
Miklósról), Koszorú (1863.), Családi Kör 
(1863.), Hazánk és a Külföld (1865.Vissza-
pillantás Meránban), Fővárosi Lapok 
(1866—1889.), Kisfalud y-Társaság Év-
lapjai (V. Emlékbeszéd egy elitélt fölött, 
Kuthy Lajosról. Székfoglaló 1869. szept. 
29.), Magyarország és a Nagyvilág (1878. 
1883. Visszaemlékezések), Koszorú (VII. 
1882.), Ország Világ (1883. 1885.), M. 
Salon (1885.), Vasárnapi Újság (1886. 
Visszaemlékezések), Bud. Szemle (XLVI. 
1886. LXI. 1890J, Budapesti Hirlap (1887. 
28. 58. 167. 250. sz. 1848-49. emlékei-
ből. 1888. 66. sz., Honvédség a rémura-
lom után), M. Salon (1887. Bolond idők). 
— Munkái: 1. Iparlovag, vígj. 3 felv, 
Pozsony, 1844. (Először a nemzeti szín-
házban 1844. febr. 12.) — 2. Eljegyzés 
álarcz alatt. Társalgási vígj. 3 felv. Pest, 
1845. (Először a n. színházban 1845. 
ápr. 14.) — 3. Félreismert lángész, vígj. 
3 felv. U. ott, 1846. (Először a n. szinh. 
1846. febr. 16.) — 4. Kedélyrajzok. U. ott, 
1847. (Novellák.) — 5. Két év egy ügy-
véd életéből. Regény. U. ott, 1853. Két 
kötet. (Ism. Divatcsarnok 1853. P. Napló 
939. sz.) — 6. Degré Alajos Novellái. 
U. ott, 1854. Három kötet. (Ism- Bud. 
Hirlap 1854. 356. sz.) — 7. Kalandornő. 
Regény. U. ott, 1854. Két kötet. (Ism. 
Divatcsarnok.) — 8. Salvator Rosa. Tör-
téneti regény. U. ott, 1855. Három kötet. 
(Ism. P. Napló I. 16. sz.) — 9. A sors keze. 
Regény. Kiadja Friebeisz István. U. ott, 
1856. Két kötet. — 10. Novellák. U. ott, 
1857. — 11. Az ördög emlékiratai. U. ott, 
1860. Két kötet. (Ism. Divatcsarnok.) — 
12. száműzött leánya. Regény. U. ott, 

1865. — 13. A kék vér. Regény. U. ott. 
1870. (Ism. P. Napló 2. sz.). — 14. A 
nap hőse. Regény. U. ott, 1870. Két 
kötet. — 15. Itthon. Regény. Bpest. 1877. 
Két kötet. (Ism. Főv. Lapok 1878. 31. 
Egyetértés 65. Petőfi-Társ. Lapja 1877. 
II. 15. sz.) — 16. Az elzárt gyámleány. 
Víg elbeszélés. U. ott, 1878- — 17. Bő-
kezű uzsorás. U. ott, 1882. Két kötet. 
(Magyar Salon Könyvtára. Ism. Főv. 
Lapok 4. sz.) — 18. Visszaemlékezéseim. 
U. ott, 1883—84. Két kötet. (Ism. P. Napló 
1882. 325. 1883. 160. sz. Budap. Hirlap 
1882. 7. 1883. 48. 330. sz. M. és Nagy-
világ 7. 1883. 48. Nemzeti Újság 74. 
Egyetértés 160. sz.) — 19. Igy van jól! 
Víg regény. U. ott, 1887. — Többi szín-
darabjai előadási sorrend szerint a nem-
zeti színházban: Férj és jegyes, vígj. 
3 felv. (1846. jún. 5.), Segítsünk egy-
másnak, vígj. 1 felv. (1848?), Bál előtt, 
alatt, után, vígj. 1 felv. (1851. nov. 22.), 
Az atya szöktet, vígj. 1 felv. (1853. okt. 
31. Megjelent a Szikszói Enyhlapokban), 
Salvator Rosa, melodráma (1855. decz. 
29.), Rendkívüli előadás, vígj. 1 felv. 
(1856. aug. 21.), Két hatalom, vígj. 1 felv. 
(1858. ápr. 7.), Kalandornő, dráma 5 felv. 
(1860. márcz. 26.), Divatos beteg, vígj. 
3 felv. (1864. jan. 29.) — Szerkesztette 
a Délibáb képes naptárt 1857-re Pesten 
Friebeisz Istvánnal együtt és az Ország-
Világot 1883. decz. 8-tól 1885. szept. 26-ig. 
(Ebben jelent meg a Törik-szakad cz. 
regénye 1884. és ifj. Ráday Gedeon, id. 
Lendvay Márton és Jámbor Pál élet- és 
jellemrajza 1885.) — Arczképe Barabás ál-
tal kőre rajzolva, Reifíenstein által nyom-
tatva Bécsben jelent meg 1854-ben és a 
Divatcsarnokhoz mellékeltetett, azután 
szintén Barabás rajza és Reiffenstein 
nyomásában az Arczkép-Albumban jelent 
meg 1856-ban mint a Hölgyfutár mű-
melléklete. 

Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Irodalmi Ór I. 
1848. 152. 1. — Közlöny 1848. 173. SZ. 1849. 
13. sz . — Arczkép-Album II, 1856. a r c z k . — 
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Ferenczy és Danielik, Magyar Il'ók I. — 
Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 27. 1. — 
Családi Kor 1865. 27. SZ. a r c z k . — Vutkovich, 
Magyar írók Albuma. —Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai. Uj F. III. 33. 1. VII. 1871—72.249. 1. 
(Jókai.) — Igazmondó 1871. 3. SZ. arczk. — 
Petrik Könyvészete és Bibliographiája. — 
I.auka, Múltról a Jelennek 93. 1. — Karcsú, 
Vácz Története IX. 303. 1. — M. Könyvészet 
1S87. — Beöthy Zsolt, M. Nemzeti írod. Tört. 
I I . és önéletrajzi adatok. 

Degré Igndcs, makói, csanádmegyei 
származású gyógyszerész, előbbinek mos-
toha bátyja. Jassyban volt gyógyszerész. 
Meghalt 1847 körűi. — Gyógysseres 
értekesés a poró-savról (acidum boraci-
cum) és borkő-savról (acidum tartaricum). 
Pest, 1829. (Gyógyszeres Értekezések, ki-
adta Schuster János tanár. II.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Deidrich András, bölcseletdoktor, gym-
nasiumi igazgató, D. András feleki ág. 
ev. lelkész fia. szül. Nagy-Szebenben; 
1608. májustól a vittenbergai egyetemen 
tanult, azután a nagyszebeni iskolánál 
segédkedett és 1612-ben lektor lett. 1613-
ban helyettes s 161 <;-ben valóságos igaz-
gatóvá választatott; az iskolai könyvtárt, 
szakszerint rendezte ; 1619-ben azonban 
meggyengült egészsége miatt nyugalomba 
vonult. Halálának ideje ismeretlen. — 
Munkái: 1. Itinerarium Scholasticum 
an. 1616. a restituto autem Cibinio tertio, 
pro exemplo inventionis poeticae, suis 
in Schola Patriae auditoribus conscrip-
t u m . . . Cibinii, 1616. — 2. Tyrocinium 
Philosopico-Theologicum ad utriusque 
studii, sed diversimode demonstrandum, 
pio studio descriptum. . . A. 1618 a resti-
tuto Cibinio, anno quinto. U. ott. (A nagy-
szebeniek ezen új időszámításukkal, me-
lyet Bátori Gábor fejedelem vaskormánya 
alól való fölszabadulásuktól fogva kezdtek, 
csakhamar fölhagytak.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 102. 
107.— Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 250. 

Deidrich György, bölcseletdoktor, ág. 
ev. lelkész, D. György tekei (Kolozsm.) 
lelkész fia ; a beszterczei iskolából ment 

Nagy-Szebenbe, hol néhány évet töltött 
el tanulással; azután Kolozsvárt folytatta 
azt és 1587-ben a strassburgi egyetem 
hallgatója lett, hol 1589. márcz. 20. ma-
gister lett. Ezután utazott Olaszországban ; 
Rómában korcsmai czivódás alkalmával 
az elfogottak közé keveredett és fogságá-
ból egy jezsuitához küldött latin verse 
mentette k i ; azután V. Sixtus pápánál 
kihallgatást nyert, ki őt névaláírással 
ellátott arczképével ajándékozta meg, 
mely emlékkönyvével együtt fönmaradt. 
Ezen látogatás azonban később sok kel-
lemetlenséget okozott neki. 1591-ben 
Nagyszebenben az iskola igazgatását 
nyerte el. 1592-ben feladták őt római 
illetlen magaviseleteért, hogy a pápa 
lábát megcsókolta, és némely pasquil-
lok szerzőségét is neki tulajdonították; 
ezért pörbe fogták és hivatalától meg-
fosztották. 1593. máj. 12. azonban a 
nagyszebeni káptalan ártatlannak nyil-
vánította s hivatalába visszahelyezték. 
1594. ápr. 24. atyja elhalálozván, a 
tekei lelkészséget fogadta el; élete pá-
lyájáról még csak annyi van följegyezve, 
hogy 1598-ban lelkészi hivatalától ismét 
megfosztották. — Munkái : 1. Analysis 
libri VI. Ethicorum Áristotelis ad Ni.co-
machum, de quinque habitibus intellectus: 
Arte. Scientia, Prudentia, Sapientia et 
Intelligentia. Argentorati. 1589. — 2. 
Elégia de obitu cl. et doct. Piae memo-
riae Viri Michaelis Bentheri . . . U. ott. 
1589. — 3. Oratio sub auspiciis Melchi-
oris Junii, rect. acad. Argent. de eo: Quid 
sciri, certeque percipi nihil possit in hac 
vita. U. ott, 1589. — 4. Hodoeporicon 
itineris Argentoratensis, insignium quo 
aliquot locorum et urbium, cum Ungariae, 
tum vero maximé Germaniae descriptio-
nes, fluviorum item ac montium quorun-
dam apellationes. Historicas denique 
nonnullas, aliaque lectu non injucunda 
continens. U. ott, 1589. — 5 Sigismun-
dus Bathoreus. Anagrammaticus. Mag-
nus Heros, Dius tu bis. Cibinii, 1591. — 
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6. Programma ad Discipulos. U. ott, 
1591. — 7. Theses ethicae de causa 
efficiente virtutum moralium, ex Lib. 2. 
Ethic. Aristotelis, in Celeber. Cibinien-
sium Gymnasio, ad disputandum propo-
sitae 19. Febr. 1592. U. ott, (ívrét lapon. 
Kovacsóczy Farkas karlátnokhoz intézett 
ajánlással.) — 8. Epithalamion in nup-
tias Rev. Clarissimique Viri, D. Georgii 
Melae et Annae, feminae pudicissimae, 
relictae quondam D. Joannis Reneri, 
Senat. Cibin. . U. ott. 1592. — 9. Pro-
gramma. Cibinii, X. Kai. Jan. 1592. U. 
ott. — 10. Epigramma, in admirandam 
conservationem 111. Principis Transyl-
vaniae et Siculorum Comitis. . . Dni 
Sigismundi, nec non Magnificor. Domi-
nor. D. Balthasaris et D. Stephani Ba-
thoreorum, Scriptum.. . U. ott, 1593. 
— Der du bist Schöpfer aller Ding kez-
detű éneke, mely a Deus Creator omnium 
fordítása, a Radetz Bálint Gesangbüch-
lein-jában (Kolozsvár, 1620.) neki tulaj-
doníttatik. 

Bod, M. Athenás 63. — Horányi, Memoria 
I . 488. — Toldy, Újkori N. írod. 55. 56. 63. 
64. 1. — Franki, A Hazai s Külf. Iskolázás 
396. 398. 1. — Trausch, Scliriftsteller-Lexikon 
I. 251. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 
Cl. 63. 67. 

Deil Jenő, a kassai kereskedelmi s ipar-
kamara titkára, Lubló díszpolgára s a 
koronás arany érem tulajdonosa. — A 
Borászati Lapoknak és Budapesti Újság-
nak (1886.) volt munkatársa. — Mun-
kái : 1. Novellenkram. Mira. Erinnerun-
gen einer Verlassenen. Kassa, 1878. — 
2. Az italmérési jog. Kassa, év n. 2. 
bőv. kiadás. U. ott, 1880. 3. bőv. kiadás. 
U. ott, 1886. (Németül is 3 kiadása u. 
ott, ugyanakkor.) — 3. Spätsommer. U. 
ott, 1886. — 4. A házalási szabályok 
magyarázata. U. ott, 1887. — 5. Neuestes 
Adressbuch der hervorragendsten Fir-
men des Weinhandels von Ungarn-Oes-
terreich. U. ott, 1888. — Szerkesztette 
a Felvidéki Keresk. és Iparlapot 1877-
ben, mely azonban rövid életű volt, a 

[ Kamarai Értesítőt 1883-ban, melyből csak 
két szám jelent meg. és az Abauj-Kassai 
Közlönyt 1888. jan. 5-től 1890. júl. 3-ig 
Kassán. 

Tipray Könyvészete 1878. LXVII. 1. — 
Horváth Ignácz Könyvészete 1886—88. 

Deininger Imre (komorrai), a keszt-
helyi gazdasági intézet igazgató-tanára, 
szül. 1844. máj. 7. Esztergomban ; gym-
nasiumi tanulmányai után néhány évig 
az esztergomi érsekségi uradalmakban 
volt alkalmazva ; 1865—67-ben a ma-
gyar-óvári felsőbb tanintézetet végezte; 
ezután előbbi állását ismét elfoglalta. 
1868. decz. 19. az akkor megnyílt deb-
reczeni gazdasági felsőbb tanintézethez 
tanárrá neveztetett ki, hol eleinte a föld-
mives iskolát, az intézeti gazdaságot és 
kisérleti tért kezelte, míg 1871. febr. 5. 
a felsőbb tanintézetben a növényterme-
lés, növényboncz- és élettan tanszékét 
foglalta el; itt botanikus kertet is léte-
sített, melyet önállólag kezelt. 1874. 
szept. 9., az akkor akadémiai rangra 
emelt magyar-óvári intézethez tétetett 
át. Az akadémia kertjének átalakítását 
három éven át keresztül vitte. A mag-
vizsgálat ügyét Németországban tanul-
mányozta ; javaslatára 1878. tavaszán 
hazánkban az első vetőmag-vizsgáló és 
növény-élettani kisérleti állomás létesült, 
melynek vezetője volt 1884. okt. 8-ig, 
midőn a keszthelyi m. kir. gazdasági 
tanintézet igazgatójává neveztetett ki s 
a mezőgazdasági berendezés, kezelés és 
becsléstani szakok előadását is átvette. 
Több gazdasági egyesület tagja és a 
Keszthely vidéki gazdakörnek alelnöke. 
Ismételten tett tanulmányi utazásokat 
részben a kormány megbízásából Dél-
tirol, Németország, Svájcz, Belgium, Hol-
landia, Angol-, Svéd-, Norvég- és Dán-
országban ; utazásait legnagyobb részben 
le is irta. — Speczialis tanulmányának 
tárgyát képezték a Magyarországon talált 
praehistorikus növény- és különösen mag-
leletek ; utóbbiaknak leírását 1881-ben 
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Nyáry Jenő báró fölvette Az aggteleki 
barlang mint őstemető cz. munkájába. 
— Számos czikket irt a hazai s német 
mezőgazdasági szaklapokba, u. m. Gazda-
sági Lapokba (1869. 1873.), Földmivelési 
Érdekeinkbe (1873—74.). M. Gazdába 
(1874), Természeti. Közlönybe (1874. A 
hortobágyi pusztán fölfedezett keserűvíz-
forrás.) Svédországi első utazásának 
leírása a Közgazdasági Értesítőben (1883.) 
jelent meg; ugyanott tett 1891. utazása 
sajtó alatt van. — Munkái: 1. Jelentés 
a sundsvalli 1882. kiállításról. Bpest, 
1883. (Különnyomat a Közgazd. Értesítő-
ből.) — 2. A keszthelyi m. kir. Gazda-
sági Tanintézet Évkönyve, (1865—85.) 
az itt fennállott Georgicon (1797—1848.) 
rövid történeti vázlatával. Keszthely, 
1885. — 3. Tanulmány a buza fölött, 
kiadja a keszthelyi m. kir. gazdasági 
tanintézet. Az illető tanárok közremű-
ködésével. Nagy-Kanizsa, 1890. (Tan-
intézeti kiadványok 26. sz. Ugyanez né-
metül is, u. ott.) — 4. Adatok kultúr-
növényeink történetéhez. A lengyeli ős-
kori telep növénymaradványai. U. ott, 
1892. (Különnyomat az 1891. Évkönyv-
ből.) Mint igazgató szerkeszti az intézet 
Értesítőit. 

Keszthelyi Tanintézet Évkönyve 1885. 151. 1. — 
Zelliger, Esztergom-Vármegyei írók. Bpest, 
1888. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. és 
önéletrajzi adatok. 
De Kamelis (De Camellis) János 

József, görög eredetű, munkácsi görög-
egyesült püspök 1689-től 1704-ig. — 
Munkája: Katechisis dija naouki Oun-
groruskim liudem zlozennij. Nagyszom-
bat, 1698, (Ezen eredetileg latinul irt 
kátét Kornicky János fordította ruthén 
nyelvre.) 

Szabó Károly, Kégi M. K ö n y v t á r II . 526. 1. 
Dékány Gyula, földbirtokos Szőreghen 

Kecskemét mellett; szül. 1855-ben, régi 
nemes családból Kecskeméten, hol az 
ev. ref. főiskolában tanult 16 éves ko-
ráig ; azután a kereskedői pályára lépett; 
de ezt elhagyta s 1879 óta birtokán 

gazdálkodik. — A kecskeméti lapokban 
jelennek meg versei. — Munkája : Balok. 
Kecskemét. 1892. 

Corvina 1892. 3. SZ. 

Dékány Mihály, miniszteri osztályta-
nácsos, D. István ügyvéd és B. Kiss Er-
zsébet fia. szül. 1848. febr. 4. Kecske-
méten Pestmegyében; középiskoláit a 
kecskeméti és pesti ev. ref. gymnasium-
ban 1866-ban, a jogot ugyanott az egye-
temen 1870-ben végezte; ugyanazon év-
ben letette a bírói vizsgát. Hivatalos 
szolgálatát 1866-ban az országos építé-
szeti igazgatóságnál kezdette, melynek 
megszűntével a közmunka és közlekedési 
minisztériumba lépett át, honnan 1889-
ben, midőn a vizi ügyek a földmivelési 
minisztériumhoz osztattak, ide helyezte-
tett át. 1889 óta osztálytanácsos és atisza-
szabályozási ügyosztályt vezeti. Ezenfelül 
a szolnok-csongrádi jobb parti tiszai tár-
sulatnak és a Gerje-Perje vízszabályozási 
társulatnak kormánybiztosa Több alka-
lommal egyes ügyek elintézése végett 
mint teljhatalmú miniszteri biztos is mű-
ködött. Tagja a tiszavölgyi központi bi-
zottságnak, valamint a szegedi s tiszai 
kölcsönt kiosztó bizottságnak. — Szak-
czikkeket irt a Hon, Reform, Ellenőr, 
Nemzet és Fővárosi Lapok (1888.) cz. 
napilapokba, továbbá a Budapesti Szemle 
(1878.) és Nemzetgazdasági Szemle folyó-
iratokba, mely utóbbinak (György Endre 
szerkesztése alatt) több évig segédszer-
kesztője is volt; végül irt a Tisza-sza-
bályozásról a Rudolf trónörökös könyvébe 
(Magyar Monarchia írásban és Képben.) 
— Munkái : 1 . A magyarországi ár-
mentesitö társulatok. Bpest, 1878. (Meg-
jelent francziául is. U. ott, 1878.) — 2. 
Vízügyeink, különösen a tiszaszabályo-
zás és ármentesítés fejlődéséről. U. ott, 
1879. — 3. Vízszabályozási ügyek. U. ott, 
1885. — 4. A Tisza szabályozása. U. ott, 
1888. — Szerkesztette a közmunka és köz-
lekedési minisztérium megbízásából : A 
hazai közmunka és közlekedési ügyek 
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története és fejlődése. Bpest, 1885. cz. 
munkát, melynek a vízügyekre vonatkozó 
részét maga irta. (Ism. Nemzetg. Szemle.) 
— Álneve Anonymus az Ellenőrben. 

M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Dékány Rafael, orvos-doktor, főreál-
iskolai igazgató, szül. 1828. márcz. 15. 
Kecskeméten Pestmegyében, hol atyja D. 
László kisbirtokú gazda volt; a gymna-
sium első osztályát szülőföldén, az öt 
felsőbbet Budán végezte 1818-ban, midőn 
a szabadságharcz megkezdése miatt az 
ifjúságot április végével szétoszlatták; 
ekkor visszatért Kecskemétre és gyógy-
szerész-gyakornok lett ; okt. 6-án feles-
küdött a 25. honvédzászlóalj közvit.ézé-
nek ; részt vett Budavár ostromában, a 
kápolnai s még 30 kisebb-nagyobb csatá-
ban ; 1849. okt. 4. tette le a fegyvert 
Komáromban mint kezelő őrmester és 
Geleitscheinnal ellátva tért vissza szülő-
földére, hol atyját már eltemetve találta. 
1850—51-ben újból megkezdette a tanu-
lást Pesten, utóbb Bécsben végezte be 
az orvosi pályát, hol 1857-ben orvosi 
oklevelet nyert és haza tért szülőföldére. 
1858-ban Kecskemét városa megválasz-
totta az akkor szervezett alreáliskolához 
a természettudományok tanárává. 1861-
ben fel oszlattatván a kecskeméti reál-
iskola, a helytartótanács által a beszter- j 
czebányai főgymnasiumhoz neveztetett 
ki rendes tanárnak. 1862— 64-ben a po-
zsonyi főreáliskolánál, 1864—70-ben a í 
budai főgymnasiumnál szolgált; időköz-
ben (1864. máj. 30.) a tanárképesítő 
vizsgálatot is letette. 1870—73-ban a 
kecskeméti állami főreáliskolát, melynek 
igazgatója lett, szervezte s létrehozta a 
tudományos felolvasásokat; kieszközölte 
a róm. kath. egyháztanácsnál, melynek 
még most is tagja, hogy a szegény ta-
nulók számára olcsó tápintézetet alapított. 
1883-ban igazgatói állásáról, czímének, 
illetményeinek és jellegének megtartása 
mellett, leköszönt és saját kérelmére is-
mét a budai II. ker. főgymnasiumhoz 

helyeztetett vissza, hol mint a történelem 
tanára működött; 1890 óta pedig az azzal 
kapcsolatban levő Ferencz-József nevelő-
intézet tanára. — Czikkei s értekezései 
a Tanáregylet Közlönyében (III. 1870.) és 
a Természettudományi Közlönyben jelen-
tek meg (138. sz. A hódok mint hely-
viszonyi tényezők, 185. sz. Selyemterme-
lés a szabadban, 214. sz. A délamerikai 
fekélybolha); paedagogiai czikkei a Köz-
oktatásban (1884. Reáliskoláink küzdelme 
és veresége, Egyleti élet, Érettségi vizs-
gálat, Néhány szó a készülőben levő reál-
iskolai uj tantervhez, Néhány szó az 1884. 
reáliskolai tantervhez, Néhány szó az elemi 
iskolai tantervhez, A budavári kisded-
óvoda s könyvismertetés.) Programmérte-
kezései: Kecskemét sz. kir. város szellemi 
fejlődéséről s reáltanodájának történelmi 
vázlata; Néhány szó a természetrajz 
módszeres tanításáról (Kecskeméti fő-
reáliskola Értesítője 1877. és 1881.) 
Komárommegyei Közlöny (1887. 9. sz. 
A komáromi kapitulatio. Karczolat az 
1848—49. 25. honvéd-zászlóalj élményei-
ből.). — Munkái: 1. Elemi vegytan. Al-
reáliskolák és magántanulók használa-
tára. Hinterberger-nyomán. Első vagy 
szervezetlen rész. Kecskemét, 1859. (E 
nemben első munka magyar nyelven.) — 
2. A természettan alapvonalai. Schubert 
Károly után átdolgozva s a Bopp-féle 
táblák magyarázatával ellátva. Pest, 1865. 
(2. kiadás. U. ott, 1871. 3. k. Bpest, 
1874.) — 3 . . 4 természettan elemei 
Crüger János után ford. Bpest, 1868. (2. 
kiadás. U. ott, 1875. 3. kiadás. U. ott, 
1882.) — 4. Elemi vegytan, kísérleti 
modorban. U. ott, 1871. 2. jav. kiadás. 
U. ott, 1872. 3. k. U. ott, 1877. — 5. 
Pokorny-Dékány, Képes természetrajz 
hazai viszonyainkhoz alkalmazva. Állat-, 
növény- és ásványtan. Prága, 1873—75. 
(3 kötet. Részben négy, részben öt ki-
adást ért.) — 6. Kecskemét város szel-
lemi művelődésének fejlődése. Kecske-
mét, 1876. — 7. A kecskeméti reáliskola 



757 De la Casse—Dell'Adami 758 

története. U. ott, 1876—83. — 8. Kecs-
kemét sz. kir. város vidékének földrajza, 
elemi iskolák számára. Bpest. 1880. (2. 
jav. kiadás. U. ott, 1882. 3. k. U. ott.) — 
9. Állat- és növénytan. A reáliskolák 
II. osztálya számára. U. ott, 1887—88. 
Két kötet. — Szerkesztette a Kecskeméti 
Lapokat 1872 ápr. 27-től decz. 29. maga, 
és 1880. jan. 4-tői 1881. decz. 25-ig 
Horváth Jánossal és Tassy Pállal; idő-
közben is belmunkatársa volt a lapnak, 
melybe száznál több czikket irt a nép-
nevelés, oktatás, egészségügy, általános 
közművelődés, kisdedóvók, árvaház, sze-
gény gyermekek menhelye és más hu-
manistikus intézmények érdekében. — 
Álnevei : Brutus, Monitor (Kecskeméti 
Lapokban) és Egy apa a népből (Köz-
oktatásban.) 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete és Bibliogr. — hiszlingstein, M. Köny-
vészet II. és önéletrajzi adatok. 

De la Casse Beniamin L. Casse 
(De la) Beniamin. 

De la Plume. L. Nagyváti János. 
Delianu György, megyei szolgabíró, 

szül. 1831 körül Aradon; az ötvenes 
évek elején actuárius volt a nagyváradi 
törvényszéknél; 1864-ben mint élesdi 
szolgabíró halt meg. Számos költeményt 
és czikket irt a hazai rumén lapokba. 

Márki Sándor Bihari Román írók 112. 119. 1. 

Delius Traugott Kristóf, bányataná-
csos, szül. 1728-ban Wallhausenben Thü-
ringiában; 1756-ban bányamérnök Ma-
gyarországon, 1761-ben ülnök volt a 
bánáti cs. kir. bányaigazgatóságnál. A 
bányamíveléstan első rendes tanára volt 
a selmeczi akadémián, mely állásra a 
cs. k. udvari kamarának 1770. szept. 8. 
kelt intézvényével neveztetett ki. bánya-
tanácsosi czímmel. Később Bécsbe hív-
ták, hol a bánya- és pénzverés rende-
zésénél közreműködött. Betegeskedése 
miatt Olaszországba utazott és útközben 
1779. jan. 21. meghalt Firencében. — 
Értekezése: Nachricht von ungarischen 

Opalen und Weltaugen (Born's Abhand-
lungen einer Privatges. III. 227—252. 1.) 
— Munkái: 1. Abhandlung von dem Ur-
sprünge der Gebürge und der darinne be-
findlichen Erzadern, oder der sogenann-
ten Gänge und Klüfte; ingleichen von 
der Vererzung der Metalle und insonder-
heit des Goldes. Leipzig, 1770. — 2. 
Anleitung zu der Bergbaukunst nach 
ihrer Theorie u. Ausübung, nebst einer 
Abhandlung von den Grundsätzen der 
Berg-Kameralwissenschaft, für die k. k. 
Schemnitzer Bergakademie entworfen. 
Wien. 1873. rézmetszetekkel. (Ujabb ki-
adása 1806. A császári udvar által 1000 
arany költséggel készült munka, mely 
francziául is megjelent. Páris, 1778. Két 
kötetben.) 

Wurzbach, Biogr. Lexikon III . 221. 1. (I) 
életére vonatkozó külföldi repertóriummal.) 
— Szinnyei Könyvészete. — Litschauer Lajos, 

Bányamíveléstan. Selmeczbánya, 1890.1. 194. 
— Petrik Bibliogr. 
Dell'Adami Rezső, jogi doktor, ügy-

véd és egyetemi magántanár, szül. 1850-
ben Pesten, hol iskoláit 1872-ben végezte; 
ezután a franczia, angol, német, olasz és 
spanyol nyelveket sajátította el, mire hosz-
szabb tanulmányútra ment Olaszországba, 
Belgiumba, Svájczba, Franczia- és Német-
országba. Innen visszatérvén, azonnal a 
jogi szakirodalomra adta magát. Min-
denütt talált munkásságának teret; for-
gott a törvényszéki termekben, oktatta 
az ifjúságot a tanszékről, munkálkodott 
a tudományos társulatokban, a szakiro-
dalom terén és a napi sajtóban. A jogász-
gyűléseken kiváló szerepet vitt. A poli-
tikában a függetlenségi s negyvennyolczas 
pártnak volt a híve, de azért a kormány 
mindig szívesen fordult a szakképzett 
jogászhoz, így az ügyvédi rendtartásról 
szóló törvényjavaslat is az ő munkája. 
Sokáig kínozta az idegbaj ; évekig lenyű-
gözte az erős lelkű férfiú gyenge testét, 
annyira, hogy utóbb járni sem tudott és 
midőn a baj fokozódott, a budapesti 
Sclrwarzer-féle gyógyító intézetbe vitték, 
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hol 1888. május 20. meghalt 38 éves 
korában. — Első czikkei a Törvényszéki 
Csarnokban (Szokolav István szerkesztése 
alatt) és a M. Themisben (1874-80.) 
jelentek meg; jogtudományi czikkeket 
és értekezéseket irt még a M. Jogász-
gyűlés Évkönyveibe (1874—85.) és a M. 
Jogászgyűlés kiadványaiba (1882—84.); 
továbbá a P. Naplóba (1872. 1880—85.), 
Egyetértésbe (1880—85.), P Lloydba(1880 
—85.), Neues Pester Journalba (1880— 
85.), Jogtudományi Közlönybe (1880— 
84. 1887.). Budapesti Hírlapba (1881. 25. 
sz.), Büntetőjog Tárába (1882.), Nemzet-
gazdasági Szemlébe (1882.) Ügyvédek 
Lapjába (1885—86.) és a Nemzetbe (1887 ) 
— Munkái: 1. Az anyagi magyar ma-
gánjog codificatiója. I. A nemzeti ere-
det problémája. Bpest, 1877. (Külön-
nyomat a M. Themisből. Ism. M. Nyelvőr 
351 1.) — 2. A kötelesrész. U. ott, 1879. 
(Különny. a Themisből.) — 3. A jog-
tudományi oktatás reformjának kér-
déséhez. U. ott, 1879. (Különny. a M. 
Themisből.) — 4. Igazságszolgáltatásunk 
reformja az államhatalmak megosztása 
szempontjából. U. ott, 1880. (M. Jogász-
egyleti Értekezések 1.) — 5. Olasz ügy-
védi rendtartás. Ford. U. ott. 1882. 
(Külföldi Törvények II.) — 6. Magán-
jogi codificatiónk és régi jogunk. U. ott, 
1884. (M. Jogászegyleti Értekezések 23.) 
— 7. Választóimhoz. U. ott. 1884. — 
8. A találmányi szabadalmak reformja. 
U. ott, 1885. (M. Jogászgyűlés Évkönyvé-
ből.) — 9. A magyar polgári törvény 
könyv tervezete és a modern jogtudo-
mány. U. ott. 1885. (M. Jogászegyleti 
Értek. 9.) — 10. Az ügyvédségről. U. 
ott, 1887. — 11. Magánjogi codifica-
tióm. U. ott, 1887. — 12. A nemzetközi 
magánjog haladása. U. ott. 1888. (M. 
Jogászegyleti Értekezések XXXVII.) 

M. Könyv-Szemle, Könyvésze t 1880. XXVIII. 
1. 1884. XII I . 1. — M. Könyvészet 1886. — 1888: 
P. Napló 141. 142. SZ. Ország-Világ 22. SZ. 
a r c z k . Vasárnapi Újság 22. SZ. Jogtudományi 
Közlöny 21. 22. sz. (Hol cz ikkeinek tel jes 

j e g y z é k e v a n . Fővárosi Lapok 142. sz. Ügy-

védek Lapja 21. sz . — Kistlingstein, M. K ö n y -

vészet II. és gyászjelentés. 
Delling János, pécsi akadémiai tanár, 

szül. 1764. jan. 12. Münchenben, hol 
atyja D. Sebestyén polgármester volt; a 
gymnasiumot és bölcseleti tanulmányo-
kat szülővárosában végezte, hol az illu-
minátok titkos társaságába is belépett; 
ezeknek 1785-ben történt üldözésekor 
ő is fogságba került, melyből pár hét 
múlva szabadon bocsátották. Ekkor 
Bécsben keresett hivatalt, de sikertele-
nül, azért Kolloredo gróf családjánál 
Selmeczbányán fogadott el nevelői állást, 
hol félévig működött, mire visszament 
Bécsbe és magán leczkéket adott. Pár év 
múlva a pécsi akadémiához a bölcselet 
tanárának nevezték ki. Miután itt két 
évig Kantphilosophiai rendszerét tanította, 
az akkori rector Nóvák benedekrendi apát 
bevádolta őt, mint a ki a fiatalságnak 

i istenttagadó s materialistikus tanokat 
hirdet. Elmozdították állásától, mire Bécsbe 
költözött, hol a Kant bölcseletét magán 

j leczkéken tovább is előadta. 1799-ben 
Károly Tódor bajor választófejedelem 
halála után visszatért hazájába sMünchen-
ben az igazságügyi minisztériumban ud-
vari tanácsosi állást nyert. Meghalt? — 
Történelmi s bölcseleti czikkeit és kritikáit 
az egykorú külföldi, különösen a bajor 
s egyéb német folyóiratok és hírlapok 
közölték. A müncheni akadémiának tagja 
volt. — Munkája: Beiträge zu einem 
baierischen Idioticon. München, 1820. 

Schaden, Adolph v., Gelehr tes München im 
Jahre 1834. (Önéletrajza a 12—27. 1.) 

Deltophilus Periergus. L. Reviczky 
Károly Imre Sándor gróf. 

Deluck István, ágostai ev. lelkész volt 
1783. szept. 23-tól Szent-Ivánon Liptó-
megyében ; 1793-ban Ácsán (Pestm.) volt 
lelkész. — Munkája : 1. Gruntowni vceni 
o élancj^ch wiry kfestanské anebo tak 
recena kfestanska theologia (1780. Alapos 
oktatás a keresztény vallás ágazataira 
vagy is keresztény theologia. Censurai 
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kézirati példánya megvan a n. múzeum-
ban.) — 2. Spolushromazdeni nektefsch 
mrawnjch weey, obzwlásstné k dobremu 
wichowánj dj tek. . . 1793. (Erkölcsi taní-
tások gyermekek számára.) 

íVoei Eccl. Annales S c h e i n n . 1793. Vol. I. 

Trim. II . 142. — Schafarik, Geschichte der 
slav. Sprache u. Literatur. Ofen, 1826. 394. 1. 
Dely László (jósvafői) legenyei ev. ref. 

lelkész. — Kézirati munkája : Magyar-
országi kapitányoknak és királyoknak 
historiájok. 1779. (ívrét 96 lap. Végén: 
Composuit Lad. Dely de Josvafő p. t. V. 
D. M. Legenyensis. 1779. 2. Juny. a m. 
n. múzeum kézirattárában.) 

Dely Mátyás, Debreczen város és 
Szabolcsmegye állatorvosa s a debreczeni 
gazdasági egylet választmányi tagja, előbb 
kath. papnövendék, majd szinész volt. 
1890-ben nyugalomba vonult Tisza-Pol-
gárra. — Gazdasági s állatorvosi czikkeket 
irt a Falusi Gazdába (1861. 1865—67. 
1874), Hortobágyba (1865.). Falusi Gazda 
Naptárába (1867.) és a Földmivelési Érde-
keinkbe (1874) — Munkái: 1. Gyakor-
lati s elméleti sertéstenyésztés. Pest, 
1867. (Falusi Könyvtár 6. Dely József, 
Szabolcsmegye állatorvosával együtt. 2. 
jav. kiadás Bpest, 1876.) — 2. Állat-
orvosi jó tanácsok U. ott, 1875—1877. 
(Falusi Könyvtár 19. 21. 24) 

Hl. Könyvészet 1876—77. — Szinnyei Könyvé-
szete és Dézsi Lajos szives közlése. 
Dembinski Henrik gróf. az 1849. 

magyar szabadságharczban tábornok, szül. 
1791-ben a krakói vajdaságban, 1807-ben 
a bécsi műszaki akadémiába jött, melyet 
azonban már két év múlva elhagyott és 
a lengyel lovas ezredbe állott be köz-
katonának ; 1812-ben hadnagy lett, 
Smolensk ostrománál kitüntette magát, 
Napoleon a csatatéren századossá tette 
s az 1813. hadjáratban a becsületrend 
keresztjével jutalmazta. 1815-ben meg-
nősült és visszavonult jószágaira. 1831-
ben a krakói kerület élére helyeztetett és 
ezredesnek kineveztetett; később tábornok 
lett, az osfrolenkai vereség és Varsó eleste 

után menekülnie kellett. Párisban élt 
azután és iparvállalatokban vett részt. 
1849 elején Teleki László gróf rábeszé-
lésére Magyarországba jött és jan. 20. 
találkozott először Kossuthtal Debreczen-
ben. A magyar kormány, mely Görgeyben 
nem bizott teljesen. D.-t tette fővezérré. 
Már első működése (1849. febr.) nem 
sikerült, mert Schlick tábornokot Gömörön 
keresztül elmenekülni engedte. Görgey és 
D. közt folytonos bizalmatlanság és fél-
tékenység uralkodott és miután a kápolnai 
ütközet és a sereg visszavonulása az 
óhajtott módon nem sikerült, a seregbeli 
főtisztek D.-t fogságba helyezték. Ekkor 
letette a fővezérséget ésDebreczenbe ment. 
Az oroszok betörésekor a felső magyar-
országi hadtest parancsnokságával bíza-
tott meg; de itt sem tudván magát 
megkedveltetni, lemondott. Júniusban, 
midőn Görgey ismét elmozdíttatott a fő-
vezérségtől. D.-t táborkari főnökké nevez-
ték ki, de egyik vereséget a másik után 
szenvedte, míg nem aug. 15. török földre 
menekült. Később Párisba tért vissza, hol 
1864. jún. 13. nem a legjobb helyzetben 
halt meg. — Több munkát irt lengyel, 
franczia és német nyelven, minket azonban 
közelebbről érdekelnek a magyar szabad-
ságharczról német nyelven irt emlékiratai, 
melyek magyarúl is megjelentek követ-
kező czímmel: Dembinski Magyar-
országon. A vezér hátrahagyott kézira-
taiból összeállítáDanzerF. Alfonz.Magyar 
kiadás. Budapest, 1874. (A szerző élet-
rajzával.) Ismertette a Budapesti Szemlé-
ben VII—XIV. 1875—77. Demár János 
(Görgey Arthur.) — Szózata seregéhez, 
Polgár, 1849. jan. 30. (Pap Dénes, 1848 
—49. Okmánytár II. 344.1.) — Kéziratai : 
Emlékiratai leginkább az 1848—1849. 
szabadságharczból és 1100 oklevél hét 
ivrét kötetben, 1885-ben Völker frankfurti 
antiquarius birtokába jutottak, ki azokat 
4000 márkáért árul ta ; Tisza Kálmán 
miniszterelnök szerezte meg az országos 
levéltár számára. 
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Magyarország és a Nagyvilág 1867. 22. SZ. a r c z k . 
-— Honvéd Album 1868. a r c z k . — Vasárnapi Új-
ság 1869. 4. s z . a r c z k . — Pesti Napló 1885. 
44. sz. (Kéziratairól.) 

Derne Károly, polgári és közép keres-
kedelmi iskolai tanár, szül. 1857. szept. 13. 
Rónaszéken Máramarosmegyében; atyját 
1867-ben elveszítvén, nagybátyja D.József 
gyöngyös-halászi plébános nevelte. Alsóbb 
iskoláit szülőhelyén és M.-Szigeten végezte. 
1880-ban a m -szigeti állami tanító-képző 
intézetben elemi iskolai tanítói oklevelet 
nyert. 1880—1881-ben mint segédtanító 
működött Ecséden (Hevesm.), 1881—82-
ben pedig Hatvanban. Itteni állásáról le-
mondott és ugyanott 1883-ban leány-
nevelő-intézetet állított föl nyolcz (hat 
elemi, két felső) osztálylyal, mely intézet 
három év múlva megszűnt. 1884-ben nőül 
vette Rill József tanfelügyelő leányát 
Vilmát. 1886-ban Budapesten polgári isko-
lai tanárrá képesíttetett és a titeli állami 
polgári iskolához rendes tanárnak, egy év 
múlva pedig Aranyos-Marótra az állami 
felső (és elemi) leányiskola igazgatójává 
neveztetett ki, hol megalapította a bars-
megyei általános tanító-egyesületet, mely-
nek elnöke lett. Miután a minisztérium a 
felső népiskolát elvette Aranvos-Marót-
tól, az alsó-kubini állami polgári s közép 
keres kedelmi iskolához nevezte ki D.-t a 
nyelvtani s irodalmi tanszékre. — Czikkei 
közül: A mi a Jó-könyvekben is rossz és 
A magyar polgári iskola (Egyetértés 1883. 
189L), Báró Eötvös József elvei és társa-
dalmunk és Valami a hires Jó-Könyvek-
ről (M. Paed. Szemle 1884-86.), A nők 
szerepe a társadalmi életben, Társadal-
munk árnyfoltjai, A humanizmus és a 
paedagogia, mint a katonai képzés leg-
fontosabb eszközei (Eger és Vidéke 1884.), 
Törekvés és eszköz (Nógrádi Lapok 1885.), 
A nőnevelés irányai (Gyöngyösi Lapok 
1885.), Egyesülve kell haladnunk és Szer-
veszkedjünk (Népnevelők Lapja 1886. 
1889.), A megyei lapok hivatása (Barsm. 
Hirlap 1887.), A tankönyvek használata 

(Polgári Isk. Közlöny 1887.), Neveljünk 
helyesen (Aranyos-maróti Isk. Értesítő 
1888.), A nevelés szoktasson a küzdelem-
hez (Néptanoda 1889.), A mi ügyeink 
(Néptanító 1889.), A polgári iskola és az 
állam (Polgári Isk. 1890.), Hol az igazság? 
Nyelvtudományi értekezés. (Kalauz 1892.) 
— Munkái: 1. Magyar nyelvtanítás. 
Bpest, Pozsony, 1889. (Ism. M. Nyelvőr, 
Iskolai Szemle.) — 2. Magyar Nyelvtan 
a népiskolai tanítás czéljaihoz alkalmazva. 
U. ott, 1890. Három rész. (Ism. Iskolai 
Szemle. I. rész. 3. kiadás 1892. II. és III. 
rész. 2. k. 1891. U. ott.) — 3. Magyar 
nyelvtan mondattani alapon. A polgári 
és középiskolák I. és II. oszt. számára. 
Bpest, 1891. — 4. Rendszeres magyar 
nyelvtan és a hangsúlyos verselés. A 
polgári- és középiskolák III. oszt. részére. 
U. ott, 1892. — 5. Irálytan és az idő-
mértékes verselés. U. ott, (sajtó alatt.) — 
Szerkesztette a Barsvármegye cz. lapot. 
1888. jan. 1-től febr. 19-ig. 

Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1890. — Corvina 
1892. 9. sz. és önéletrajzi adatok. 

Demeczky Gyula. L. Demetzky Gyula. 
Demeczky Mihály, bölcseleti doktor, 

középiskolai tanár, szül. 1855. máj. 5. 
Bernátfalván Abaujmegyében, jó módú 
róm. kath. szülőktől; gymnasiumi tanul-
mányait a prémontreiek kassai főgymna-
siumában végezte s a budapesti egyetemen 
három évig, a műegyetemen másfél évig 
mathematikai és physikai tanulmányok-
kal foglalkozott. 1877. jún. 7. a mathesis-
ből, elméleti physikából és astronomiából 
doktori vizsgát tett. Ezután a közoktatási 
minisztérium külföldre kiküldte, neveze-
tesen a berlini, párisi s jenai egyetemen 
három évig szaktárgyait és a paedagogiát 
művelte. Haza érkezése után 1883. decz. 19. 
a mathésisből és physikából tanári vizs-
gálatot tett. Mint activ katona egy évig 
szolgált, megszerezte a tiszti rangot és 
most tartalékos honvéd főhadnagy. 1884-
ben a nagyváradi föreáliskolához helyettes, 
1886-ban pedig a miskolczi 'kir. kath. 
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gymnasiumhoz rendes tanárnak nevez-
tetett ki. 1890-ben a budapesti V. ker. 
kir. kath. főgymnasiumhoz helyezték át. 
Három év óta egyúttal a tanárképző' in-
tézet gyakorló főgymnasiumánál mint ki-
segítő vezetőtanár működik. — Természet-
tudományi értekezései: Physika eszközök 
nélkül (Természeltud. Közlöny 1880.), A 
raczionalis gyökök elméletéhez (Nagy-
váradi áll. főreáliskola Értesítője 1886.), 
Középiskolai mathematikai oktatásunkhoz 
A mathematika methodikájához (Tanár-
egyesület Közlönye XXII. XXIII. 1 8 8 8 -
1891; ezeken kívül több tárgyi és metho-
dikai dolgozat és könyvbirálat.), A felsőbb 
foki kongruencziák elméletéhez (a m. tud. 
akadémiában bemutatta König Gyula, 
Math. Ért. VII. 1889.), Ein Beitrag zur 
Theorie der Congruenzen höheren Grades 
(Math. u. Nat. Berichte aus Ungarn 1890.), 
Az oszthatóság elméletéhez és Szily 
Kálmán két számelméleti feladatainak 
megoldása (Mathem. és Physikai Lapok 
1891—92.), A porosz felsőbb iskolák tan-
terme (M. Paedagogia 1892.) — Munkái: 

1. A linear egyenletrendszerek és a 
linear congruentia-rendszerek megoldása. 
Budapest, 1877. (Doktori értekezés.) — 
2. A tetraeder mértana. U. ott, 1878. 
(Részlet szerzőnek Elemző mértan a térben 
cz. munkájából.) — 3. Sur la décom-
position des fonctionsalgebriques entiéres. 
Paris, 1879. (Szerző felolvasta a Société 
mathématique de France gyűlésén.) — 
4. La Resolution des congruences line-
ares. U. ott. 1879. (A franczia tud. akadé-
miában bemutatta Charles Hermite. Comp-
tes rendus des séances de l'académie des 
sciences. Seance du lundi 23 juin 1879.,) 
— 5. Über das quadratische Recipro-
citätsgesetz. Berlin, 1880. (Felolvasta 
szerző a berlini mathematikai semina-
riumban 1880-ban.) 

.11. Könyvészet 1877—78.— Wutz, N é v k ö n y v e . 
— M. Tud. Akad. Értesítője 1887. — Budapesti 
V. ker. kath. fögymn. Értesítője 1891. 

Demek Győző, bölcseletdoktor, főreál-

iskolai tanár, szül. 1866. okt. 11. Szepes-
Szombatban, szegény nemes szülőktől; 
iskoláit 1878—86-ig a lőcsei kir. kath. 
főgymnasiumban végezte. 1886-ban a 
budapesti egyetemen a bölcselet hallgatója 
lett és tanárrá képezte magát; e czélból 
nevelősködött bojári Vigyázó Sándor 
házában és növendékével Németország-
ban utazott. 1891-ben bölcselet doktorrá 
avatták föl és miután tanító képesítést 
nyert, rövid ideig a budai II. ker. főreál-
iskolánál működött. Még ugyanazon év 
májusában a nagyváradi állami főreál-
iskolához a magyar-német tanszékre 
neveztetett ki. Időközben megszerezte a 
középiskolai tanári és torna-tanítói ok-
levelet. — Munkája : Matthisson hatása 
irodalmunkra. Budapest 1891. (Külön-
nyomat az Egyet. Philol. Közlönyből. 
Ism. Irodalomtört. Közlemények.) 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Demény Dezső, esztergom-főegyház-
megyei hittanhallgató, szül. 1871. jan. 29. 
Budapesten ; tanulmányait Budapesten, 
Szatmárt és Esztergomban végezte, hol 
jelenleg is hittanhallgató. — Czikkei és 
értekezései az István bácsi Naptárában 
(többi közt 1891. Pogányság, kereszténység 
és liberalismns) jelentek meg. — Munkái: 
1. Gyermekek keresztes hadmenete. 
Esztergom, 1890. — 2. A jótett kamatai. 
U. ott, 1891. (Mindkét elbeszélés az Ifjú-
ság öröme cz. vállalatban.) 

Stékesváry Béla s z i v e s köz l é se . 

Deményi László (családi nevén De-
mian), kegyesrendi áldozópap és tanár, 
szül. 1710-ben Trencsénben; tanulmá-
nyait szülővárosában és Privigyén vé-
gezte, hol 1728-ban a rend tagjai közé 
lépett. 1736-ban áldozópappá szentelte-
tetett ; azután gymnasiumi tanár volt 
Kecskeméten, Nyitrán (hol 1738-ban igaz-
gató helyettes is volt). Nagy-Károlyban, 
Váczon, Privigyén, Szegeden, Rózsa-
hegyen, Korponán ; hittanár Nyitrán. 
Meghalt 1761. okt. 28. Korponán. Classi-
kai latinsággal irt és jeles szónok volt. 
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Midőn Szeged város közönsége 1735-ben 
a piaristák számára színházat építtetett, 
annak ünnepélyes megnyitásakor beszé-
det tartott, melyben az iskolai színházak 
fontosságát fejtegette. — Munkái: 1. Ora-
tiones in variis Hungáriáé gymnasiis 
habitae. Tyrnaviae, 1742. — 2. Sacrae et 
piae meditationes in omnes anni domini-
cas et festa Hungáriáé celebriora. Posonii, 
1754. (Ezek a rend társas ájtatoskodá-
saiban még napjainkban is használtatnak. 
— 8. Ars orandi. Budae, 1761. 

Horányi, M e m o r i a I . 490. 1.— Katona, H i s -
tória Critica XXXIX. 946. 1. — Egyetemes M. 
Encyclopaedia VII. 337. 1. (Vass József.) — 
Figyelő 1879. V I . V I I . — Csősz Imre, A k e g y e s -
tanitó-rendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. 507. 
388, 1. — Petrik B i b l i o g r . — Takáts Sándor, 
Benyák Bernát. Bpest, 1891. 96. 111. 1. 

Demerácz János, növendék pap volt 
a pécsi püspöki egyházmegyében és a 
60-as évek elején halt meg. — Munkája : 
A magyar királyság alaprajza. Nagy-
Kanizsa. 1862. (2. kiadás. U. ott, 1867.) 

Petrik Könyvészete. 

Demeter Alajos, kegyes-tanítórendi ál-
dozópap és tanár, szül. 1805. júl. 25. Kecs-
keméten ; 1822. okt. 8. a piarista-rendbe 
lépett Trencsénben és 1830. aug. 29. ál-
dozó-pappá szenteltetett föl; gymnasiumi 
tanár volt Sátoralja-Ujhelyen (1825—26). 
Váczon (1827—28.), theologiai tanuló 
Nyitrán és Szent-Györgyön (1829—30.), 
tanár Veszprémben (1831—33 ), Kalocsán 
(1834—38.), Magyar-Óváron (1839—40.), 
Kecskeméten (1840—41.), Kolozsvárt 
(1842—44.), Szegeden a lyceumban 
(1845 — 47.), hol a hittant és magyar 
irodalmat tanította s hitszónok volt; az-
után Kecskeméten (1847—1856.) rector, 
gymnasiumi igazgató és a magyar nyelv 
tanára, Tatán (1856—58.) rector és gym-
nasiumi igazgató. Meghalt 1858. nov. 18. 
Kecskeméten. — Munkái: 1. Öröm dal, 
melyei a magyar-óvári kegyes iskolák 
százados ünnepet . . . . ültek kisasszony 
hava 25. 1839. Hely n. — 2. üdvözlő 
dal, melyei. . . Grosser Iver. János urat 

a magyar- és erdélyországi kegyes isko-
lák főkormányzóját, midőn a kormánya 
alatt levő kecskeméti házat hivatalosan 
meglátogatná a helybeli kir. iskolák üd-
vözlötték 1841. Pest. — 3. Oda gr. Teleki 
Józsefnek gubernátorrá való beiktatása 
ünnepélyére. Kolozsvár. 1843. — 4. Nmélt. 
i f j . gr. Teleki József ő exc. Erdély kor-
mányzójának, midőn súlyos betegségéből 
szerencsésen felgyógyulván dicső neve 
ünnepét ülné 1844. márcz. 19. U. ott. 

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives 
közlése. 

Demeter Ferencz, ev. ref. lelkész volt 
Szászvároson Erdélyben, hol 1767. máj. 
19-től kezdett hivataloskodni mint má-
sodik lelkész és 1774-ben meghalt. 
Szigeti Gyula Sámuel szászvárosi első 
prédikátor tartott fölötte beszédet beik-
tatásakor és halálának emlékére 1774. 
aug. 12. Mind a két beszéd megjelent 
Kolozsvárt 1777-ben. — Munkája: A 
hitnek s jótudománynak beszédébe fel-
neveltetett s abban állhatatosan meg-
maradott i f j ú Timotheus. Nagy-Enyed, 
1767. (Eperjesy Gábor, a szászvárosi ref. 
iskola rektora felett 1766. decz. 23. mon-
dott beszéd.) 

Koncz József szives közlése. 

Demeter Ferencz Xavér, Jézus-társa-
sági áldozó-pap, szül. 1740. jún. 19. Besz-
terczebányán Zólyommegyében; 25 éves 
korában lépett a rendbe; a bölcseletet 
Kassán, a theologiát Nagyszombatban 
végezte s a harmadik évben Felső-Bán-
ban mint német hitszónok működött. A 
rend feloszlatása után Nagyszombatban 
a bányászatot tanította; azután a besz-
terczebányai kerületben a nemzeti isko-
lák felügyelője volt; végre triszkai apát 
lett és Berthold Ferencz gr. besztercze-
bányai püspök mellett mint oldalkanonok 
halt meg 1789-ben. — Munkái : 1. Oratio 
D. Joanni. Tyrnaviae, 1768. — 2. Versuch 
über die Bergmerkskunde von Philipp 
Freyh. von Seeberg aus den Vorlesungen 
des . . Pressburg, 1775. 

24. iv sajtó alá adatott 1892. máj. 23. 
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Catalogus Bibi . F r . Com. Széchenyi I I I . 
510. — Stoeger, S c r i p t o r e s 55. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Demeter György, magyar nemes és 
theologus. — Munkája: Honor Posthumus, 
In Illustrissimi Quondam Comitis Domini 
Nicolai Serini, Regnorum Croat iae. . . 
Bani Luctuosum. Et toti Christiano orbi 
dolendum. e vivis excessum, scriptus. . . 
Tubingae, 1663. (Kis árét 10 levél, Zrinyi 
Miklós halálára 23 dicsőítő költeményt 
tartalmaz magyar, latin, görög és német 
nyelven 23 szerzőtől. A magyar verset 
Deömeter György irta Ad suos Patriae 
Accolas in comnuni latin czímmel. Meg-
van a füzet a m. n. múzeum könyv-
tárában. A verset egész terjedelmében 
közli Majláth Béla a M. Könyv-Szemlé-
ben, 1891. 131. 1.) 

Demeter György, orvos-doktor, pesti 
származású. — Munkája : Diätetik der 
Augen. Wien, 1841. (Orvos-doktori érte-
kezés.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Demeter János,városi tanácsos Kecske-
méten. — Munkája : A nemes Szatmár-
vármegye korona-orsó'seregének Pestre 
érkezése, mely esett az ország gyűlése 
kezdetekor sz. Iván havának 13-dik nap-
ján 1790. Pest. (Költemény.) — Való-
színűleg ő irta s játékszínre alkalmazta 
a Buda cz. szomorújátékot 3 felv., mely 
először adatott 1795. aug. 24. és szept. 
18. Pesten ; kézirata megvan az országos 
levéltárban. 

Magyar Teátromi Kalendáriom 1796. — Ballagi 
Géza, Pol i t ika i I roda lom 318. — Kecskeméti 
Lapok 1872. 44. sz. ( I l o rny ik J ános . ) 

Demeter János, kazai ág. ev. lelkész. 
— Méhészeti czikket irt a Kertész Gazdába. 
(1867.) — Munkája: Útmutatás a hasz-
nos méh-tenyésztésre, különösen földmi-
velők és iskolatanítók számára. Pest, 1867. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Demeter Károly, bölcseleti doktor, 
ev. ref. kollégiumi tanár, szül. 1852-ben 
Kolozsvárt és a középiskolai tanfolyamot 
is ott végezte a ref. kollégiumban 1870-ben; 

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

ezután 1875-ig a bécsi egyetemen hall-
gatott természetrajzot, vegytant, boncz-, 
élet- és szövettant és a többi orvosi 
tudományokat; 1873-tól 1875-ig ugyanott 
a vegytani tanszék mellett mint demon-
strátor működött. 1877. ápr. 7. a maros-
vásárhelyi ev. ref. elöljáróság meghívta 
a vegytani s természetrajzi tárgyak taní-
tására, hol az 1877—78. iskolai év ele-
jén megkezdte előadásait. 1878. jún. 19. 
megválasztották rendes tanárnak ; ugyan-
azon év szept. 14-től 1880. szeptemberig 
az előljárósági gyűlések jegyzője volt ; 
1880—81-ben szabadsággal a kolozsvári 
egyetemen a természetrajzi előadásokat 
hallgatta s e tárgyban tudományos búvár-
latokat tett ; 1881. jún. bölcseleti doktori 
oklevelet nyert. Meghalt 1890. márcz. 12. 
Marosvásárhelyt. — Czikkei és érteke-
zései megjelentek a Keletben (1871. Bécsi 
levelek), Marosvásárhelyi ev. ref. kollé-
gium Értesítőjében (1879. Miben áll a 
vegytannak, mint természettudománynak 
feladata. Székfoglalója), M. Növénytani 
Lapokban (1881. Rosanoff-féle kristály-
csoportok, 1885. Könyvismertetés, 1886. 
A magyar birodalom mohflórája), Erdélyi 
Múzeum-Egylet Orvos-Term. Értesítőjé-
ben (1884—85. Brvologiai jegyzetek Er-
délyből és könyvismertetés, 1886. Puccinia 
Helianthi Schwein.), Hedwigiában (Lip-
cse, 1884. Entodon Transylvanius spec. 
nov.), Természettudományi Közlönyben 
(1884-87. 1890. Az erdélyi mohokról, 
Az épületfagombáról), Egyetértés (1888. 
143. sz. Egy múlt századbeli természet-
tudós hazánkfia, Hedwig János sat.) — 
Munkája : Az urticaceák szövettanához. 
Tanulmány. Kolozsvár, 1881. (Bölcselet-
doktori értekezés.) — Kézirata: Adatok 
a Székelyföld mohflórájához a m. tud. 
akadémiához adatott be. 

Koncz József, A M a r o s v á s á r h e l y i e v . r e f . 
ko l l ég ium Ismer te tése 485. 1. — Marosvidék 
1890. 31. sz. és gyászjelentés. 

Demeter Márton, gyulafehérvári nagy-
prépost, ki tudományáért nagy tisztelet-

25 
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ben állt és Kolosvári Pált a Socinus hité-
ről a katholikusra téríté ; korábban Mikes 
Mihálynak udvari papja s nooldva-oláh-
országi vándorlásaiban hű követője volt. 
A Rákóczy-forradalomról, ennek maros-
vásárhelyi beiktatásáról, melyen mint 
szemtanú jelen volt, a katholikus vallás 
ügyeiről s Mikessel tett utazásairól naplót 
vezetett. (E napló Szereday birtokában 
volt.) — Munkája: A ssent háromság-
nak. RZclZ. ciZ atyának, és fiúnak, és szent 
léleknek, három valóságos isteni szemé-
lyeknek egy igaz, örök és egyenlő isten-
ségekről való. . . egyedül üdvességes hiti, 
vallása,és tudománya. . . Kolozsvár, 1732. 
(Pennalota jezsuita nyomán; a katholikus 
vallás értelmében; a mű még viszhangja 
a háromságtagadók elleni polémiáknak.) 
Levele gr. Kornis Antal kamarás hunvad-
megyei főispánhoz Gyulafehérvárról 1736. 
jún. 23. a Tört. Lapokban (II. 1875.15. sz.) 

Szereday, Notitia Capituli Albensis 236. 1.— 
Horányi, Memoria I. 491. — Benkö, Transsil-
vania II. 446. — Katona, História Critica 
XXXVII I . 856. — Budapesti Szemle VI . , 8. 
VII. 250. 1859. (Szilágyi S.) — l f j . Szinnyei 
József, Irodalmunk Tört. 1711—1772. Bpest, 
1876. 54. 112. 1. — Petrik Bibliograpliiája. — 
Masznyik, Evang. Dogmata 53. 1. 

Demeter Sámuel, zagoni ev. ref. pap 
volt és pár év előtt halt meg. — Szász 
Károlyival együtt szerkesztették az Er-
délyi Protestáns Tárt 1858-ban és ebben 
ismertette a Rikán belőli communitást. 

Koncz József szives közlése. 
Demeter Sándor, ev. ref. segédlelkész, 

előbbinek testvéröcscse, Kolozsvárt tanult 
(1855—56.) és ugyanott tett papi vizsgát. 
Ezután Kézdi-Vásárhelyre ment tanítónak 
és segédpapnak és ott halt meg a 60-as 
évek végén. — Czikkei: Petőfi sirja 
(Vasárnapi Újság 1864 27. sz.), Gábor 
Áron Rákosnál 1848. decz. 13. (U. ott, 
1868. 53. sz.), A segesvári völgy (Magyar-
ország Képekben. II. 1868. 257. 1.); egy 
balladája is jelent meg a Koszorúban 
(1864.) Darkó Ágnes cz. 

Koncz József szives közlése. 
Demeter Vincze József, orvos-doktor, 

podolini szepesmegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio de morbis simu-
latis. Pestini, 1838. 

Rupp, Beszéd 160. — Szinnyei Könyvészete. 
Demetrovich Emánuel, gottováni, gö-

rög-nemegyesült lelkész Komáromban. — 
Munkája: A jeruzsálemi és napkeleti 
néniegyesült anyaszentegyháznak szent 
lithurgia alatt való imádságai és a 
boldogságos szűz anyánkhoz egynehány 
imádságok. 2. kiadás. Komárom, 1798. 

Demetzky Gyula, ügyvéd, szül. 1836-
ban Kassán; tanulmányait szülőföldén. 
Budán és a pesti jogi egyetemen végezte. 
A 60-as évek elején hivatalos pályára 
lépett; 1863-ban ügyvédi vizsgát tett és 
azóta mint ügyvéd működik a főváros-
ban. — A természettudományokkal, ön-
álló vizsgálódások alapján, előszeretettel 
foglalkozik és megfigyeléseit közölte a 
lapokban s szakfolyóiratokban neve alatt 
vagy névtelenül, így a Pesti Naplóban 
(1873. 151. sz. Még egy vélemény a 
gabonarozsdáról xv. jegygyei), Wochen-
schrift für Land und Forstwirthschaft 
(1873. 26. sz. Über den Rostpilz), Term. 
Közlönyben (1879. és 1880. A mikroskop 
nagyításáról, 1881. A véglények eltartá-
sának módjaihoz. 1883. A véres esőről.) 
— Kéziratban: A telegraf használta vo-
nalokon telegrafálás közben a telefon hasz-
nálását is saját módszere szerint lehetővé 
téve. a budapest-szegedi 200 kilometer 
telegrafvonalon. 

Önéletrajzi adatok. 
Demian Boldizsár, orvosdoktor, szent-

péteri liptómegyei származású, Árva-
megye főorvosa volt. — Orvosi czikkeket 
irt az Orvosi Tárba (1839—40.), M. Orv. 
és Term. Munkálataiba (III. 1843.) és a 
Zeitschrift für Natur und Heilkundeba 
(1851.) — Munkája : Dissertatio inaug 
med.-Chirurg, de asphyxiis. Pestini, 1830. 

Rupp, Beszéd 155. — Szinnyei Könyvészete. 
Demian György. — Munkája: Onomas-

ticus dni Adami Farkas, rectoris gym-
nasii a. c. Soproniensis... Sopronii,(1784.) 

Petrik Bibliographiája. 
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Demian János. ág. ev. lelkész, poniki 
zólyommegyei származású; 1738. ápr. 
26-tól a vittenbergai egyetemen tanult. 
Hazájába visszatérvén, 1745. jan 10. 
Kiszelló're ordináltatott papnak; innét 
1746-ban Osztrolukára, 1749-ben Selmecz-
bányára ment lelkésznek, hol 1770-ben 
meghalt. — Munkája: Die Ehrerbietung 
grgen die himmlische und irdische Majes-
tät, bey der frohen Ankunft Ihro röm.-
königl. Majestät Josephi II.. . . den 22. Juli 
1764. Ilely n. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungaror. 241. 1. 
— Fabó, Monumenta III. 316. — Petrik Biblio-
graphiája. 

Demián János András, pozsonyi ügy-
véd, trencséni származású volt és meg-
halt 1799-ben. — Irt latin, német és tót 
költeményeket, alkalmi élezés verseket. 
Költeményeit kiadta Tablic, Slov. Ver-
sovei, Vácz, 1809. II. kötetében. — Mun-
kája : Die Namensfeier des Herrn Johann 
Georg Stretschko, besungen den 24. April 
1787. (Pozsony. Költemény.) 

Safarik, Geschichte der slav. Sprache u. 
Literatur 392. — Vlcek, Dejiny Lit. Slov. 29. 
— Petrik Bibliographiája. 
Demián János András, cs. kir. ka-

tonatiszt, pozsonyi származású, a cs. 
kir. Coburg gyalogezredben mint zászló-
tartó három évig szolgált; 1803-ban az 
ezredből kilépett és 1804-ben a katonai 
határőrvidéken statisztikai munkálatok-
nál alkalmazták; 1808-ban alhadnagyúl 
az udvari haditanácshoz nevelték ki; 
néhány hónap múlva ezt a szolgálatát 
is elhagyta s huszonöt évig külföldön 
tartózkodva, az irodalomnak élt. — Mun-
kái : 1. Statistisches Gemälde der ös-
terr. Monarchie. Wien, 1796. — 2. Ver-
such über die Staatskräfte der österr. 
Monarchie. U. ott, 1797. — 3. Darstel-
lung der österr. Monarchie nach den 
neuesten statistischen Beziehungen. U. 
ott. 1804. Öt kötet. (Ezen munkából 
francziáúl: Tableau géographique et po-
litique des royaumes de THongrie, de 
l'Esclavonie, de Croatie et de la grandé 

principauté de Transylvanie cz. Roth és 
Raymond fordításában két kötetes ki-
vonat jelent meg Párisban 1809.) — 4. 
Anleitung zum Selbststudium der militä-
rischen Dienstwissenschaften. Wien. 1809. 
Három kötet. — 5. Statistische Darstel-
lung der illvr. Provinzen. Tübingen, 1810. 
— 6. Der deutsche Bund. Leipzig, 1819. 
— 7. Statistik des österr. Kaiserthums. 
U. ott, 1820. — Több czikke jelent meg 
a Liechtenstern Archiv für Geographie 
u. Statistik cz. folyóiratában és egy a 
Tudom. Gyűjteményben. (1818. X. 124.) 

Oesterr. National-Encyclopädie. W i e n 1835. 
I . 694. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Kertbeny. 
Ungarns Deutsche Drucke 1801—1820. 96 1. 
— Slovenské Pohlady 1888. 54 1. — Petrik 

Bibliogr. 
Demién Antal (szent-katolnai), jogi 

doktor, kir. tanácsos és egyetemi tanár, 
szül. 1744. jún. 22. Szent-Katolnán Kézdi-
székben ; a grammatikai osztályt Kantán 
Erdélyben, a humaniorákat Nagyváradon, 
bölcseletet Kolozsvárt, theologiát egy évig 
Kassán, végre a jogot Nagyszombatban 
végezte, hol 1776-ban doktori oklevelet 
nyert és az ottan újonnan alakult jogi 
karnál az általános köz- és nemzetközi 
jog, a digesták és büntetőjog tanítását 
vette át. Az egyetemnek 1777-ben Bu-
dára történt áthelyezésekor, mint a ma-
gyar jog tanára és a jogi kar seniora, 
a nagyszombati akadémiánál maradt; 
1782-ben a pesti egyetemre neveztetett ki 
tanárnak ; 1789-től a természetjogot ta-
nította s dékán volt; az 1795—96. évre, 
rectornak választották és midőn lelépett 
(1796. nov. 30.) latin beszédet mondott. 
1806-ban kir. tanácsos lett. 1819-ben a 
jogi kar elnökévé s igazgatójává nevez-
tetett k i ; 1822-ben teljes fizetéssel nyu-
galmaztatok. Meghalt 1833. aug. 26. 
Pesten. — Munkája: Dissertatio inaug. 
ex jure hungarico de eo : An páter libe-
ros suos per testamentum simpliciter 
excludere poss i t ? . . . 1776. Tyrnaviae. 
— Nevét Demiennek és Demjénnek is 
írták. 

25* 
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Hazai s Külföldi Tudósítások 1833. I I . 17. SZ. 
— Fejér, História Academiae 112. — Pauler 
Tivadar, A Budapesti M Kir. Tudom. Egye-
tem Története I. — Petrik Bibliogr. — Bre-
zanóczy Ádám, Demien Antonii Data Biogr. 
(Kézirat a m. n. múzeumban.) 

Demjány Pál, orvosdoktor, szül. 1814-
ben Sandeczen Galicziában. 1876-ban 
orvos volt Bátaszéken Tolnamegyében. 
— Munkája: Dissertatio inaug. medica 
de orrhymenithide psyctica. Pestini, 1835. 

Rupp, B e s z é d 158. — Oláh Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi Statistikája 327. 1. 
— Szinnyei Könyvészete. 

Demjén János, hivatalnok Budapesten, 
D. László volt könyvárus testvére. Meg-
halt 1887-ban Budapesten. — Munkája : 
A magyar birodalom országainak me-
gyénkénti czim- és helységkönyve. I. füz. 
Abauj- és Tornamegye. Budapest, 1876. 
(Magyar-német.) 

.1/. Könyvészet 187G. 

Demjén József, könyvárús, előbbinek 
testvére, Budapesten a Demjén-Sebes-
féle könyvkereskedés tulajdonosa volt 
1864-ben; most Debreczenben könyvárús-
segéd. — Munkái : Az 1849 -1857-ik évi 
magyar könyvészet. Pest, 1862. (Magyar 
Mihály könyvészetének szakszerű ka-
talógusa.) — Szerkesztette és kiadta az 
Irodalmi Hirdetőt 1864-ben időhöz nem 
kötve s az Irodalmi Értesítőt 1867. I. 
felében Pesten. 

Petrik Könyvészete. 

Demjén Lajos, könyvárús volt Nyit-
rán, előbbinek testvére. Meghalt Nyitrán. 
— Szerkesztette s kiadta a Nyitrai Köz-
lönyt 1876. jan. 1-től 1878. jún. 23-ig. 

Demjén László, könyvárús, szül. 1836. 
ápr. 3. Balmaz-Ujvároson Hajdú-megyé-
ben ; atyjának halála (1851.) után nagy-
bátyja Stein János kolozsvári könyv-
kereskedő üzletébe állott be. 1860-ban 
Kolozsvárt önálló könyvkereskedést nyi-
tott és 1861-ben nőül vette Barabás Miklós 
festőművész leányát, kitől 1863-ban el-
vált, üzletét pedig öcscse Imre nevére 
íratta. 1870-ben Bécsben nyitott könyv-

kereskedést, mely nem sikerült, mire 
visszatért Kolozsvárra. 1885-ben Buda-
pesten keresett üdülést; azonban öcscsé-
nek Imrének öngyilkossága (1886. jan. 
7.) kétségbeejtette és 1886. febr. 14. 
szintén öngyilkos lett Kolozsvárt. — 
Czikkei: Jellemrajzok Sámi László életé-
ből (Kelet 1881. 253. sz.), Nyegleség a. 
könyvkereskedelemben (Corvina, 1879.),. 
Bemittenda, Disponenda (U. ott, 1880.),. 
Egy könyvkereskedő újévi elmélkedései 
és A magyar könyvkereskedői usance-
codex (U. ott 1883.) 

Ellenzék 1886. 36. SZ. — Corvina 1886. 36. SZ-
önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Demjén Pál (kolozsvári^, orvosdoktor. 
— Munkája : Disputatio medica inaug. 
de generatione, augmentatione et decre-
tione microcosmi. Lugd. Batav. 1689. 

Koncz József szives közlése. 

Demjén Sámuel, jószágfelügyelő Ke-
mény Sámuel grófnál 1805-től. Meghalt 
1842. febr. 2. Kolozsvárt 64. évében. — 
Történeti czikke : Kemény Jánosnak Er-
délybe bemenetele és okleveles közlés 
(Hon és Külföld 1841—42.) — Kézirati 
munkája: Háromszéknek leírása (Má-
solatban a m. n. múzeum könyvtárában) 
és két levele Révai Miklóshoz, Keszthely 
1803. nov. 24. és Kolozsvár 1806. aug. 1. 
(ugyanott van meg.) 

Gyászjelentés. 

Demkó György, theologiai doktor és 
tanár, szül. 1856. febr. 15. Nagy-Idán 
Abauj-Tornamegyében ; Egerben végezte 
a gymnasiumot, azután papnövendék lett 
és a hittudományi tanfolyamra Bécsbe 
küldték a Pázmán-intézetbe, hol 1878 
őszén a szentírási tanulmányokból szi-
gorlatot tett. Innét hazatért, pappá szen-
teltetett és 1879-ben káplán lett Török-
szentmiklóson. 1880-ban Bécsbe ment és 
az egyháztörténelemből és egyházjogból 
tett szigorlatot. Ekkor az egri theologiai 
intézetben lett tanár. 1882. okt. 27. theo-
logiai doktorrá lett, De statu ecclesiae 
catholicae in regno Angliáé inde a tem-
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poré Elisabeth usque ad hodiernam diem 
ab anno 1558—1882-um cz. értekezésé-
vel. 1883 óta mint rendes tanár műkö-
dik a történelmi s jogi tanszéken ; há- ; 
zasságvédő az egri főszentszéknél, zsinati 
vizsgáló és a középiskolai hittanárokat 
vizsgáló bizottság tagja, az angol kis-
asszonyok intézetében pedig hitelemző ; 
végűi az egyházmegyei papi nyugdíj- és 
segélyalap központi bizottságának jegy-
zője. — Hittudományi s egyházjogi czik-
kei megjelentek az Egri Egyházmegyei 
Közlönyben (1881. 18S5. 1889.}, Egerben 
(1888. 1890—91.), Hittud. Folyóiratban 
(1890—91.), Magyar Államban ; könyv-
ismertetéseket irt a Tájékozóba s Irodalmi 
Szemlébe ; szent beszédeket Hitszónoklati 
Folyóiratokba s a Borromaeusba. a Havi 
Közlönynek pedig rendes munkatársa. 
— Munkája : Jus ecclesiasticum. Agriae, 
1888. Két kötet. (Ism. M. Sión 1887.) 

Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalom terén. Eger, 1892. 

Demko János, növendékpap és theo-
logiai tanuló volt a szepesi püspökme-
gyében, midőn a következő munkáját 
kiadta : Nóvum in Scepusio Sans-Souci 
sive locus absque curis verso epicu celeb-
ratus. Leutschoviae, 1777. 

Petrik Bibliographiája. 

Demkó Kálmán, főreáliskolai igazgató, 
szül. 1852. okt. 3. Görömbölyön Borsod-
megyében, hol atyja gör. kath. lelkész 
volt. Iskoláit Gyöngyösön a minoritáknál 
kezdte, majd Eperjesen és Ungváron foly-
tatta, mire Sárospatakon 1873. jún. 17. 
vizsgát tett. 1873—1877-ben a budapesti 
egyetemen bölcseleti, történelmi, nyelvé-
szeti s földrajzi tanulmányokkal foglal-
kozott. 1877. máj. 8. tanári vizsgát tett és 
1882. jún. 10. bölcseleti doktorrá avatták. 
1877. febr. 25. a trsztenai algymnasiumhoz 
helyettes tanárnak, 1878. aug. 6. a lőcsei 
főreáliskolához rendes tanárnak nevez-
tetett ki. 1889. decz. 20. ezen tanintézet 
helyettes, 1891. ápr. 20. rendes igazgatója 
lett. 1886 óta a műemlékek országos 

: bizottságának kültagja. Lőcsén a városi 
levéltárnak 1319-től 1780-ig terjedő régi 
részét (28251 darabot), a történelmi kuta-
tás czéljaira szakszerűen rendezte s lajs-
tromozta ; tanulmányozta a gazdag anya-
got és hasonló czélból felkereste a felső 
vidék német eredetű városainak levéltárait 
Soprontól Nagy-Bányáig. 1883-ban meg-
alapította a Szepesmegyei történelmi tár-
sulatot, melynek azóta titkára. — Törté-
nelmi s paedagogiai czikkei a következő 
lapokban, folyóiratokban és évkönyvek-
ben jelentek meg, Századok (1879. Pár-
huzam két régi árszabály közt, 1880. A 
lőcsei levéltár legrégibb irományai 1600-ig, 
Egy rendőri szabályzat a XVII. század 
végéről, 1881. Adatok az 1619—1620. 
pozsonyi országgyűlés történetéhez, 1882. 
Hain Gáspár és krónikája, 1883. Lőcse 
város levéltárának Lengyelországra vonat-
kozó irományai a XVI. századból, Lőcse 
a Bocskay-féle felkelésben, 1884. Lőcse 
levéltárának regestruma, 1885. Az 1637— 
1638. pozsonyi országgyűlés történetéhez, 
1886. könyvismertetés, 1887. Egyházi s 
világi hatóság a felvidéki városokban a 
XV. és XVI. században. 1889. könyv-
ismertetés) ; a lőcsei áll. főreáliskola Érte-
sítője (1881. Tisztújítás Lőcsén a XVI., 
XVII. századokban és vonások a városi 
hatóság hajdani életéből) ; a szepesmegyei 
tört. társulat Évkönyve (1885. Repertó-
riuma a Szepesség történetére szétszórtan 
megjelent dolgozatoknak); Történelmi Tár 
(1886—89. Kassa 1404. hatósági szabály-
zata, Limitatiók, Adatok Bocskay István 
felkelésének történetéhez) ; Országos 
középisk. tanáregylet Közlönye (1889. 
Tanári segélyszövetkezet); Egyet. Közokt. 
Szemle (1890—91. Az egységes közép-
iskoláról), a Zipser Bote és Szepesi Lapok-
ban a szepesmegyei történelmi társulat 
érdekében irt czikkek és több társadalmi 
s közművelődési czikk. — Munkái: 1. 
Polgári családélet és háztartás Lőcsén 
a XVI. XVII. században. Lőcse, 1882. 
(Ism. Századok.) — 2. Lőcsének erődi-



779 Demut—Dénes 780 

tése és védelmi rendszere. U. ott. 1884. 
(Különnyomat a lőcsei főreáliskola Érte-
sítőjéből.) — 3. A magyar-cseh confoe-
redatio és a besztercebányai országgyűlés 
1620-ban. Bpest, 1886. (Küíönny. a Száza-
dokból.) — 4. Szepesvármegye városi 
levéltárai. Lőcse, 1889. (Különnyomat a 
szepesmegyei tört. társ. Évkönyvéből.) 
— 5. A felső-magyarországi városok 
életéről a XVI—XVII. századokban. Bpest, 
1890. — 6. A szepesi jog (Zipser Will kühr) 
keletkezése, viszonya országos jogunkhoz 
és a németországi anyajogokhoz. U. ott, 
1891. (Értek, a tört. tud. kör. XV. 3. sz.) 
— 7 .A szepes-szombati krónika. Lőcse, 
1891. (Különny. a szepesm. tört. társ. 
Évkönyvéből.) — 8. A magyar orvosi 
rend története tekintettel a gyógyászati 
intézmények fejlődésére Magyarországon 
a XVIII. század végéig. (A m. orvosok és 
természetvizsgálók vándorgyűlése áll. 
közp. választmányának megbízásából a 
Poor Imre-féle 100 aranyos pályázatra 
irt műve. Kiadás alatt.) — Szerkeszti a 
szepesmegyei történelmi társulat Év-
könyvét 1885 óta Lőcsén; eddig hét 
kötete jelent meg. 

V. Könyvészet 1886. 1890. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1886—1888. 1890. — Kiszlingstein, 
M. Könyvészet II . és önéletrajzi adatok. 
Demut Simon Jenő, bölcseleti s jogi 

doktor, beszterczebányai áldozó pap, 
szentszéki jegyző és püspöki levéltárnok, a 
bpesti egyetem jogi karának tagja, Zólyom-
megye táblabirája; a püspöki lyceumban 
az erkölcsi theologia, pastoralis és neve-
léstan volt tanára. Meghalt 1839. márcz. 6. 
Beszterczebányán. — Munkája : Epigra-
phe quam immortali monimentodiviFran-
cisci I. imperatoris et regis apostoliéi, 
in anniversario obitus die de pietate et 
tenuitate sua indicitdicavit. Neosolii. 1836. 

Schematismus Neosoliensis 1840. 143. 1. — 
Petrik, Bibliographiája. 
Dendler György András, ág. ev. lelkész 

szül. 1776. febr. 21. Nagy-Szebenben; 
miután akadémiai tanulmányait (1798-tól) 
a jenai egyetemen bevégezte, Knobels-

dorf báró konstantinápolyi porosz követ 
házában bárom évig nevelősködött. Vissza-
térvén hazájába, gymnasiumi tanár és 
1807-ben lelkész lett Nagy-Szebenben. 
1811. márcz. 9. holczmányi, 1830. jan. 20. 
nagycsűri lelkésznek hivatott meg. 1842-
ben meggyengült hallása miatt Karls-
badba s Drezdába utazott, azonban siker 
nélkül, mire 1849. ápr. meghalt. A nagy-
szebeni káptalani özvegyek és árvák 
nyugdíjalapjára 4000 fortintot hagyott. — 
Munkája : Testaceorum, petrificatorum, 
crustaceorum et coralliorum musei gymn. 
Cib. aug. conf. Index systematicus. Cibinii, 
1804. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 254. — 
Szinnyei Könyvészete. 

Dénes Ferencz, gymnasiumi tanár, 
szül. 1845. ápr. 2. Tribsen Szepesmegyé-
ben; a gymnasiumot Lőcsén végezte; 
1864-től 1869-ig a bécsi egyetem hallga-
tója volt, 1869-től 1870-ig a budapesti 
tanárképzőben folytatta tanulmányait. 
1871—72-ig nevelő volt. Mint póttanár 
1872—73-ban (katholikus létére) a buda-
pesti ág. ev. gymnasiumban működött, 
ekkor helyettes tanár lett a lőcsei gym-
nasiumnál, 1876-ban az újvidéki kir. 
gymnasiumhoz rendes tanárnak nevezteti 
ki s 1876 óta a lőcsei kir. főgymnasium-
nál működik. — Czikkei s értekezései 
megjelentek a Zipser Bote-ban (1878 óta 
több czikk a Magas és Alacsony Tátra 
begycsoportjáról), a M. Kárpát-Egyesület 
Évkönyvében (1880. A Jégvölgyi csúcs, 
németül is. 1881.), a bécsi Der Touristban 
és a bécsi Oesterreichische Touristen 
Zeitungban a koronahegyről (Galicziában) 
és a Gyömbérről az Alacsony Tátrában. 
—•. Munkái: 1. A magyarországi Kárpát-
egyesület alapítása, fejlődése és műkö-
dése. Emlékirat a magyarországi Kárpát-
egyesület tiz évi fennállásának ünnepére. 
Lőcse, 1883. (Németül is.) — 2. Tájékoz-

| tató a magyarországi Kárpátvidéken 
1 utazók számára. Budapest, 1888. (Németül 
is. Ism. Földr. Közlem. XVI.) 
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M. Könyvészet 1883. — Horváth Ignácz K ö n y -
vészete 1888. és önéletrajzi adatok. 

Dénes Lajos, kir. alügyész, D. József 
székely eredetű nemes kisbirtokos és 
Urházy Terézia (U. György iró testvére) 
fia, szül. 1853. júl. 16. Szilágy-Fő-Keresz-
túron ; középiskoláit a zilahi ev. ref. fő-
gymnasiumban, a jogot az eperjesi ág. 
ev. kollégiumban végezte. 1882. febr. 21. 
nyert ügyvédi oklevelet Budapesten ; az-
után Szilágy vármegyének első aljegy-
zőjévé választották; hivataloskodása alatt 
a megye feliratait, pl. Kossuthoz születésé-
nek 80. évfordulója alkalmából intézett 
üdvözlő iratát ő irta. 1886. nov. 17. kir. 
alügvészszé neveztetett ki Zilahra. 1883-
ban a Szilágy-vármegyei Wesselényi-
egyesületet alapította. — Munkatársa volt 
a régibb Szilágy cz. lapnak (1877—79.); 
Ardényi Dezső Magyarország cz. folyó-
iratába a szilágy-vármegyei nemzetiségi 
viszonyokról irt közleményeket. — Alapí-
totta és szerkesztette a Szilágy cz. társa-
dalmi hetilapot 1883. máj. 6-tól 1886. nov. 
28-ig Zilahon ; e lapba többnyire álnév 
alatt vagy névtelenül különbféle tárgyú s 
irányú czikkeket irt; Urházy álnév alatt 
a nagy Wesselényi leveleiből: Mozaik 
báró Wesselényi Miklós élet- és jellem-
rajzához cz. czikksorozatot közölt és a 
lapnak ma is dolgozótársa. 

Ellenzék 1883. 55. 74. 81. — Szilágy 1883. 3. 
sz. és Kincs Gyula szives közlése. 

Dengelegi Péter. ev. ref. lelkész, ne-
mes családból származott és 1598-ban 
szül. Kolozsvárt, hol tanulását kezdte; 
Debreczenben járt a felsőbb osztályok-
ban, midőn 1617. jan. 9. irta alá az 
iskolai törvényeket (subscribált). Az egy-
házi pályára adván magát, Németországba 
ment és 1623-ban Odera-Frankfurtban 
járt az egyetemen. Innét hazájába vissza-
térvén, nagy-enyedi prédikátorrá válasz-
tották és 1635-ben esperes lett. Meghalt 
1617-ben. — Munkája: Boevid Ana-
tómia, mellyel a Nagy Szombati Kaldi 
György Papnak á Szent Biblia felöl való 

Oktató intese, mellyet az ö tölle Magyar 
nyelvre fordíttatott Bibliajanak sarkához 
biggyesztet, minden reszeiben megh vis-
galtatik, es egyczersmind Karolyi Gaspar 
es Szenczi Molnár Albert az ö hasznos 
munkajokkal edgyüt patvaros nyelvenek 
ostorozasa alol fel szabadíttatnak az 
nagy Istennek segedelmeböl.. . Gyula-
fehérvár, 1630. (Ajánlva van Igaz Gáspár-
nak Colosvárat, Húshagyó kedden, 1628. 
esztendőben, midőn, mint irja, épen be-
töltötte a 30 évet.) 

Bod, M. Athenas 64. — Horányi, Memoria 
I . 491. — Benkö, T rans s i l van i a II. 385. — 
Siebenb. Quartalschrift VI . 1798. 239. — Ka-
tona, His tór ia Crit ica XXXI. 823. — Prot. 
Szemle 1889. 185. — Szabó Károly, K é g i M. 
Könyvtár I. 262. 1. és Bakóczi János szives 
közlése. 

Dengi János, bölcseletdoktor és fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1853. nov. 28. 
Nagybányán Szatmármegyében; közép-
iskoláit Nagybányán és Szatmáron vé-
gezte ; érettségi vizsgát mint magántanuló 
Iglón tett. Bölcseleti tanulmányait a buda-
pesti egyetemen hallgatta. 1879-ben ta-
nári oklevelet nyert a magyar nyelvből, 
irodalomból és bölcseletből; doktori ok-
levelet is a budapesti egyetemen szer-
zett 1882-ben a magyar, latin és olasz 
nyelvből és irodalomból. 1876—80-ig 
Debreczenben a kegyesrendiek gymna-
siumában, 1880—81-ben Sopronban a 
Csöndes-féle real-gymnasiumban volt ta-
nár. 1881-ben a lugosi kir. gymnasium-
hoz nevezték ki rendes tanárnak, hol 
jelenleg is működik. — Első költeménye 
a Budapesti Bazárban (1873.) jelent meg; 
ettől fogva irodalmi, tanügyi s kritikai 
czikkeket irt a következő lapokba: Va-
sárnapi Újság, Magyarország és a Nagy-
világ, Ország-Világ, Petőfi Társaság Lapja, 
Koszorú. Havi Szemle, Magyar Nyelvőr, 
Hon, Pesti Napló, Egyetértés, Csöndes 
Órák, Családi Kör, Nefelejts, Budapesti 
Bazár, Fővárosi Lapok, Tanár-Egylet 
Közlönye, Figyelő (Aigner), Figyelő (Tol-
nai), Élet és Irodalom, Nagybánya és 
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Vidéke, Szamos, Szatmár, Szatmármegyei 
Közlöny, Nagy-Károly, Bereg, Veszprém, 
Társalgó, Képes Családi Lapok, Falusi 
Könyvtár és több folyóiratba és év-
könyvbe. — Munkái: 1. Üdvözlet Schlauch 
Lőrincz püspök székfoglalóján 1873. okt. 
2. Szatmár. — 2. Munkács ostroma. 
Költői elbeszélés VI énekben. Debreczen, 
1876. — 3. Költemények. Bpest, 1877. 
— 4. Üdvöslet Kardhordó Ambrus 50 
éves tudori jubileumára. Debreczen, 1878. 
— 5. A csók könyve. U. ott, 1878. — 
6. As ik-es igékről. U. ott, 1879. — 7. 
A szép lányokról. U. ott, 1879. (Tár-
sadalmi levelek.) — 8. Döme Károly. 
U. ott. 1880. (Irodalomtörténeti érteke-
zés.) — 9. Páholydalok. Sopron, 1881. 
— 10. A kesergő szerelem. Himfy sze-
relmei első részének eredetisége. Temes-
vár, 1882. — 11. Magyar stilisztika. 
Középiskolák számára. Bpest, 1883. (Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny.) — 12. Olvas-
mányok a magyar stilisztikához. U. ott, 
1884. — 13. Magyar verstan. U. ott, 
1884. (Ism. Tanáregylet Közlönye XIX. 
1886.) — 14. A bányatiszt, dráma 3 
felv. Kolozsvár, 1885. — 15. A nagy-
bárdú Botond. A hires magyar vezér 
históriája. Bpest, (1887. Magyar Mese-
mondó 20.) — 16. Alföldi nóták. U. ott 
(1889.) — 17. Szerkesztéstan olvasmá-
nyokkal. U. ott, 1890. — 18. Tanügyi 
dolgozatok a középiskolai nevelés és 
oktatás köréből. U. ott, 1890. — 19. 
Bhetorika. A prózai Írásművek elmélete, 
olvasmányokkal és magyarázatokkal kö-
zépiskolák számára. U. ott. 1890. 3. kiad. 
1892. — Szerkesztette a Falusi Könyv-
tárt (Berettyó-Újfalu 1876—77.) Vass 
Jenővel és a Délibábot 1877—78-ban 
Debreczenben. — Álnevei: Argus, Evelin 
és Karmay (Délibáb 1877—79.). Justus 
(Debreczen 1877—80.) és Rodrigo (Krassó-
Szörényi Lapok (1880—84.) 

Debreczen-Nagyváradi Értesítő 1879. 27. sz . [ 
— itl. Könyvészet 1876—90. és öné le t ra jz i 
adatok. 

Dengler Albert, gymnasiumi tanár, a 
beszterczei ág. ev. gymnasiumban tanult 
1872-ig ; azután külföldi egyetemre ment. 
1877. szept. 1-től a beszterczei leány-
iskolában és 1880. aug. 15-től a főgym-
nasiumban volt tanár. Meghalt ugyanott 
1886. szept, 26. Programmértekezése: 
Geschichte Ungarns mit besonderer Be-
rücksichtigung der siebenbürgischen Ver-
hältnisse. I. Theil. Von den ältesten 
Zeiten bis zur planmässigen Colonisi-
rung des Landes mit Deutschen unter 
Geiza II. (Programm des ev. Obergymn. 
A. B. in Bistritz. 44 lap.) 

Programm des ev. O b e r g y m n . zu Bis t r i tz 
1881—86. — Statistisches Jahrbuch. I l e r r m a n n -
Stadt, 1885. 46. 
Denhoffer Vincze József, orvosdoktor, 

kir. tanácsos és József nádor főorvosa. 
— Munkája : Succincta notitia virtutum 
et usus medici aquae soteriae Budae 
ad thermas caesareas recens inventae. 
Budae, 1804. — Kézirati munkája : Be-
merkungen über einige Gegenstände der 
Medizinischen Polizey im Königreich 
Ungarn. Wien, 1800. (ívrét 208 lap a 
m. n. múzeum kézirattárában.) 

Szinnyei Könyvésze te . 

Denich János. L. Dánföldi (Denich) 
János. 

Denike Károly, cseh származású könyv-
nyomda-javító (korrektor) volt a Mark-
breiter-féle nyomdában Nagy-Kanizsán; 
a Bach-korszak végén ő is elhagyta az 
országot. — Munkája: ünterthánigstes 
pro-Memoria betreffend die Förderung 
der Geldmittel im Innern der öster-
reichischen Monarchie und die Hebung 
des Credits des Kaiserstaats im Aus-
lande. Gross-Kanizsa, 1860. 

Petrik Bibl iogr. és id. W a j d i t s József szi-
ves közlése. 
Denk Ferencz Xaver, orvosdoktor, 

magyarországi származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. med.-pharmacologica 
de therebinthina. Vindobonae, 1839. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Dents István, egyetemi joghallgató 



785 Dentulinus—Dercsényi 786 

volt Pesten, mikor a következő két latin 
alkalmi költeményét kiadta : 1. Ode quam 
dno Mathiae Vuchetich, dum festum sui 
nominis diem feliciter recoleret. in grati 
animi testimonium obtulerunt jurium I. 
in annum auditores VI. Kai. Mártii 1811. 
Pesthini. — 2. Idyllion dno Mathiae 
Vuchetich, die 25. mensis Februarii anno 
1812, anniversarium sui nominis diem 
recolenti, in monumentum pietatis hu-
millime oblatum a gratis alumnis. U. ott. 

Petrik Bibl iogr . 

Dentulinus Tamás, orvosdoktor, D. 
Tamás túrni ág. ev. lelkész és Fabricius 
Anna fia, drietomai trencséni szárma-
zású; 1675. júl. 8-tól Vittenbergában ta-
nult és 1685. jún. 22. a harderwijki egye-
temen nyert orvosi oklevelet. — Mun-
kái : 1. Disputatio de summo bono. 
Vitebergae, 1680. — 2. Luem epide-
micam seu pestem sub eo schemate 
quo nunc incedit. . . proponit. U. ott, 
1682. — A harderwijki egyetemen dok-
torrá avattatása alkalmával magyarázta 
Hippocrates aphorismáját (5. Sect. 5.) 
és vitatkozott «de refrigeratione extre-
morum.» 

Catalogus Bibi. F r . Com. Széchényi Suppl . 
I I . 115. — Bartholomaeid.es, Memor iae U n g a r . 
181. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Szabó Károly, 
Régi M. K ö n y v t á r II . 209. 745. — Irodalom-
történeti Köz lemények 1891. 434. 1. 

Dér Engelbert, theologiai doktor és 
tanár, szül. 1787. nov. 7. Győrött; kö-
sépiskoláinak végeztével 1804. okt. 31. 
a benczések közé lépett. 1808-tól tanár 
volt Esztergomban ; 1811—14-ben tanulta 
a theologiát Pesten; 1814. okt. 2. misés 
papnak fölszenteltetett; azután Pannon-
halmán az egyháztörténelem és egyház-
jog tanára lett, 1822-ben pedig hely. plébá-
nos Tárkányban. Meghalt 1823. júl. 22. 
— Munkái, melyek kéziratban marad-
tak : Institutiones theologicae 4-rét 128 1. 
— História ecclesiastica. 4 kötet. — 
Chronologia juxta Georgium Frank de-
ducta. 4-rét 88 1. — Dissertatio de jure 

1 dandi dimissorias ad quemcunque epis-
copum archi-abbati montis Pannoniae. 

Scriptores Ordinis S. Benedic t i 56. — Zel-
liger, E s z t e r g o m - v á r m . í r ó k 32. 1. 

Dercsényi (Weiss) János (dercsényi 
idősb), kir. tanácsos, több megyék tábla-
bírája, szül. 1755. máj. 16. (Kazinczy 
szerint nov. 16.) Szombathelyen Szepes-
megyében. hol atyja ág. ev. lelkész volt; 
ez valamint nagyatyja szintén Weisz János 
nevet viselt és a család még 1687. szept. 
27. I. Lipót királytól nemességet nyert. 
D. iskoláit Lőcsén és Pozsonyban járta, 
az orvostudományokat a bécsi egyetemen 
hallgatta, hol 1780-ban orvosdoktori ok-
levelet nyert. Ekkor Zemplénmegye szol-
gálatába állott és 1782-ben főorvosnak 
választatott; de nem sokára lemondott 
hivataláról és beregmegyei birtoka köze-
lében Munkácsra vonult, hol egészen 
kedvencz tudományának, a mineralogiá-
nak élt. Itt azon fölfedezésre jutott, hogy 
a vidéken timsókő létezik; ennek kibá-
nyászására tíz évi szabadalmat nyert és 
timsógyártást alapított Munkács környé-
kén, mely 1814-ig egy milliónyi hasznot 
hajtott a hazának. 1785-ben nőül vette 
Kazinczy Júliát, K. Ferencz nővérét. 1792-
ben királyi adományul Dercsényben bir-
tokot nyert és e helységről családi nevét 
is megváltoztatta Dercsényire. 1814-ben 
királyi tanácsossá lett. Az 1825—27. 
országgyűlésen tagja lett azon bizottság-
nak, mely a magyar bányajogi codexet 
kidolgozta. Ennek, valamint a beregmegyei 
kereskedelmi s erdészeti bizottságnak is 
folyton működő tagja volt. Meghalt 1837. 
jún. 30. Munkácson. — Több külföldi 
tudós társaság választotta meg tagjának 
és azok folyóirataiba s évkönyveibe 
értekezéseket irt; különösen a Kárpát 
hegység ásványairól az osztrák-német 
folyóiratokba. Irt magyarúl is a Tudom. 
Gyűjteménybe (1825. I. A magyarországi 
boroknak a külföldiekkel való egyben 
hasonlítása), a Tud. Tárba (VII. 1835. 
Europa levegői mérsékletéről, XI. 1836. 
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Az artézi kutakról honunkra alkalmaz-
tatva), a Társalkodóba (1885. A földren-
gésről). — Munkái: 1. Pyretologiae prac-
ticae tentamen. Viennae, 1780. (2. kiadás. 
1783.) — 2. Über Tokay's Weinbau, 
dessen Fechsung und Gährung. Mit geo-
gnostischen Beilagen. U.ott, 1796. (2. kiad. 
Lipcse, 1800.) Magyarúl is megjelent Ori 
Fülöp Gábortól (Ö. F. G. P. P. jegyek 
alatt) ford. Kassán, év n. 

Österr. National-Encycl. ( v o n G r ä f f e r Und 
Czikann.) I . 698. — Hírnök 1837. 35. sz. — 
Ferenczy é s Danielik, M. í r ó k I . — Nagy Iván, 
M a g y a r o r s z á g Családai I I I . 280. — Szinnyei 
Könyvésze te . — Lehoczky T., Be regvá rmegye 
M o n o g r a p h i á j a I I . 134. 1. — Hl. Nemzetségi 
Zsebkönyv. Bpes t , 1888. I . 314. 1. 

Dercsényi János Lajos (dercsényi 
báró) ifjabb, cs. kir. udvari tanácsos, 
előbbinek és Kazinczy Julia fia, szül. 
1802. okt. 6. Tokajban Zemplénmegyé-
ben ; iskoláit Kassán és Sárospatakon 
végezte a jogtudományokkal együtt. Hiva-
talos pályáját Pesten mint gyakornok 
a kir. ügyigazgatóságnál kezdte, 1827-ben 
számfölötti igazgatósági iigyészszé, 1830. 
Bécsben az udvari kamaránál udvari 
titoknokká, 1834. valóságos udvari taná-
csossá. 1836. a temesi kamarai igazgató-
ság elnökévé neveztetett ki. Ez idő alatt 
több irányban tudományos tapasztalatok 
gyűjtése végett utazásokat tett külföldön. 
Firenzében a gazdászatkedvelők aka-
démiájának tagjává választatott, Párisban 
pedig a mezei gazdászat központi kir. 
társulata 1833. febr. 6. ülésében tartott 
értekezését ezüst emlékéremmel tisztelte 
meg. 1838. ápr. 10. a birodalmi kincstár 
tanácsosává léptették elő s okt. 18. nőül 
vette báró Eichhoff Erzsébetet (E. József 
a bécsi pénzügyi osztály egykori elnöké-
nek leányát). 1839. márcz. 21. Pál test-
vérével együtt örökös bárói s magyar 
mágnási rang- s méltóságra emeltetett. 
Az 1848. mozgalmak kezdetén (ápr.) nyu-
galomba vonult és a bécsi Schotten-
negyedben nemzetőri kapitánynyá válasz-
tatott. Meghalt 1863. aug. 29. Bécsben. 

— Szakképzettségénél fogva irodalmi 
irányban is hatott tevékenysége; több 
államtudományi, bölcseleti s neveléstani 
értekezést irt. — Munkái: 1. Bericht 
an die k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft 
in Wien, über eine 1832—33. durch 
Italien, Frankreich, Spanien, England, 
Belgien und Deutschland unternommene 
Reise. Wien. 1834. (Magyarúl: D. J. rövid 
előterjesztése a bécsi cs. k. mezőgazdasági 
társasághoz 1832—33-ban dél- és nyugati 
Európán tett útja tapasztalatiról cz. mint 
melléklet az 1834. Társalkodóhoz; angolúl 
és francziáúl is megjelent.) — 2. Studien 
über ein humanes Mittel gegen den Kom-
munismus und über das Humanitäts-
System der Volkswirthschaft, des Volks-
unterrichts und des politischen Volks-
lebens. Pest, 1846. (Magyarúl: Tanulmá-
nyok a kommunizmusnak egy humánus 
ellenszeréről. U. ott, 1846. Angolúl is 
megjelent és a belga királytól ezen munká-
jáért a Lipót-rend lovag-keresztjét kapta.) 

— 3. Magyarországi hitbizományok 
átalakítási tervéről. U. ott, 1847. (A m. 
tud. akadémia által száz aranynyal jutal-
mazott pályamunka.) — 4. Tanulmányok 
korunk két legfontosabb kérdése felett. 
Buda, 1849. — 5. Az én nevelési rend-
szeremnek alapvonalai. U. ott, 1851. 
(Ism. M. Hirlap 1851. 466. 632. 637. 
642. sz. 1852. 771. sz. Németül, Bécs, 
1851. és francziáúl, Páris, 1851.) — Kéz-
irati munkája : Gondolatok az industrialis 
kipallérozottságról irt értekezéséhez 1827 
(a m. n. múzeumban.) — Arczképe kő-
nyomatban Fourquemin rajza utánMacon-
tól Párisban jelent meg névaláírásával. 

Toldy, B ib l iograp l i i á ja (Tudom. Tár 1835. 
207. 1.) — Hírnök 1837.5. SZ. — Oesterr. National-
Encycl. I. 699. 1. — M. Akad. Értesítő 1847. 
48. 1. — Nagy Iván, Magyaro r szág Családai 
I I I . 280. 1. — Uj M. Muzeum 1854. I . 437. 1. 
— Ferenczy és Danteii k, Magyar í r ó k I . 100. 
— Jelenkor. Encyc lopaed ia . Pest , 1858. 277. 
— Wurzbach, Biogr . Lexikon IV. 247. XV. 
423. 1. — Egyet. M. Encycl. V I I . 353. 1. (VaSS 
József . ) — Ungarische Nachrichten 1863.201. sz. 
— M. Sajtó 1863. 202. SZ. — Szinnyei K ö n y v é -
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szete- — lehóczky T., B e r e g v á r m e g y e Mono-
g r a p h i á j a I I . 134. 1. — M. Nemzets. Zsebkönyv 
I. 315. — Turul 1889. 172. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Dercsényi Pál (dercsényi báró), előb-
binek testvér-bátyja, földbirtokos, szül. 
1797. ápr. 9. Sátoralja-Ujhelyben; 1824. 
okt. 9. nőül vette báró Geymüller Hen-
riettét. Meghalt 1843. decz. 18. — Czikkei: 
Utazási észrevételek Európa több tarto-
mányai állapotjáról és Vasutakról (Tár-
salkodó 1836.), gazdasági czikk (Ismertető 
a Gazdaság és Kereskedés köréből 1839.) 
— Munkája: Báró Dercsényi Pál beszéde. 
egy száz db. cs. kir. aranyból álló juta-
lomtétel alkalmával a legjobb munkára, 
mely 1829. május első napjáig a pesti 
casinonak e czím alatt : Tanácslatok a 
magyarországi mezei gazdák számára, 
be fog nyújtatni. Pest, 1828. (Ugyanez 
németül is. U. ott, 1828.) 

Hasznos Mulatság 1830. I. 22. Sz. — Thewrewk 
József, M a g y a r o k Szüle tésnapja i 38. — Nagy 
Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i I I I . 280. — M. 
Nemzetségi Zsebkönyv I, 315. — Petrik B i b l i o g r . 

Dercsik (Derts ik ) Nép. János, theo-
logiai doktor, cz. püspök és b. titkos taná-
csos, szül. 1785. máj. 15. Gsáczán Tren-
csénmegyében; a theologiát 1804-től 
Bécsben hallgatta és mint theol. doktor 
jött onnan haza. 1806-tól 1809-ig tanul-
mányi felügyelő volt a pesti központi 
papnevelő intézetben; 1809-től 1814-ig a 
bibliai tárgyakat tanította a nagyszombati 
lyceumban, 1814-től a keleti nyelveket 
a pesti egyetemen; 1826. jan. 2. eszter-
gomi kanonokká s pesti papnevelői kor-
mányzóvá lett. 1829-ben a budai könyv-
vizsgáló hivatalhoz egyházi könyvek kir. 
vizsgálójává, 1830 elején pedig sz. Ipoly 
zoborhegyi apátjává neveztetett ki. 
1833-ban a theologiai kar elnöke s igaz-
gatója, 1836-ban az egyetem rectora, hely-
tartósági előadó tanácsosa és pristinai 
cz. püspök lett egyúttal. Meghalt 1842. 
júl. 29. Budán. — Munkái: 1. Institu-
tiones linguae arabicae in usum theo-
logiae auditorum ad summás lineas 
reductae. Viennae. 1817. — 2. Parallela 

linguae aramaicae seu: chaldaicae et 
syriacae institutio, in compendio exhibita. 
Pestini, 1835. — 3. Sermo dum regia 
universitatis hungarica bissecularem me-
móriám natalium suorum a Petro Pázmán 
. . Tyrnaviae 1635. acceptorum ritu so-
lemni 26. Junii 1836. celebraret, habitus. 
Budae, 1836. — Üdvözlő beszéde, melyet 
Kopácsy József herczegprimás székfog-
lalója alkalmából mondott, megjelent az 
Esztergomi díszünnepély cz. munkában. 
— Kézirati munkája: Grammatica Ara-
bica et versiones e lingua Arabica. (Szilasy 
János papnevelőintézeti növendéknek 
1816—47. másolatában megvan a buda-
pesti egyetem könyvtárában.) 

Fejér, His tór ia Academiae 144. — Egyház 
'Tudósítások 1842. I I . 6. SZ. — Fasciculi Eccle-
siastici 1842. II. 119. 1. — Pauler Tivadarr 

Egyetemünk Rectorai és Cancell. 1856. — 
Uj M. Sión 1886. 102. 1. — Zelliger, E s z t e r -
gomvármegyei írók 32. — Petrik Bibliogr. és 
gyászjelentés. 
Derczenyi M. Sándor. L. Munkácsi 

Sándor (derczeni). 
Derecskei Ambrus, ev. ref. prédikátor, 

középiskoláit a hazában elvégezte; azután 
a svájczi s németországi egyetemekre 
ment, hol különösen a zsidó nyelvnek 
megtanulásában tüntette ki magát. Vissza-
térte után nagy-váradi pap lett; jelen 
volt az 1588. medgyesi országyűlésen és 
sok nyomorúságot látott Báthori Zsig-
mond boldogtalan országlása s Básta 
idejében. Meghalt 1603-ban Nagyváradon. 
— Munkája : Az szent Pál apostol levele 
mellyet irt az Romabeli keresztyeneknek, 
es az Szent iras szerint meg magyaraz-
t a to t . . . Debreczen, 1603. 

Bod, M. A thenás 64. — Horányi, Memoria 
1. 491. — Egyet. M. Encycl. VII. (Vass József.) 
— Szabad Egyház 1885. 10. SZ. — Századok 
1883. 259. 1. — Figyelő I I . 1877. — Szabó Károly, 
Bégi M. Könyvtár I. 176. 1. 
Derecskey János. — Kézirati mun-

kája : Annotationes in Epist. ad Romanos 
Ephesios et Acta Apostolorum. Cracoviae, 
1549. 4-rét (Az esztergomi főegyházi 
könyvtár kéziratai közt.) 

M. Könyv-Szemle V I I . 1882. 309. 1. 



791 Derecskei —Dergács 792 

Derecskei Pál, theologiai tanuló volt 
1683—84-ben Leidában. midőn a követ-
kező munkáját kiadta : Exercitatio utrum 
Sol an vero Tellus in Planetarum nume-
1-urn referenda sit? inquirens. Lugd.Batav., 
1684. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 134.1. — BíbliothecaeS&muelisCom. Teleki 
de Szék. II . Viennae, 1800. 260. 1. 
Deréki (Le ipn i k ) Antal, színész, 1874-

ben Völgyi vidéki társulatánál volt kar-
dalnok, 1875—76-ban Szabó Antal tár-
sulatánál kedélyes apa- s komikus szere-
peket játszott; jelenleg pedig egy vidéki 
szinésztársulat igazgatója. — Thoresen 
Magdolna norvég irónő cz. czikke a Buda-
pesti Hírlapban (1883. 264. sz.) jelent 
meg, irt a Harmóniába (1884. Külföldi 
szépirodalmi szemle, A népszinmű elmé-
letéről, Mikszáth és Rosegger), tárczát az 
Arad és Vidékébe (1888.). Első szinműve 
a Búzavirág volt, melyet 1884-ben 
adtak Budán; Az eleven ördög ford. víg 
operettejét (zenéje Konti Józseitől) elő-
adták 1884. aug. 8. a budai színkörben, 
A kondorosi szép csaplárné cz. színművét 
1889. júl. 14. adták elő a budai szín-
körben, A szép Nadia színművét 5 felv. 
pedig, mely a Slavianszky-féle orosz 
énekes társaság sikereinek hatása alatt 
készült, a budapesti városligeti színkör-
ben 1890. júl. 2. adták először, azután 
a zombori városi színházban okt. 16. 
Fordított még olaszból is egy Erkölcsi 
halott cz. drámát s több német és fran-
czia színművet. 

üf. Színészet Evkönyve 1874. 47. 1. — Hl. Szí-
nészet Országos Névtára 1876-ra. 26 1. — Egyet-
értés 1884. 219. 1890. 181. s z . — Függetlenség 
1884. 223. SZ. — Zombor és Vidéke 1890. 83. Sz. 

Derer Ignács, gazdasági tisztviselő 
Eszterliázy Miklós grófnál Kis-Martonban. 
— Munkái: 1. Graphica exhibitio arcis 
et horti Kismartoniensis cum subnexa 
contemplatione aethica. Kismartonii. 1827. 
— 2. Illustr. ac Rev. Antonio Juranits 
humillime dedicata poetica exliibitio 
arcis et horti Kismartoniensis, cum con-

templatione ethica tanquamanima corpori 
subnexa. U. ott, 1828. 

Petrik, Bibl iogr. 

Dérer Mihály, mérnök Libetbányán. 
1868-tól a selmeczi m. kir. bányász- és 
erdész-akadémián tanult; azután ugyan-
ott segédtanár volt; később a mérnöki 
pályára lépett. — Természettudományi 
czikkeket irt a Bányászati és Kohászati 
Lapokba (1871. 1873.) és a Természet-
tudományi Közlönybe (1877—1878.) — 
Munkája : As új, vagyis a meter-mérték 
házi és közhasználatra, magyarázó pél-
dákkal és átszámító táblázatokkal ellátva. 
Selmeczbánya, 1875. (Németül és tótúl is 
megjelent.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Selmeczi m . k i r . 
bányász- és erdész-akadémia Emlékkönyve 
1871. 223. 

Dereskei. L. Hock János. 
Dereskey Mihály, (felső-telekesi), ügy-

véd és vasvármegyei birtokos. — Munkája: 
Positiones ex universo jure naturali 
publico universali et gentium. Quas in reg. 
scient universitate Pestiensi anno 1816 
publice propugnandas suscepit. Budae. 

Petrik, Bibl iogr . 

Dergács Sándor, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1860-ban Kassán. Abaujmegyében; 
katonai kötelezettségének elegett tett, cs. 
és kir. tartalékos hadnagy a 67. sz. ezred-
ben és a hadi érem tulajdonsa. 1885-ben 
a magyar-német nyelv és irodalomból 
tanári oklevelet nyert és a kassai tan-
kerület kir. főigazgatóságához Írnokká 
neveztetett ki, egyszersmind a főreál-
iskolánál 1885—87. probaéves tanár volt. 
1887. júl. 15. a nagybányai állami fő-
gymnasiumhoz helyettes, 1888-ban rendes 
tanárrá léptették elő. — Irt tárczaczik-
keket a kassai s nagybányai lapokba. 
Programmértekezései: Kapós magyar-
talanságok városunkban. (Kassai állami 
főreáliskola Értesítője 1887. Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1888.), Szunter Nándor 
életrajza (Nagybányai áll. főgymn. Érte-
sítője 1891.) 
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Wutz Névkönyve 5. 70. 1. — Kassai állami 
főreáliskola Értesítője 1886. é s 1887. — Nagy-
bányai áll. főgymnasium Értesítője 1888—1891. 

Déri Ferencz, szombathelyi plébános 
és vasvári kanonok. — Munkái: 1. Mint 
egy nagy álló kép, ama nagy, és igen 
magas álló kép. Az az Fő-tiszt. Bartho-
deiszky Sigmond ur Szent Norbert szer-
zete praelatusa Sz. Mihály archangyaltúl 
nevezett csornai praepost halál kövecs-
kéjével apostolok oszlása napján 1738. 
eszt. ledöntetett urnák képe. Győr, 1739. 
— 2. Halottas prédikáczió, melyet Cseh-
országban vitézül elesett Méltgs. Gróf 
Cziráki Jósefnek.. . Sopronban Sz. Mihály 
havának első napján tartott exequiáin 
mondott. Sopron, 1742. — Kéziratban: 
Elesett vasvármegyei Kemenesallyai ke-
mény megtüzesedett vas azaz Prágához 
közel Proszik mezején elesett mélt. gróf 
Cziráki József úr, föls. királynénk tanácsa 
tek. vasvármegyei vitézlő regementnek 
óbestere, kinek is midőn exequiáit hála 
adó szivvel tartaná tek. vasvármegyei 
Szombathely városában 1742. 11. szept. 
igy prédikállott. (4-rét 12 lap, a m. n. 
múzeum kézirattárában.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Déri Gyula, családi nevén Leidenfrost, 
hirlapiró, atyja Leidenfrost Gyula ügyvéd, 
Debreczen város tanácsosa, földbirtokos 
és gazdászati iró volt; nagyatyja, ki 
mint törzstiszt vándorolt be hazánkba, 
unokaöcscse volt L. Heinrich Gottlob 
quedlinburgi egyetemi tanárnak, aLeiden-
frost-féle kisérlet cz. ismert fizikai tantétel 
hirneves magyarázójának. Déri Gyula 
1854. okt. 21. szül. Debreczenben, hol 
1863-ban lépett a kath. algymnasiumba 
s 1867-ben Kassára ment a főreáliskola 
negyedik osztályába; 1870-ben a buda-
pesti műegyetem hallgatója volt. 1871-től 
1874-ig a debreczeni jogakadémiában 
tanult. 1875-ben ismét a budapesti mű-
egyetemre járt és 1879-ig mint tanárjelölt 
az egyetemes osztályban négy évet hall-
gatott. — 1875. januártól októberig a 
Debreczeni Ellenőr belmunkatársa volt. 

1879-ben lépett az akkor megindult Pesti 
Hirlap szerkesztőségébe; 1881. január-ban 
az Egyetértés munkatársa, okt. segéd-
szerkesztője lett és a lap egész társadalmi 
részét önállóan szerkesztette (ez időben 
emelkedett az Egyetértés négyezer pél-
dányról tizenegyezerre). 1883. márcz. 15. 
megvált a laptól és márcz. 20. Polónyi 
Géza országgyűlési képviselő főszerkesz-
tése alatt, mint felelős szerkesztő a Nemzeti 
Újság cz. függetlenségi irányú politikai 
képes napilapot alapította (itt jelent meg 
Az elzüllött félisten cz. regénye), mely 
laptól azonban nov. 30. visszalépett és 
átvette a Kreith gróf által kiadott Szemle 
szerkesztését névtelenül. 1884. aug. be-
lépett a Budapesti Hirlap szerkesztőségébe 
s ott a hirek rovatát vezette 1886. decz.-ig. 
Azután az akkor alapított függetlenségi 
irányú Budapesti Újsághoz ment vezér-
czikkirónak, mely lapot 1888-ban a függet-
lenségi s 48-as párt hivatalos lapjának 
ösmerte el. 1889 óta a Budapest Hirlap 
belmunkatársa s vezérczikkezője. Utazott 
Olaszországban, Francziaországban és 
Svájczban. — Irt számos vezérczikket a 
megnevezett lapokba, ezenkívül költe-
ményeket: Tanuló Ifjúság Lapjába (1870.), 
Családi Körbe (1871.), Magyarország és 
a Nagyvilágba (1874. 1876—77.), beszé-
lyeket és az Újságírás titkaiból cz. tárczát 
az Ország-Világba (1885—86.), tárczákat 
a Debreczeni Ellenőrbe (1875. -f- jegy 
alatt), Nemzeti Hírlapba (1877. Leiden-
frost Gyula név alatt) és ugyan e névvel 
az Uj Időkbe (1876—77.), Pesti Hírlapba 
(1879. 349. sz. Antik zsurnalizmus), Buda-
pesti Hírlapba (1885. 294. sz. stb.) — 
Munkája: A ki nem tudott lemondani. 
Budapest, 1886. Három kötet. (Ism. Bud. 
Hirlap 142. sz. Ország Világ). — Álnevei: 
Bayard, Kiss Mihály, Szenvey Gyula, 
Blair és Jajfagyi Julius (a Pesti Hirlap, 
Budapesti Újság, Debreczeni Ellenőr, 
Debreczen-Nagyváradi Értesítő és a nagy-
váradi Szabadság cz. lapokban.) 

Ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 
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Derkai György, Jézus-társasági áldozó j 
pap és hittérítő', szül. 1608. ápr. 24. 
Selyén Nyitramegyében, tanpályája végez-
tével husz éves korában a jezsuita rendbe 
lépett. Mint kath. hittérítő leginkább 
Erdélyben és Törökországban működött. 
Több magyarországi rendház főnöke és 
az ungvári kollégium igazgatója volt. 
Meghalt 1678. szept. 23. Nagyszombatban. 
— Munkája: Az örök éleinek uttya. 
tavozzal-el a gonosztul es cselekedgyel 
j o t . . . Nagy-Szombat, 1678. (Sucquet 
Antal jezsuita buzgalmi művének fordí-
tása ; a végén néhány egyházi énekkel.) 

Horányi, Memoria I . 492. — Katona, História 
Critica XXXVI. 723. 1. — Ferenczy és Danielik, 
Magyar í rók I. 102. 1. — Stoeger, Scriptores 
59. — Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 356. 
1. (Vass József . ) - Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár I. 505. 1. 
Dernath Lipót (van), honfiusított gróf, 

cs. kir. kamarás, máltai vitéz, szül. 1783. 
júl. 26. Bécsben; meghal t . . . — Mun-
kája : Gonsalvo von Cordova. Ein his-
torisches Schauspiel in fünf Aufzügen. 
Kaschau, 1827. (2. átdolgozott kiadás, az 
első a szerző tudtán kívül 1808 körűi 
jelent meg.) — Arczképe rézmetszetben 
a Thewrewk József Magyar Pantheoná-
ban (1836.) jelent meg. 

Gemeinnützige Blätter 1836. 72. SZ. — Tlieic-
rewk József, Magya rok Születés N a p j a i 74.1. 
— Nagy Iván, Magya ro r szág Családai I I I . 284. 
— Petrik B i b l i o g r . 

Derra Konstantin, a költészeti osz-
tály tanulója volt a pesti kegyesrendiek 
gymnasiumában, midőn a következő köl-
teménye jelent meg : Onomasticon adm. 
rev. patri Andreae Jallosits in regio ma-
jori gvmnasio Pesthiensi scholarum pia-
rum poeseos professori. . . 30. nov. 1832. 
Pesthini. 

Dersi (Derzsy) Gergely István, uni-
tárius pap volt a dicső-szentmártoni, 
széplaki, szőkefalvi s tordai ekklézsiák-
ban a XVIII. században. — Kéziratban 
maradt munkái: Diacrises theologicae. 
az unitárius vallás tankönyve (az ellen-
vetések czáfolataival), melyet sokan le-

írtak és használtak; azután Thesaurus 
S. Scripturae. 

Siebenb. Quart. V I . 1798. 240. 1. — Egyetemes 
M. Encyclopaedia VII. 359. 1. (Vass József.) 
— Keresztény Magvető 1888. 92. 1. 

Dervarics Kálmán (egyházasbükki). 
aljárásbiró, szül. 1827. jún. 5. Gutor-
földén Zalamegyében, vagyonos nemes 
szülőktől; édes atyja 1832-ban Alsó-
Lendván postamesteri jogot és vele birto-
kot szerezvén, ott kezdett iskolába járni ; 
a gymnasium hat osztályát Varasdon 
Horvátországban, a felsőbb iskolákat a 
győri akadémián végezte; ezeket azon-
ban gyakori betegeskedése miatt nem 
folytathatta s 1847 elején szüleihez 
hazatért; 1847. jún. 14. a Zalaegersze-
gen tartott tisztújításon tiszt, esküdtté 
nevezték ki. Az 1848—49. szabadság-
harczban az alsó-lendvai mozgó nemzet-
őrségnél hadapród, hadnagy, majd fő-
hadnagy volt és 1848. decz. 13. Perczel 
honvéd-tábornok a mura-szent-mártoni 
komp elsülyesztésére kirendelte. 1852— 
54-ben az alsó-lendvai cs. kir. szolga-
biróságnál helyettes segédbiró ; 1861-ben 
Alsó-Lendva város tanácsjegyzője volt ; 
1865. nov. 5. Festetics György gróf Zala-
megye főispánja az alsó-lendvai járásba 
alszolgabirónak nevezte ki, hol a koro-
názásig (1867.) működött. 1868—71-ben 
Alsó-Lendva bírája volt; 1872. jan. 1. 
óta aljárásbiró Alsó-Lendván. — Be-
szélyei, költeményei és történeti czik-
kei a következő évkönyvekben, folyó-
iratokban és lapokban jelentek meg: 
Müller Gyula Nagy Naptára (1854. Álmom 
és nőm cz. beszélye), Vasárnapi Újság 
(1854. Lyndva vára, 1855. Hajdankori 
régiségek, Zala-Lövő, Tormafölde s a 
sárkányjárás), Budapesti Viszhang (1855.), 
Divatcsarnok (1855., 1857. Bán-vára, 
1858.), Magyar Néplap (1856—1858., 
Egyházasbükki és Kálmán álnevekkel), 
Zala-Somogyi Közlöny (1857. 1860. 1863. 
1867. 1880-81. Fegyverletétel 1848-ban. 
Iíarácsonéj 1848-ban), Szépirodalmi Köz-
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löny (1857.), Vasmegyei Lapok (1869.), 
Adatok Zalamegye Történetéből (V. 1878.), 
Alsó-Lendvai Hiradó (1890. A vörcsöki 
tábori mise 1848., Egy kémszemle a Murá-
hoz 1849. A Mura hídjának felgyújtása 
1848., Látogatás a gráczi fogházban 1849., 
A vendek, Hadik életrajza s költemé-
nyek 1850-ből Veleméry álnévvel, 1891. 
Két Beatrix, történeti rajz) ; dr. Wekerle 
László Magyar Lexikona (Alsó-Lendva. 
Bélavár, Dobronoki György, Pál Imre, 
Hadik Mihály, Hunyadi János herczeg, 
és Varasd czikkek.) — Munkái: 1. Tör-
téneti bessélyek. Pest, 1869. — 2. Gróf 
Zrinyi Miklós a költő halála 1664-ben. 
Szombathely, 1881. — Kéziratban : Alsó-
Lendva s vidéke története. (91 ív; a 
római korszakot felolvasták az országos 
régészeti és embertani társulat gyűlésén 
1880. febr. 24.) — Veleméri álnevét hír-
lapi tudósításoknál is használta. 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 292. 
— Egyetemes Hl. Encyclopaedia V I I . 672. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Könyvészet 1881. és 
önéletrajzi adatok. 

Déry István, szinész és a magyar szí-
nészet alapítóinak egyike, később a diós-
győri királyi koronái uradalom tiszttar-
tója, született 1792-ben Szekszárdon Ba-
ranyamegyében ; neje ezt irja róla : 
«Mikor én a színházba kerültem, Déry 
ur már rég szinész volt. Ő Pesten járt 
iskolába s szekszárdi születésű volt. Sem 
atyja, sem anyja nem élt már, de férfi 
testvérei voltak többen. Mikor az isko-
lákat végezte, kedve jött a színészethez 
és szinész lett. Mint mondá, eleget piron-
gatta érte legöregebb bátyja Déry János, 
ki professor volt Szekszárdon ; de nem 
ért semmit, ő szinész maradt ; adta az 
intrikusokat, másodszerelmeseket, énekelt 
is jól és játszott minden néven neve-
zendő hangszeren összevissza.» 1813-ban 
elvette Széppataki (Schenbach) Rozália 
színésznőt, kitől évekig elváltán élt. 1817-
ben visszavonult a színpadtól és kincs-
tári uradalmi tisztviselő lett. Meghalt 

1862. jan. 8. 72. évében Diós-Győrben. — 
Fordított színdarabjai: Asszonyi érdem 
(Mária vagy az asszonyi érdem), vígj. 3 f. 
Ziegler Fr. W. után (Előadták Pesten 
1810. jan. 29. 1813-ban kétszer és 1814-
ben is egyszer, Székesfehérvárt 1814.), 
Estvéli óra, vígj. 1 felv. (1810. aug. 22. 
és 1811—13.), Péter czár utazása vagy 
a livoniai asztalos (Katinka), érz. j. 3 
felv. Kratter (Ziegler Fr.) után (Pesten 
1810. okt. 1. 1812. Budán 1834. jún. 29. 
1835. Kézirata a n. színháznál), Gyökeres 
orvoslás (Szerelemféltő orvoslás), vígj. 
3 felv. Weissenthurn Johanna után (1811. 
okt. 7. 1812—13. és Budán 1834-35. 
1836. júl. 9. Pesten, 1838. jan. 2.), Szen-
vedő Ida, nézőjáték (vitézi dr.) 4 felv. 
Kotzebue után (Pesten 1813. decz. 2. 
1814. Miskolczon 1832. febr. 25. Budán 
1834. jan. 11. 17. 1835. Kézirata megvan 
a nemzeti színháznál), Hedvig, a bandita 
mátka, vagy háladatosság példája, dr. 
3 felv. Korner után. (Székesfehérvár, 1814. 
nov. 8., Kassán, 1835. ápr. 28., Pesten, 
1837. okt. 28. 1838. febr. 24. 1839. máj. 
13., kézirata a nemzeti színháznál), Az 
élet csak álom, költeményes vígj. 5 felv. 
Wesztután (Debreczenben, 1831. ápr. 19. 
Kézirata megvan a nemzeti színháznál), 
A fösvény atya és a pazarló fiú, vígj. 3 
felv. Lembert kir. udvari színjátszó után 
(Miskolczon, 1832. okt. 6. Debreczenben 
1832. okt. 28.), A világító torony, szomj. 
2 felv. Houwald Erneszt után (Miskol-
czon 1833. márcz. 5.), Stuart Mária, 
szomj. 5 felv. szabadon ford. Schiller 
után (Budán, 1835. jún. 20. Debreczen. 
1836. jan. 9.), A helvecziai család (Svájczi 
család), dalj. opera 3 felv. francziából 
Castelli, zenéje Weigeltől (Kassán, 1835. 
decz. 5. Debreczenben, 1836. márcz 12.). 
Tizenhat évű királyné, szinj. 2 felv. fran-
cziából Hell Tivadar (Budán 1835. máj. 11.) 

Honművész 1834. 52. SZ. 1836. 3. 57. Sz. — 
Déryné Naplója. "Bpest, 1879. I. 73. 88. 1. — 
Figyelő XVII . 150. 1. — Bayer József, N e m z e t i 
Játékszín Tört. I. II . , egykorú színlapok a 

n. múzeumban és gyászjelentés. 
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Déry Istvánná (Széppataki-Schenbach 
Rozália), szül, 1793. karácson éjszakáján 
Jászberényben ; atyja gyógyszerész volt. 
Már ötéves korában viszhangzott a Zagyva 
partján vidám pajzán dalolása. Mikor 
édes anyja kis vagyonnal özvegyen 
maradt, két leányával Rózával és Johan-
nával nyomorgott; mégis a mit tehetett, 
megtett értök. Rózát Pestre adta német 
szóra a család egyik régi ismerőséhez 
Rothkrepfhez, a belvárosi plébánia regens-
chorijához, a ki énekre is tanította. Itt is-
merkedett meg a magyar színészettel, 
mely akkor a Hacker-szálában játszott. 
Leghőbb vágya volt színésznővé lehetni s 
jelentette magát Láng Ádámnál, ki akkor 
a szinész-társulatnál igazgató-féle volt. 
Hangja már ekkor kellemes volt és apró 
énekes játékokban (mint Inkle és Jariko, 
Uj holdvasárnapi gyermek, Perseus és 
Andromeda, Első hajós) Széppataki Róza 
név alatt játszott; első színpadi debutje 
(1810.) Hamletben történt és csakhamar 
népszerűvé lett a fővárosban és ő volt 
a társaság egyik éltető lelke. 1813-ban 
Déry István szinészszel kelt frigyre s 
1815-ben a többi színészekkel ő is elkerült 
Miskolczra. Ekkor már oly hírre tett 
szert, hogy a bécsi lapok is mint ritka 
jelenséget emlegették. Miskolczról 1819 
végén megvált, Kilényi társaságához csat-
lakozott, magával vivén Johanna nővérét 
(kinek anyjuk közbejött halála után ő lett 
gyámola) és Komáromban játszott. 1820-
ban Szombathelyen, Pozsonyban, Sopron-
ban, Kismartonban és őszszel ismét Ko-
máromban szerepelt, mindenütt diadalt 
aratva. 1822—23-ban Székesfehérvárott 
játszott, majd Pestre jött «megmenteni 
a magyar becsületet.» A székesfehérvári 
társulattól visszament Miskolczra, majd 
Nagyváradra s 1823-ban Kolozsvárra. 
Itt érte el művészetének tetőpontját. Neki 
lehet köszönni a magyar opera létrejöttét, 
mert a legfontosabb fel'adatot, a prima-
donnáét, ő mindig fényesen oldotta meg. 
A kolozsvári társulattal 1827-ben ő is 

| vándorútra kelt és miután ez Pesten meg-
bukott, rövid időre Miskolczra ment ; 
azután hosszabb időre Kassára szerződött 
és itt tölté el az 1835-ig terjedő időszakot, 
közben nyaranta rendesen kirándulásokat 
tett társaival. 1835-ben Szentpéteri meg-
hívására a budai társasághoz szerződött 
mint első énekesnő s első színésznő min-
den szende és társalgási szerepre és ott 
máj. 23-tól nov. 7-ig és 1836-ban nagy 
tetszés közt szerepelt, de visszament ismét 
Kassára. 1836-ban a nyári hónapokban 
ismét Kolozsvárt játszott, honnan az 
előadások végeztével (aug. 18.) Budára 
utazott. 1837-ben az aug. 22. megnyitott 
állandó nemzeti színházhoz szerződtette 
Fáy András havonkénti 100 pengő forint-
tal s egy jutalomjátékkal. Szigligeti igy 
jellemzi előadását: «Komoly drámai sze-
repekben gyengébb volt és előadását a 
siránkozó szavalat egyhangúvá tette; de 
a vígjátéki és a naiv szerepekben kitűnő 
és igen kedves volt. Előadásában volt 
valami bűbáj, mi a lélek és szív kisugár-
zására hatott.» Midőn a nemzeti színház-
hoz jött, művészete már hanyatlóban volt, 
kis termete sem vált előnyére s el is 
hizott. Midőn Schodelnét 1838-ban a bécsi 
karinthiai kapu melletti színháztól szer-
ződtették az operához, Déryné a következő 
év elején megvált a nemzeti színháztól. 
Azután a vidéki színtársulatoknál szere-
pelt és 1852-ben végkép lelépett a szín-
padról. Diós-Győrben lakott azután férjé-
vel, hol gazdasszonykodással töltötte 
idejét. 1869-től a Radnotfay-alapítvány-
ból 100 forintnyi évdíjban részesült. 
Férje halála után nővéréhez Kilényi-
néhez költözött Miskolczra, hol 1872. 
szept. 29. meghalt. Hamvait a r. kath. 
úgynevezett nagyleány sírkertben (szegé-
nyek temetőjében) díszes emlék jelöli. — 

I Fordított színművei: A negyven esztendős 
férfi, vígj. 1 felv. Kotzebue után (Pesten 
előadatott 1811. okt. 28.), Ó rajzolat, 

j vígj. 1 felv. 1812. márcz. 7. u. ott), Kis 
czigány leány, nézőj. 4 felv. Kotzebue 

25. ív sajtó alá adatott 1892. máj. 24. 
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után (1813. febr. 14. és 1814. u. ott), 
Májusi nap, nézőj. 5 felv. (1814. jún. 26. 
u. ott), Jelva (Yelva) az orosz árva vagy 
a szmolenszki nagy égés, dr. 3 szak. 
Seribe után kidolgozta Prix Adolf (Mis-
kolczon 1832. jan. 14. Budán 1834. nov. 1.), 
A tizenhatéves királyné vagy Krisztina 
szerelme és lemondása, dr. 2 szak. Hell 
Tivadar után (Kassán 1835. jan. 25. Budán 
máj. 11.), Éjfél, dr. 5 felv. francziából 
Lembert J. W., németből ford. (Kassán 
1835. febr. 5. 1839. okt. 26. Debreczenben 
1835. máj. 30. Nagyváradon 1835. szept. 1. 
Budán 1836. febr. 9., a pesti nemzeti 
szinházban 1837. decz. 16.), Aranyműves 
leányka, erkölcsi rajzolat az előidőből 
2 felv. Blum Károly után (Budán 1836. 
okt. 6.), Jó barátok, nézőj. 4 felv. Ziegler 
után (Kolozsvár 1836. júl. 9.), Paulina, 
nézőjáték 5 felv. Weissenthurn Franul 
Janka után; kézirata a n. szinházban.) 
— Munkája: Déryné naplója. A Kis-
faludy-Társaság megbízásából sajtó alá 
rendezte s jegyzetekkel ellátta Törs 
Kálmán. Budapest. 1879—80. Két kötet. 
(Déryné, memoire-irodalmunk ezen reme-
két. Egervári Potemkin Ödön bizta-
tására 1871-ben, tehát életének 78. évé-
ben irta, de nem végezhette be; a 
napló kéziratából, mely 4-rét füzetekbe 
íratott, a kiadás előtt több füzet elveszett, 
a mi megmaradt, az is csonkán jelent 
meg; ezen kézirat Dérynének Egervárihoz 
irott leveleivel, irott és nyomtatott köl-
teményekkel, melyeket különböző helye-
ken és időben Dérynéhez szórtak, úgy 
szintén néhány hozzá irt levél a nemzeti 
színház könyvtárában őriztetnek.) — Há-
rom nyomtatott alkalmi vers Derynéhez : 
Feltünél — mint óhajtok — erény fényé-
ben . . . (kelet nélkül), Hol te ragyogsz, 
a művészet örök rózsái teremnek, . . . 
Kolozsvárott, július 11. 1839., A szív 
dereng. . . Kolozsvárott, szept. 28. 1839. 
megvannak gyűteményemben. — Levele 
Neb Máriához, Kassa 1839. jan. (M. Thalia 
1882. 3. sz.) — Arczképe rézmetszetben 

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

a Honművész mellett (1835. 32. sz.) jelent 
meg. 

Magyar Játék-szini Almanach 1810. é s l 8 1 1 - b e n . 
— Honművész 1834. 55. 58. 1835. 32. SZ. arczk. 
40. 56. 1836. 61 1837. 23. SZ. — Ország Tükre 
1863. 27. SZ. a r c z k . — Hazánk és a Külföld 
1872. 41. SZ. — Vasárnapi Újság 1872. 41. SZ. 
1877. 11—13. 10—37. SZ. 1880. 24. 25. sz. — Kles-
tinszky László, Kassai M. Színészet 1781—1877, 
Kassa, 1878. — Ország- Világ 1880. (Jakab Elek.) 
— Esztergom és Vidéke 1880. 46. SZ. ( B á r t f a y 
Róza.) — Szinnyei József, Komáromi M. Színé-
szet Története 1811—35. Komárom, 1881. 41— 
48. 81—87.1. (Déryné kézirati naplójából.) — 
Endrödy Sándor, Déryné Róza (M. Hölgyek 
Életrajza. Pozsony, 7. füzet arczk.) — Figyelő 
XVII. 151. 1. — Bayer József, Nemzeti Játék-
szín Története I. II. — Fáylné-Hentaller 
Mariska, Magyar írónőkről. Bpest, 1889.180. 1. 
— Nemzet 1891. (87. húsvéti szám, Hogyan jött 
létre Déryné naplója. Egervári Potemkin 
Ödöntől, ki Dérynének hozzá irott leveleit 
is közli.) és egykorú színlapok a n. múzeum-
ban. 
Déry József, orvos doktor, szül. 1818-

ban zsidó szülőktől Budapesten, itt járta 
középiskoláit és az egyetemen 1842-ben 
orvosdoktorrá graduálták. Meghalt 1891. 
márcz. 17. Budapesten, hol mint orvos és 
szülész működött. — Orvosi czikkeket irt 
a Gyógyászatba (1863—68.) és az Ung. 
Med. Chirurg. Pressebe (1867.). — Mun-
kája : Hogyan kell az elmezavarokat 
kezdetökben orvosolni P Erlenmeyer 
Albrecht után ford. Pest, 1864. 

Rupp, B e s z é d 163. — D r . Oláh Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 
1876. 84.1. — Szinnyei Könyvészete és gyász-
jelentés. 

Déry Károly, a kőszénbányaüzletben 
ismert szakférfiú. — Munkája: Magyar 
bányakalauz. Bécs, 1881. és 1888. 
(Német és magyar szöveggel. Ism. Bányá-
szati és Kohászati Lapok 1888. 10. sz.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1888. 

Déry (Mráz) Mihály, kath. áldozópap 
és Sz. Bókus-kórházi lelkész, szül. 1809. 
szeptember 7. Hévizén Pestmegyében, hol 
atyja kántortanító volt. 1818-ban szülői 
a német nyelv megtanulása végett Budára 
adták iskolába, hol a két normális osztályt 
és a két első grammatikait végezte. Itt 
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ismerkedett meg 1819-ben Szalay Ágoston-
nal s öcscsével Szalay Lászlóval, a későbbi 
nagynevű történetíróval. A két ifjút iro-
dalmi kísérleteik az agg Virág Benedek-
hez vezették, kinek példája D. lelkületére 
elhatározó befolyással volt. A 3. és 4. 
grammatikát és az első humaniorátVáczon 
a kegyesrendieknél, a másodikat ismét 
Budán, az első bölcseletet pedig Pesten 
az egyetemen végezte. A hatodik osztály 
végeztével 1827-ben beállott az esztergom-
főegyházmegvei növendék papok közé s 
a theologiára a pesti központi papneve-
lőbe küldték; itt az egyházirodalmi magyar 
iskolának munkás tagja volt. 1833. szep-
tember 11. misés pappá szentelték, azután 
segédlelkész volt Komáromban, (hol 
Czuczor Gergelylyel barátkozott) és 1834. 
júl. 9-től Budaújlakon ; 1835. ápr. 1-től 
a Pest belvárosi plébánián. Az 1838. pesti 
árviz alkalmával önfeláldozó tevékeny-
ségével többek életét mentette meg. 1843. 
nov. 11. foglalta el a szent Rókus-kórház 
lelkészi állomását, melyet 1891. márcz 7. 
történt haláláig viselt. 1846. július 9. a 
király kinevezte őt egyházi könyvbiráló-
nak, mely tisztét, lelkészi foglalkozása 
mellett az 1848. átalakulásig viselte; ekkor 
változtatta Mráz vezetéknevét Déry-re; 
ugyanakkor a kir. városok alkotmányos 
átalakulásának és szervezésének kezdetén 
Pest város testületébe képviselőnek válasz-
tatott és leszámítva a magyar alkotmány 
felfüggesztésének idejét, polgártársainak 
bizalmát haláláig bírta. 1883. szept. 11. 
ötven éves papi jubileumát a főváros 
polgársága rendkívüli közgyűléssel ünne-
pelte meg ; ekkor működése helyén arcz-
képét leplezték le s 3000 fővárosi polgár 
aláírásával albumot és ezüst billikomot 
nyújtottak át neki. Budapest hatósága a 
főváros egyik utczáját nevéről nevezte 
el. — Számos politikai czikket és érte-
kezést irt a hírlapokba ; igy a Religio és 
Nevelésbe (1842); a Lipthay Sándor 
által szerkesztett Nemzeti Újságnak, a 
Világnak és Budapesti Híradónak rendes 

munkatársa volt. — Munkái: 1. Lehet-e 
a vegyes házasságoktól a beszentelést 
törvényesen megtagadni. Buda, 1840. 
(2. kiadás, némely ellenvetésekkel bővítve, 
Pest, 1841.) — 2. Országos nemes-e a 
magyar alrendű pap ? Pest. 1842. (Ism. 
Religio és Nevelés, 1842. II. 6. 7. sz.) 

Magyarkák. L i p c s e , 1845. — Ferenczy és 
Danielik, M. í r ó k I . 102. 1. — Majer István, 
Esztergomi érseki megye papságának iro-
dalmi működése. Esztergom, 1873. — Pesti 
Napló 1883. 249. SZ. — Nemzet 1883. 249. 1891. 
67. sz. és önéletrajzi adatok. 

Derzsy (Dersi) István, iskolaigazgató 
Kolozsvárt. — Munkája: Vir regius. 
Kolozsvár 1731. (Szindarab). — Kéz-
iratban : Munkácska. mely az Istenről 
és az isteni dolgokról értekezik és magában 
foglalja az erdélyi négy bevett vallások 
főbb czikkelyeit. Irta Dersi István, 
deákból fordította Gejza József 1764. (4-rét 
542 lap, a gyulafehérvári Batthány-könyv-
tárban.) 

Budapesti Szemle V I . 1859. 35. 1. (Sz i l ágy i 
S., Erdély irodalomtörténete.) — Beke Antal. 
Index Manuscriptorum 38. 

Derzsi (Ö.) János, királyfalvi ref. 
lelkész. — Munkája: Kisdedek tudo-
mánynyal teljes tárháza. Mely azoknak 
szíveknek formáitatásokra, értelmeknek 
megvilágosíttatásokra készítetett franczia 
nyelven Beaumont Mária által. Mostan 
pedig magyar nyelvre fordítatott. Kolozsvár 
1781. (Az I. és II. darabot ő fordította, a 111. 
és IV. Tordai Samuel.) 

Petrik Bibliogr. 
Derzsi József, unitárius pap és tanár 

volt Kolozsvárt, szül. 1842-ben Homoród-
Karácsonfalván ; hivataláról lemondott; 
jelenleg Karácsonfalván mint magánzó 
él. — A Keresztény Magvetőben jelentek 
meg czikkei. (1873. Koncz János élete, 
1878. 1889.) 

Felsmann N é v k ö n y v e S Koncz József s z i v e s 
közlése. 
Derzsi Károly, unitárius lelkész Buda-

I pesten, D. József iskolatanító s Ürmösi 
Mária fia, szül. 1849. decz. 19. Tordát-
falván Udvarhelymegyében ; a székely-
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keresztúri, azután a kolozsvári unitárius 
gymnasiumban tanult és ugyanott végezte 
a theologiát is; az utolsó évben (1869— 
1870) az I. és II. elemi osztályok taní-
tásával is megbízták. Ez alatt az iskolai 
ifjúság irodalmi működésében is részt 
vett és egyszerre három pályadíjat nyert. 
1870-ben az egyházközségi főtanács meg-
választotta tanárjelöltnek, mire a tordai 
gymnasiumban mint helyettes tanár két 
évig tanított. 1872-ben Londonba ment, 
hol a Manchester New Gollegeben két 
évig tanult a teljesen szabadelvű theologiai 
tanfolyamon; e mellett az University 
Collegeben hallgatta a classica philologiát 
és összehasonlító nyelvészetet. 1874-ben 
a tordai gymnasiumban a latin és görög 
nyelv rendes tanára lett; 1879-benKolozs-
várra megválasztották theologiai tanár-
nak, de ezt nem fogadta el. 1881-ben püs-
pöke és az egyházi főtanács kívánatára, 
tanári jellegének lentartása mellett, elfog-
lalta az újonnan alakult lelkészi állomást 
Budapesten, hol jelenleg is működik. — 
Értekezései: Londoni vallásos élet és fele-
kezetek (Keresztény Magvető 1875), Római 
és görög írók élete s iratai, különös 
tekintettel vallásos gondolkozásukra. 
I. Seneca. II. és III. M. Aur. Antoninus. 
(U. ott, 1875. és 1879.), Vallás és modern 
materialismus (dr. Martineau után ford. 
U. ott, 1876.) — Munkái: 1. Zsinati 
egyházi beszéd és ima. Kolozsvár, 1876. 
és 1887. (A többi beszédekkel együtt.) 
— 2. Megnyitó ima és beszéd. Budapest. 
1881. (A budapesti unitárius anyaegyház 
megalapítása ünnepe cz. füzetben.) — 
3. Unitárius Tájékozó. U. ott, 1891. (Kéz-
irat gyanánt,) — Szerkeszti 1882 óta az 
Unitárius Kis Könyvtárt, az unitarismus 
ismertetése czéljából; e vállalatból eddig 
48 füzet jelent meg, melyeknek tartalma 
is átdolgozásban és eredetiben mind az 
ő munkája. 

Keresztény Magvető 1874—1889. — M. Köny-
vésze t 1882—91. — Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1885. és önéletrajzi adatok. 

Deselvics István(libeny-szent-miklósi), 
ág. ev. lelkész, győri származású ; 1635-
ben a lipcsei, 1636. febr. 7-től a vitten-
bergai egyetemen tanult, azután Széchy 
György grófnak, Murány vára urának 
udvari papja volt. — Munkája : Tizenkét 
idvösseges Elmelkedesek... Bártfa, 1639. 
és Lőcse, 1639. (Kegelius Fülöpnek ezen 
latin munkáját a református Debreczeni 
Péter 1637-ben Leidában már kiadta volt, 
midőn azt Homonnay Drugeth Mária 
kívánságára D. az eredetivel összevetve, 
lutheránus szellemben újra kiadta.) 

Bartliolomaeid.es (László), C o m i t a t u s GÖ-
mör iens i s Not i t ia 416. 1. — Bartholomaeides 
(János László), Memor iae U n g a r o r u m 135. 1. — 
Archiv f. S iebenb. L a n d e s k u n d e N. F . X. 
391. 1. — Szabó Károly, Régi M. K ö n y v t á r I. 
299. 302 1. 

Desericzky (Dezericzki, Desericius) 
József Incze (dezsericzai), kegyes tanító-
rendi áldozópap, szül. 1702-ben Nyitrán, 
nemes nemzetségből, melynek ősi lakó-
helye Desericz volt (Nyitram). Iskoláinak 
végeztével 1717-ben Privigyén a piarista 
rendbe lépett; 1727-ben áldozó pappá 
szentelték, mire gymnasiumi tanár volt 
Nyitrán, Váczon, Pesten és Privigyén; 
1731—33-ban a bölcseletet és theologiát 
tanította a növendékeknek és gymnasiumi 
igazgató volt Nyitrán; 1735-ben a váczi 
s 1736—1739-ben a győri papnevelőben 
tanított. 1740 után Rómába került a 
szerzet főkormányzója mellé segédül; 
onnét XIV. Benedek pápa Maurocordato 
Constantin oláhországi fejedelemhez küldte 
követségbe Conrady Norbert és Koza Jakab 
rendtársai kíséretében; de Bukarestbe 
még el sem ért, midőn az ottani patri-
arka meghiúsította törekvését, mire 1748-
ban visszatért Magyarországba. Ezután 
mint a váczi rendház főnöke s püspöki 
tanácsos a tudománynak élt és ott halt 
meg 1763. nov. 16. — Nagy képzettségű 
pap volt és a legtudósabb férfiak közé tar-
tozott ; Rómában a Sapientia egyetemen 
és az arcadiai akadémiában a neki föl-
adott tételek fölött rögtönözte az elegiákat; 
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ott tartózkodása alatt a könyvtárakban, 
különösen a vaticaniban búvárkodott, 
minek eredményeűl tekinthetők a ma-
gyarok eredetéről irt dolgozatai; e tárgy-
ban Prayval tudományos vitája volt, 
melyet halála után Cetto Benedek foly-
tatott. Mint szónok is híres volt, különösen 
kitűnt, midőn Althan M. Frigyes gróf 
váczi s Erdődy László Ádám gróf nyitrai 
püspökök fölött gyászbeszédet mondott. 
Több kisebb természettani értekezést is 
irt. — Munkái: 1. Tractatus ad proban-
dam piacularium flammarum existentiam. 
Jaurini, 1786. — 2. Lapis angularis, 
sive praemotio Thomistica, primum ac 
potissimum scholae d. Thomae funda-
mentum, dilucide exposita. Tyrnaviae, 
1741. — 3. Pro cultu literarum in 
Hungária... vindicatio. Romae, 1743. 
— 4. De initiis et majoribus Hunga-
rorum commentaria. Budae et Pestini, 
1748. 1753. 1758—1760. Öt kötet. — 
5. Dissertatio apologetica... commen-
tariorum de initiis et majoribus Hunga-
rorum amice alloquens Georgium Pray. 
Hely és év n. — 6. Dissertatio II. apolo-
getica és Parergon. Pestini. (1763.) Mind 
a kettőt kiadta Pray válaszával együtt a 
Supplementum ad annales veteres hunno-
r u m . . . Tyrnaviae, 1764. cz. munkájában. 
— 7. História episcopatus dioecesis et 
civitatis Vaciensis, una cum rebus syn-
chronis. Pestini, 1763. (Ivrétben Cetto 
Benedek adta ki jegyzetekkel bővítve.) 
— 8. Josephi Innocentii Desericii Hun-
gari Nitriensis et Georgii Pray S. J. 
sacerdotis Dissertationes (de origine 
Hungarorum) ita collectae ut argumenta 
argumentis excipiantur. Három rész (1. és 
2. Kalocsán 1768, a 3. Pesten 1771.) 

Horányi, M e m o r i a I . 492. 1. — Catalogus 
Bibliothecae Hung. Fr . Com. Széchenyi 1. 
266. — Ersch u. Gruber, Alig. Encyclopaedie 
XXIV. — Katona, História Critica XXXIX. 
947. 1. — Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 63. 1. 
( F á b r y P á l . ) — Sokféle 1833. 47. s z . — Figyelő 
I I . 1877. V I I . V I I I . X. — Csősz Imre, A k e -
gyes-tanitó-rendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. 
508. 832. 1. — Karcsú, Vácz története VIII. 

128. IX. 463. 1. — Váczi Közlöny 1887. 21. SZ. 
(Findura.) — Petrik Bibliogr. 

Dési. L. Déssi. 

Desidor Jóssef, trinitarius szerzetes 
Pozsonyban. — Munkái: 1. Jährliche 
Lob-Rede in welcher das unerforschliche 
Geheimniss der Allerhöchsten Drey-
einigen Gottheit nach denen Kräften des 
sterblichen Vernunftes entworfen . . . 
Pressburg, 1753. — 2. Kleiner Abriss 
des überaus grossen, unermessenem und 
vollkommnisten Drey-Eck Jehovae . . . 
zu Pressburg den 13. Junii 1756. Mittels 
kurz ferfasster Lobrede. U. ott. 

Petrik Bibliogr. 

Deskó András, orosz államtanácsos 
és gvmnasiumi tanár, szül. 1816-ban 
Deskófalván Beregmegyében, hol atyja 
görög kath. lelkész volt; a gymnasiumot 
M.-Szigeten és Ungvárt, a két bölcseleti 
évet Szatmárt és Kassán, a hittudomá-
nyokat az ungvári papnevelőben végezte. 
A papi pályához azonban nem volt kedve, 
azért jogot tanult Pesten. Itt ismerkedett 
meg az Oroszországba kivándorolt és ott 
magas állásra felvergődött Balugyánszkv-
val, kinek biztatására 1845-ben ő is 
kiment Oroszországba. 1847-ben a kievi 
egyetemen kiállván a szigorlatokat, állami 
tanári pályára lépett és előbb Kamenecz-
Podolszkban, később a Volgánál Szim-
birszkben, majd Pszkovban oktatta a 
gymnasiumi ifjúságot. Az utóbbi városban 
mint a nemes ifjak nevelőintézetének 
felügyelője s könyvbiráló nyugalmazta-
tott. Ezután Szentpétervárra költözött, 
hol 1874. őszén meghalt. Buzgó szolgá-
latai elismeréseül orosz birodalmi nemes-
séget, államtanácsosi czímet és a Sza-
niszló lovagrend keresztjét nyerte. — Még 
mint ungvári papnövendék irt egy szín-
darabot ily czímmel: A munkácsi vár 
égése, vagy az új tőr. — A kárpáti oro-

! szókról irt műve 1847-ben jelent meg 
nyomtatásban. — Szimbirszkben alkalma 
volt a csuvass és cseremisz nyelvekkel 
megismerkedni és kiadta az első magyar 
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nyelvtant orosz nyelven: Vengerskaja 
grammatika. Szentpétervár, 1855. (Ism. 
Nemzet 1888. 54—56. sz. Ebben a csuvass 
és cseremisz nyelvvel összehasonlítja a 
magyart.) Halála előtt meglátogatta szülő-
földét ; ekkor szerzett tapasztalatait és 
utazását új hazájában leirta. 

Lehóczky, Beregvármegye Monographiája. 
Ungvár, 1881. II. 134. 1. — Nemzet 1888. 
54—56. sz. (Szabó Endre és Csopey László.) 
Deső (Dezső) Bernát, theologiai dok-

tor, szent Benedek-rendi áldozópap, szül. 
1731. jan. 25. Üregen Tolnamegyében; 
a szent Benedek-rendbe lépett és 1752. 
okt. 15. fogadalmat tett ; 1756. aug. 24. 
misés pappá szenteltetett; miután több 
rendházban szolgált, (így 1764-ben aszent-
mártoni klastromban a theologia tanára 
volt), mint a modori rendház főnöke 
1773. decz. 25. meghalt. — Munkái: 1. 
Lojola szent Ignácznak Jesus társasága 
alkotójának dicsérete, melyet azon szent-
nek ünnepe alkalmatosságával Rév-Komá-
romban a rettenetes földindulás után a 
tiszt, páter Jesuiták fatemplomában élő 
nyelvel mondott. Nagyszomat, 1764. — 
2. A keresztény oktatás tudománya és 
a teljes Szent-Háromság egy Isten isme-
rete. Győr, 1765. — 3. Dicsőséges sz. 
Calasanctius Józsefnek, az ahétatos os-
kolák szerzete alkotójának, nagyérdemű 
jóságairól sommás beszéd. Kalocsa. 1769. 
— Több munkája kéziratban maradt. 

Horányi, M e m o r i a I . 515. — Danteiik, M. 
írók II. 60. — Scriptores Ordinis S. Bene-
dict!. Vindobonae, 1881.58.1. — Petrik Bibliogr. 

Deső Mihály (krizbai), ev. ref. theolo-
giai tanuló volt 1721—22-ben Frankfurt-
ban és 1723-ban Utrechtben. — Munkái: 
1. Exercitatio theologica de natura deca-
logi. Francofurti ad. Viadr., 1721. — 2. 
Disputatio philologico-theologica secun-
da, sive animadversiones philologico-theo-
logicae continuatae . . . U. ott, 1721. — 
Baba Ferencz barátja tiszteletére irt 10 
strófás magyar rímes verse jelent meg 
annak Lelki élet (Frankfurt. 1722.) cz. 
munkájában. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 140. 
Desöfíi János Keresztély (cserneki), 

Jézus-társasági szerzetes, utóbb szepesi 
apát-kanonok; 1730-ban lépett a szer-
zetbe ; miután felsőbb tanulmányait el-
végezte, egy ideig gymnasiumi tanár volt. 
1754-ben elhagyván a rendet, világi pap 
lett és szepesi sz.-Máriáról czímzett apáttá 
és kanonokká neveztetett ki. — Még je-
zsuita korában adta ki: Justa funebria 
excell. d. Stephani Desöfíi. Cassoviae, év n. 

Stoeger, Scriptores 59. 
Despinits Péter, jogi doktor, a kir. 

ítélőtábla bírája Szegeden. — Régészeti 
czikkei: Archaeol. levelek (Arch. Értesítő 
1871.), A szamárfő jelvénye az ősi dákok 
pénzein, Liliomok az Anjou-házi magyar 
királyok pénzein és A délmagyarországi 
műrégiségi múzeum érmeinek és régi-
ségeinek leírása. (Délmagyarországi Tört. 
és Rég. Emlékkönyv 1873.) Temesvár-
buziási cserépleletek (Arch. Ért. 1875.) 

Nyeviczkey, Budapesti kir. ítélőtábla Tör-
ténete. Budapest, 1891. 149. 1. 
Despotovich János, Jézus-társasági 

áldozó-pap és tanár, szül. 1638. nov. 18. 
Csáktornyán Zalamegyében; 1656-ban 
a jezsuita rendbe lépett és tanulmányait 
bevégezvén, a bécsi, nagyszombati s gráczi 
egyetemeken a szent s világi ékesszólás-
tant magyarázta. 1683-ban a harcz elől 
külföldre menekült és Münchenben sz. 
Tamás Summáját fejtegette. A békével 
ő is visszatért hazájába s a zágrábi 
rendház főnöke volt nyolcz évig; azután 
a nagyszombatinak háromig, a gráczinak 
négyig; 1694-ben a nagyszombati egye-
tem cancellárja volt; végre a rendtarto-
mány főnöke lett. Meghalt 1711. jan. 4. 
Klagenfurtban. — Munkái: 1. Quinqua 
nova Ecclesiae sidera. Viennae, 1671. 
(Hagiographicus rajzok: Borgiai Ferencz, 
Bertrand Lajos, Benizzi Fülöp, Thienai 
Cajetan és Perai Rózáról.) — 2. Appa-
ratus emblematicus sacrae celebritatis, 
qua D. Francisco Borgiae-caesareum S. J. 
collegium applausit. U. ott, 1671. — 3. 
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Septem Martyres Theologiae Graecensis 
Heroes, elogiis et odis celebrati. Graecii, 
1673. — 1. C. Coronaria et grandis 
littera. U. ott. 1673. (A gráczi egyetem 
századik évfordulójára irt száz lapidár 
irályú dicsszózat és korversezetek gyűj-
teménye.) — 5. Hecatombe votiva Magni 
Viennensium Fiaminis inaugurationi ere-
cta. Viennae, 1686. (Gróf Trautson bécsi 
érseknek.) — 6. Chronographica pro 
singulis anni diebus. Tyrnaviae, év n. 
— 7. Duodena Duodenarum. U. ott. év n. 

Katona, História Critica XXXVII. 694. 1. — 
Fejér, História Academiae 37. 1. — Stoeger, 
Scriptores 59. 1. — Pauler Tivadar. Egyete-
münk Rectorai s Cancellárjai. Pest, 1856.14. 1. 
— Uj ,11. Sión 1877. 175. 1. (Rosty Kálmán.) 

Despotovich László, Jézus-társasági 
áldozó-pap, szül. 1651. jan. 6. Bosakov-
ban Horvátországban nemes családból; 
1661-ben lépett a rendbe, Gráczban vé-
gezte a theologiát és öt évig Zágrábban 
és 1671-ben a nagyszombati egyetemen 
tanított, azután hat évig hitszónok volt 
Zágrábban, hol mint a papnevelő igaz-
gatója 1705. nov. 21. meghalt. — Mun-
kái: 1. Panegyris Pro Funere. . . Comi-
tis Emerici Erdó'dy.. . Tavern. Reg. per 
Hung. Magistri.. . dicta. Tyrnaviae, 1690. 
— 2. Panegyris Virtuti, et Merito Viri 
Heroici, Generosi Domini Michaelis Vida-
kovich Sacrae CaesareaeRegiaequeMajes-
tatis Partium Neo-Reoccupatarum Novij 
et Zrinii Capitanei et Comendantis, Pro 
Funere Dicatus et d ic tus . . . Die 21. Febr. 
1695. Zagrabiae. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 268. 
— Fejér, História Academiae 29. — Stoeger, 
Scriptores 59. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár II . 454. 495. 1. 

Dessauer Gyula, rabbi volt Uj-Pesten; 
jelenleg nyugalomban él Budapesten. — 
Munkái: 1. Begrüssungs- und Antritts-
Rede, gehalten im Cultus-Tempel zu Neu-
P e s t . . . am 28. Mai 1860. Pest, 1860. 
— 2. Der Pentateuch (Die fünf Bücher 
Mosche). ü. ott, 1863—66. (A német for-
dítás szövege is zsidó betűkkel.) — 3. 

Studién zur Genesis. Uibersetzung der 
Shire-Simrab. U. ott, 1865. — 1. Der 
Schulchan Aruch, oder Vorschriften des 
gottesdienstlichen Lebens. Ofen, 1866. 
— 5. Die Ritual-Gesetze der Israeliten. 
U. ott, 1869. — 6. Perlenschatz der prak-
tischen Welt- und Lebensweisheit. Pest, 
1870. (2. jav. és bőv. kiad. Bpest, 1880.) — 
7. Der Raschi-Kommentar zu den fünf 
Büchern Moses, vollständig ins Deutsche 
übersetzt mit beigedrucktem Bibeltexte. 
Bpest, 1887. 

Petrik Bibliogr. 
Dessewffy András (cserneki és tarkői), 

cs. kir. kamarás, D. András ezredesnek, a 
porosz háborúban hires hősnek kis uno-
kája, ki magtalanul halt el. — Munkája: 
De jure sacrae regni Hungáriáé coronae 
in terras Russiae rubrae. Pestini, 1831. 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 303. 
— Fetrik Bibliographiája. 
Dessewffy Arisztid (csernekiés tarkői), 

a képviselőháznál 1878 óta háznagyi tit-
kár, D. Dénes 1818—19. honvédhuszár 
őrnagy és Jourdan Adél fia, szül. 1851. 
máj. 20. Genfben; középiskoláit Buda-
pesten végezte. — Politikai vezérczikke-
ket irt a hazai lapokba s hazánk viszo-
nyait ismerteti a franczia és angol hir-
lapokban névtelenül. — Munkája: A 
házas élet. Bpest, 1881. 

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 68. és ön-
életrajzi adatok. 
Dessewffy Árpád (cserneki és tarkői), 

a szab. osztrák-magyar államvasút tit-
kársági tisztviselője, előbbinek testvér-
öcscse, szül. 1858. decz. 25. Tarkőn Sáros-
megyében, 1865—66-ban a budapesti 
József-műegyetem hallgatója volt. Meghalt 
1886. aug. 2. Budapesten párbaj követ-
keztében. — Beszélyeket fordított a Ma-
gyarország és Nagyvilágba (1883.), M. 
Bazárba és a Fővárosi Lapokba 1885— 
86. Coppée versét fordította); rajzot is 
irt az Ország-Világba (1881.) Ő is, mint 
bátyja, a franczia s angol lapokba irt 
és a magyar viszonyokat ismertette; 
ezenkívül Petőfi több költeményét sike-
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rült franczia fordításban közölte tőle a 
Revue Internationale és Revue des Deux 
Mondes (1885.) 

József-Műegyetem Tanárai és Hallgatói 185*/i-
töl 188'/»-ig. Bpest, 1883. 25. 1. és gyász-
jelentés. 

Dessewffy Aurél (cserneki és tarkői 
gróf), a m. tud. akadémia lev. tagja, a 
Kisfaludy-társas. alapító-tagja, Dessewffy 
József gróf és Sztáray Eleonóra grófnő 
fia, szül. 1808. júl. 27. Nagy-Mihályon 
Zemplénmegyében; atyja, ki classicus 
műveltséggel birt, kiváló gondot fordított 
fiának magyar szellemben való nevelésére, 
de e mellett a görög nyelvre is oktatta, 
ugy bogy az már tíz éves korában az 
Ilias első könyvét fejből tudta elmondani; 
édes anyja, ki szintén nagy műveltségű 
nő volt, a franczia s olasz nyelvre oktatta 
s ő irányozta a házi nevelő (Józsa Zsig-
mond) teendőit és feladatát. 1823-ban 
lépett először nyilvános iskolába Kassán 
mint első éves philosophus. Az író és 
statusférfiu kifejtésére sokat hatott az 
atyai ház; ott gyülekeztek gyakran a 
fejlődő magyar irodalom és politikai élet 
bajnokai; ott ismerkedett meg Kazinczy 
Ferenczczel, ki az ifjú eszméinek bizo-
nyosan már korán magasabb, komolyabb 
irányt adott. Kassán mindinkább bele-
mélyedt a tudományokba ; a német nyel-
vet magánszorgalomból tanulta meg és 
az európai jogtudósok és államférfiak 
munkáit olvasgatta. Az 1825. szept. egy-
behívott és korszakot alkotó országgyű-
lésre atyja mint Szabolcsmegye követe 
magával vitte Aurélt Pozsonyba. Itt kez-
dődött baráti összeköttetése gr. Széchenyi 
Istvánnal, báró Wesselényi Miklóssal, az 
Eszterházyakkal és Károlyiakkal. Itt 
ismerkedett meg először a bécsi főrangú 
világnak Pozsonyban tartózkodó nőtag-
jaival, kiknek salonjaiban gyakran meg-
fordult és kikre később is sok idejét 
pazarolta. 1826-ban hagyta el Pozsonyt 
és tanulmányainak befejezése végett ismét 
Kassára ment, hol iskoláit 1827. aug. 

bevégezte, mire atyja joggyakorlatra 
Pestre küldte Teleki József grófhoz; 
jurátusnak Bartal György mellé esküdött 
fel, a nádor pedig Pestmegye tiszt, al-
jegyzőjévé nevezte ki. 1828. végén Re-
viczky Ádám maga mellé vette fogalmazó 
gyakornoknak az udvari kanczelláriához 
Bécsbe. Mint maga irja, a bécsi világot 
minden ágazatában és minden módon 
élvezte. Az 1830. országgyűlésre Reviczky 
kanczellár magával vitte Pozsonyba s a 
király fogalmazóvá nevezte ki. Ezen 
országyűlés alatt német naplót irt a király 
számára. Éjjel ifjú társaival mulatott, 
reggel pontosan megjelent az ülésben ; 
nők miatt két párbaja is volt; mind-
emellett az említett naplót pontosan ve-
zette s politikai czikkeket is irt; folyvást 
tanult és mivelte magát. Miután adóssá-
gokba igen elmerült és az idegenekkel való 
társalgás miatt is sok kellemetlensége 
volt, 1832-ben odahagyta Bécset és hely-
tartósági titoknoknak neveztetett ki Budán. 
Ugyanazon évben követségre vágyódván, 
fellépett Zemplénben, de sikertelenül; 
Kossuthtal kellett megküzdenie, ki győzel-
meskedett rajta ; de azért 1833-ban meg-
jelent a felső házban és részt vett a 
vallási ügyek felett folyt vitatkozásban. 
E politikai szereplés mellett részt vett a 
magyar tud. akadémia ülésein és tagja 
lett a magyar szinházi választmánynak. 
Az 1838. nagy árviz után, mint a segé-
lyező bizottmány tagja, nagy tevékeny-
séget fejtett ki a főváros nyomorának 
enyhítésénél. Pest városa ezért díszpol-
gárává választotta. Kevésbbé népszerű 
volt politikai szereplése Pestmegye köz-
gyűlésein. Az 1839—40. országgyűlésre 
Sárosban versenyzett a követségért, de 
ismét megbukott. Igy a főrendekhez ment 

| szónokolni s 1839. decz. 30. szólalt fel 
J először a reversálisok ügyében, midőn 
liberális álláspontja diadalra jutott. A 

I kormány igyekezett szolgálatait megjutal-
mazni s Metternich herczeg kinevezte a 

í büntető törvénykönyv kidolgozására ala-

V 
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kított bizottság tagjává s a külföldi bör-
tönrendszerek tanulmányozása végett na-
gyobb tanulmány-utra küldte. Ekkor 
különösen Angolország alkotmányával 
és társadalmi viszonyaival ismerkedett 
meg. Párisban találkozott Thierssel és 
meglátogatta Heinét. Távolléte alatt a 
magyar közéletben nagy tényező, a sajtó 
szabadabb mozgása, támadt. 1841. jan. 1. 
jelent meg Kossuth Pesti Hírlapjának 
első száma ; a lapvezér csaknem börtö-
néből lépett a szerkesztő-hivatalba s a 
lap csakhamar oly hatalommá emelkedett, 
melynek elvei elrémíték a conservativ 
tábort és modora még Széchenyi István 
grófban is aggodalmakat ébresztett. D. 
hazajötte után egész erővel akart sorom-
póba lépni a sajtóban szerinte felmerült 
téveszmék ellen és hasonló fegyverrel, a 
sajtó utján, szándékozott megküzdeni. 
1841 közepén megszerezte a Világ czímű 
lapot, melyet pártja közlönyévé tett. 
Czikkeit a toll könnyűsége, a styl meleg-
sége, egyszerű s mégis erőteljes szépsége, 
a nyelv hatalma jellemzik. E tekintetben 
első volt a magyar irodalomban és kor-
társai magyar Juniusnak nevezték el. 
E megerőltetett munkássága folytonos 
izgatottságban tartá idegeit, úgy hogy el-
gyöngült s lázba esett. Midőn kissé jobban 
érzé magát, orvosi tanács ellenére, meg-
jelent Pestmegye gyűlésén, melyet izgatot-
tan hagyott el, mivel ismét erős összeüt-
közése volt Kossuthtal. Visszaesett a lázba 
s 1842. febr. 9. örökre elszenderült Pesten. 
Kossuth, legnagyobb ellenfele, a Pesti 
Hírlapban igy irt ezen gyászesetről: 
Mennyi ész, akarat, tettvágy, mily lángoló 
érzelem, mennyi remények s mi fényes 
jövendő voltak e névhez csatolva s néhány 
napi láz s vége mindennek. A m. tud. 
akadémia 1833. nov. 15. levelező tagjává 
választotta, a Kistaludy-társaságnak 1836. 
nov. 12. lett alapító-tagjává. Toldy Fe-
rencz gyászbeszédet és Császár Ferencz 
emlékbeszédet tartott fölötte 1842. febr. 
14. a m. tud. akadémiában. — Első iro-

dalmi kísérletei az atyja által Kassán 
alapított Felső-Magyarországi Minerva cz. 
folyóirat első évfolyamában (1825.) ke-
resztnevének egy-egy betűje alatt jelen-
tek meg ; ezek főleg aesthetikai tartalmú 
eredeti dolgozatok, franczia s angol 
fordítások voltak; irt egy czikket a 
Gemeinnützige Blätterbe (1828. Renn-
pferde) is. Költői dolgozatai is vannak 
e korból, de saját vallomása szerint át-
látta, hogy költőnek nem született. Az 
1825. országgyűlés alatt naplót irt az 
eseményekről, lapot szerkesztett saját 
maga számára s beszédeket irt a gyön-
gébb országgyűlési tagoknak, sőt Pálfi 
Ferdinánd rávette, hogy Henry Wellesley 
(később lord Cowley) számára angol nyel-
ven naplót irjon, mi miatt később sok 
kellemetlensége volt. Ezután irt több poli-
tikai czikket és egy értekezést az Edin-
burg-Review számára. 1833-tól kezdve 
részt vett az akadémia üléseiben és mun-
kálataiban ; ő nyújtotta be Kazinczy 
hátrahagyott kéziratait s bírálta Petriche-
vich Horváth Lázár Byron-fordítását; 
több czikket irt a Társalkodóba (1833. 
41. sz. Két szó a budapesti állandó hid 
dolgában, D. A. aláírással, 1834. 72. sz. 
Játékszín építéséről, 1835. Két Auróra) 
s a franczia lapokba. Az Árvizkönyvben 
(III. 1839.) van A magyar nyelv és elő-
kelőink nevelési rendszere cz. értekezése. 
Széchenyi Üdvlevele (Pest, 1843.) czímű 
munkája végén jelent meg: A magyar 
nyelv és ellenzői cz. töredék dolgozata. 
A Világban X. Y. Z. jegyek alatt irt ren-
desen, többi közt: Hires utazók Pesten 
(1841. 70. sz.). Az 1839—40. országgyű-
lésen tartott nevezetesebb beszédei rész-
ben a Főrendi Naplóban jelentek meg. — 

j Levelei : anyjához Pest, 1842. jan. 25. 
j (Gemeinnützige Blätter 1842. 11. sz.), Szé-
: chenyi István grófhoz, Buda, 1834. szept. 
j 7. (Pesti Napló 1873. 175. sz.) - Mun-
kái: 1. Néhány ssó a Hitel, Taglalat és 
Világ ügyében. Kassa. 1832. (A czimlapon 
a három testvér : Aurél, Marczel és Emil 

Á 
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vannak szerzőkül megnevezve ; a munka 
azonban Aurélé, ki a munkát, mely védő 
irat volt atyja mellett, testvéreivel csak 
megbeszélte. Ugyanez németül is : Pest, 
1833.) — 2. X Y. Z. könyv. Pest, 1841. 
(Politikai czikkeinek gyűjteménye. Né-
metül : Aus den Papieren des Grafen 
A. D. u. ott, 1843. II. kötete.) — 3. 
Néhány nevezetesebb darab gr. D. A.-nak 
hátrahagyott eredeti magyar munkáiból 
és országgyűlési beszédeiből. Összeszedte 
gróf Dessewffy Emil. U. ott, 1843. Né-
metül : Aus den Papieren des Grafen 
A. D. I. kötete. (U. ott, 1843.) — 4. Gróf 
Dessewffy Aurél összes müvei. Sajtó alá 
rendezte, életrajzzal és jegyzetekkel kisérte 
Ferenczy József. Bpest, 1887. arczk. (I. 
Publicistái dolgozatok. II. Országgyűlési 
munkálatok. III. Országgyűlési beszédek. 
IV. Vegyes dolgozatok. Levelezés, önélet-
rajzi adatok, végrendelet sat. V. Ifjúkori 
dolgozatok. Ism. Bud. Hirlap 51., Nem-
zet 67. 183. 186., P. Napló 83., Főv. 
Lapok 50. sz. Századok, Egyet. Philol. 
Közlöny.) — Arczképei: Eybltől kőnyo-
matban 1842-ben és Barabás festménye 
után Passini által készült rézmetszet, 
mely névaláirási hasonmással megjelent 
a Koszorú gróf Dessewffy Aurél emléké- i 
nek (Pest, 1857.) cz. munka s Összes • 
művei mellett. Olajfestésű arczképe a m. 
tud. akadémia képes termében. 

Tudománytár 1833. 198. 1834. 236. 1844. 285. 1. 
(Toldy Bibliogr.) — Kisfaludy-Társaság Év-
lapjai. I . 1841. — Világ 1842. 13. Sz. — Pesti 
Hirlap 1842. 116. SZ. — Hirnök 1842. 13. SZ. — 
Der Ungar 1842. 35. SZ. (Remellay.) 37. SZ. 
( V é g r e n d e l e t e . ) — M. Tud. Társ. Évkönyvei 
VI. kötet. 1843. (Schedel és Császár). — II. 
Tud. Társ. Névkönyve 1842. I I . 53. 1. 1843. 
203. 222. 1. — Honderű 1844. II. (Kazinczy 
Ferencz levelei gr. D. A.-hoz 1824—30.) — 
Ujabbkori Ismeretek Tára. P e s t , 1850. I I . — 
Csengery Antal, Magyar Szónokok és Státus-
férfiak. Pest, 1851. — Ferenczy és Danielik, 
M. í r ó k I. — Vasárnapi Újság 1858. 12. Sz. 
arczk. — ill. írók Arczképei. Pest, 1858. — 
Toldy Ferencz M u n k á i V. — P. Napló 1873. 
175. sz. 1883. 131. sz. (Naplótöredéke.) — 
Budapesti Szemle (IV. 1874. Gróf Dessewffy 
Aurél és társai, Pulszky Fereneztöl.) — 

Asbóth János, Irodalmi s Politikai Arczképek. 
Pest, 1876. — Figyelő V. (Levelezése Kazinczy-
val.) X. XXIII. (Életrajza, atyjától 1842. 
nov.) — Nemzet 1887. 67. sz.(Beksics Gusztáv.) 
— V. Helikon. II . osztály 2. kötet. Pozsony, 
1888. (Deák Farkas.) — Bayer József, Nem-
zeti Játékszín Története. II. — Petrik Biblio-
graphiája . — Beöthy Zsolt, Magyar Nemzeti 
Irodalom Tört. Ismertetése I I . 141. 1. és 
gyászjelentés. 

Dessewffy Aurél (cserneki és tarkői 
gróf), a m. tud. akadémia igazgató tagja, 
a m. földhitelintézet és az orsz. gazda-
sági egyesület elnöke, a m. főrendiház 
tagja; gróf D. Emil a m. tud. akadémia 
elnöke s báró Wenckheim Paulina fia. 
szül. 1846. jan 16. Budapesten; tanul-
mányait Pozsonyban végezte, mire főleg 
nemzetgazdasági ismeretek elsajátítása 
végett Münchenben és egy évig London-
ban tanult ; miután visszatért hazájába, 
egy ideig Szabolcsmegyében mint aljegyző 
szerepelt, Lónyay Menyhért gróf alatt 
pedig mint segédfogalmazó belépett a pénz-
ügyminisztériumba ; ezt azonban nem 
sokára elhagyta, hogy a politikai pályára 
lépjen. 1869. okt. 16. nőül vette gr. Károlyi 
Pálmát, gróf Károlyi György és gr. Zichy 
Karolina leányát. 1874-ben választatott 
meg először képviselővé a zborói, azután 
a tisza-löki kerületben, melyet 1883-ig 
képviselt s a Tisza-kabinettel ellenzéket 
képezett. Legelső feltűnő szereplése a 
székesfehérvári országos kiállításon volt 
a gazdák congressusán s azóta az agrár-
mozgalmak egyik vezérférfia gyanánt sze -
repelt. Az 1884—87-ki cyklus alatt a 
főrendiházban foglalt helyet, hol az ellen-
zéknek egyik tagja volt. 1883. máj. 19. 
a m. tudom, akadémia megválasztotta 
igazgató tanácsába, 1887-ben a magyar 
földhitelintézet igazgató elnöke lett. Az 
1887. választások alkalmával a pozsony-
megyei szentjánosi kerületben mérsékelt 
ellenzéki programmal újból képviselővé 
választatott. Az utolsó választások al-
kalmával nem lépett fel. Büd-Szent-
Mihályi jószágán . gazdálkodik, e mellett 
több pénzintézet és gazdasági vállalat 
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választmányában is foglal helyet. — 
Nemzetgazdasági kérdésekkel ifjúságá-
tól kezdve foglalkozván, több tanulmányt 
tett közzé különféle szaklapokban, így a 
Nemzetgazdasági Szemlében (A kereske-
delmi mérlegről, 1878. Az arany jövője, 
1880. A hazai közlekedésügy viszonyai-
ról és kívánalmairól); M. Dohány Újság-
ban (1891. 18. sz. D. A. gróf levele 
Daróczi Vilmoshoz a Dohány Újság szer-
késztőjéhez. Büd-Szent-Mihály, aug. 28. 
1891. Hasonmással); irt czikkeket a 
Vadász- és Versenylapba (1871. A mérki 
vadászatok vaddisznókra) és a Gazdasági 
Lapokba (1884-től fogva). — Munkái: 1. 
Közlekedés ügyében tárgyalt kérdések. 
Bpest, 1881. (Az országos magyar gazda-
sági egyesület által • gazdasági bajaink 
kipuhatolása és orvoslása érdekében tar-
tott enquéte tárgyalások V. füzete. Elő-
adók : — és György Endre.) — 2. A gazda 
kör hitelügyi bizottságának emlékirata 
a kisbirtokosok hitelviszonyai tárgyában. 
Bpest, 1884. (Schmidt Józseffel együtt.) 

M. Könyvészet 188G. 101. 1. — ill. Nemzetségi 
Zsebkönyv. I . 1888. 83. 1. — Sturm, O r s z á g -
gyűlési Almanach 1892—1897. Budapest, 
1892. 85. 1. 

Dessewffy Emil (cserneki és tarkői 
gróf), a m. tud. akadémia tiszt, tagja s 
elnöke, D. József harmadik fia Sztáray 
Eleonora grófnétól, szül. 1814. febr. 24. 
Eperjesen; iskoláit Kassán végezte, a 
hova szülei utóbb lakásukat áttették. 
Nagy hajlamot és képességet tanúsított 
a latin nyelvhez, úgy hogy 13 éves 
korában Cicerót lefordította magyarra, 
szorgalommal olvasta a latin remek-
írókat ; kedvencz tantárgyai voltak az 
államtudományok. Tanulmányainak ko-
moly irányára nagy hatással volt a szü-
lői ház, melyet a magyar irodalom és 
politikai élet férfiai sűrűn látogattak. 
Iskoláit elvégezvén, ismereteinek töké-
letesbítésére Európa nevezetesebb orszá-
gaiban utazott és onnét haza kerül-
vén, Szabolcsmegyében, atyja birtokai-

nak egyikén Büd-Szent-Mihályon telepe-
dett le s gazdálkodott. A kezelése alá 
került birtokot, mely csaknem fele rész-
ben zsombékkal, csuhéval, kákával és 
náddal fedett ártért képezett, kitartó 
szorgalommal, csatornázások, vizlecsa-
polások, elégetések, kiszárítások által 
nemcsak termékenynyé, de 16 évi fára-
dozással gazdaságát a vidék minta-
uradalmává emelte. A közügyek iránt 
is érdekkel viseltetett és megyéje köz-
gyűléseit látogatta ; 1830-ban Teleki 
József gróf, Szabolcsmegye akkori al-
ispánja, a megye tiszt, jegyzőjévé ne-
vezte ki. A magyar gazdasági egyesü-
lettel is összeköttetésben állott, melynek 
1835. jún. 8. tartott alakuló közgyűlésén 
választmányi taggá választatott. 1836. 
máj. 1. nősült báró Wenckheim Paulá-
val, b. Wenckheim Béla későbbi mi-
niszter testvérével. Ettől fogva sűrűn 
látogatta a fővárost, hol huzamosabban 
tartózkodott és irodalmi munkássága is 
mind jobban kiterjedt, különösen miután 
1844-ben a Budapesti Hiradó szerkesz-
tését is átvette; ettől fogva állandóan 
Pestre tette át lakását. E lap lett a 
conservativ párt legerősebb vezérlapja, 
melyet D. E. gróf avatott kezekkel ve-
zetett. Mint a mérsékelt conservativ párt 
hatalmas bajnoka, a nyilvános tanácsko-
zásokban sem riadt vissza ellenfeleitől 
és a megyei s országgyűléseken ugyan-
azon igéket hirdeté, a melyeket az iro-
dalomban. A kormány közreműködésével 
meg akarta szüntetni a nemzeti adómen-
tességet, meg akarta váltatni a robotot, 
s gondoskodni akart bankokról, hitel-
intézetekről, az ország anyagi érdekei-
ről ; de a marasmus, mely az állami 
gépezet akkori vezetőin erőt vett, lehe-
tetlenné tette, hogy idején és erőteljes 
elhatározás keletkezzék. 1845. jún. 5. a 
magyar gazdasági egyesület ismeretter-
jesztő és földmivelési osztályának elnökéül 
választatott. 1848-ban nem vitt szerepet. 
Az 1849. márcziusi közös birodalmi al-
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kotmány kihirdetése után emlékiratot 
nyújtott be a bécsi kormánynak, a mely-
ben kifejtette, hogy az az alkotmány 
kivihetetlen és azt tanácsolta, hogy a 
háború befejezte után adják vissza Ma-
gyarországnak alkotmányát. Ugyanazon 
év májusában Írásban közölte Bach mi-
niszterrel aggodalmait az útra nézve, a 
melyre az lépett. 1850. májusban ó' fel-
ségéhez emlékiratotN készített, melyet 
kivűle 23 elvtársa irt alá Magyarország 
beolvasztása ellen Ausztriába. Mindezen 
törekvései siker nélkül maradtak. Félre 
vonult és szent-mihályi jól rendezett 
uradalmában ismét a mezőgazdaság-
nak élt. 1851-ben a magyar gazdasági 
egyesület ujjászervezési kísérleténél mű-
ködött közre s az egyesület részéről ki-
küldve részt vett a vámkongressusi or-
szágos bizottságban. 1855. ápr. 16. a m . 
tudom, akadémia elnökéül választatott 
és 1858. decz. 28. kineveztetett (levelező 
taggá 1843. okt. 7., tiszteletivé 1858. 
decz. 15. választatott meg.) A magyar 
gazdasági egyesületnek. 1857-ben végre 
sikerült újjászervezésekor, nov. 16-iki 
közülésén, választmányi tagja lett. Elnöke 
volt az alsó-szabolcsi Tisza-szabályozó 
társulatnak és 1857-ben elnöke a Tisza-
szabályozó társulatok közös nagygyű-
lésének és egyike azoknak, kik azután 
a tiszai nagy kölcsönt szervezték és létre 
hozták ; az alsó-szabolcsi társulat pénz-
ügyeit is úgy sikerült rendeznie, hogy 
az összes Tisza - szabályozó-társulatok 
közt talán ma is ez az egyedüli, mely 
adósság nélkül áll. 1858—60. években 
ő villanyozta fel a közönség áldozat-
készségét, és neki köszönhető, hogy az 
akadémia 1866-ban díszes palotájába 
beköltözhetett. Az országos magyar gazda-
sági egyesületben érdemeket szerzett a 
mezőgazdaságra nézve a földbirtoki hitel 
rendezése és a magyar földhitelintézet 
létrehozása körül, melynek megalakulása-
kor első elnökévé választatott. Az alkot-
mány visszaállítására irányuló mozgal-

maknak, melyeket conservativ társai egy 
részével a szabadságharcz leveretése után 
szünet nélkül folytatott, ő volt az éltető 
lelke. Az ő felségéhez magyarországi 
második körútja alkalmával intézett ne-
vezetes fölirásnak is ő volt a szerkesz-
tője. Az Ausztriára nézve szerencsétlenül 
végződött olasz hadjárat után 1859-ben 
tervet dolgozott ki, melyben a monarchia 
újjáalakításának szükségét, a követendő 
elveket és a czél elérésére vezető módo-
kat adta elő. Az ő eszméi alapján, de 
tervének gyökeres megrontásával készült 
az 1860. októberi diploma. 1861-ben tagja 
volt az országgyűlésnek mint Pozsony 
képviselője. Itt a felirati párt leghatáro-
zottabb bajnokainak egyike volt és szó-
noklataival mint vaskövetkezetességű 
államférfiú tünt ki. A sikertelen 1861. 
országgyűlés után társadalmi uton igye-
kezett hatni az ország anyagi állapotának 
javításán. A földhitelintézet létrejöttében 
az övé a legnagyobb érdem. Meghalt 
1866. jan. 10. Pozsonyban. Emlékének a 
m. tud. akadémia 1867. jan. 28. gyász-
ünnepélyt szentelt, melyen Eötvös József 
báró, az akadémiai elnökségben utóda, 
mondott fölötte emlékbeszédet. — Politi-
kai czikkei, melyek 1830-tól 1848-ig a 
hírlapokban megjelentek, főleg a nemzet-
gazdaságiak, méltó helyet foglalnak iro-
dalmunkban. 1849 után pedig a német 
lapokban védte a conservativ politikát. 
A bécsi Lloydban (1850. 72. 74. 80. sz.) 
jelent meg politikai czikksorozata : Send-
schreiben des Grafen Emil Dessewffy an 
den Lloyd über die ungarische Bewegung. 
Elnöki megnyitó és zárbeszédei az Aka-
démia ülésein 1858—61. (A M. T. Akadé-
mia Evkönyveiben.) Zárszózat (Kazinczy 
a magánkörökben. M. Akad. Emlékkönyv 
Kazinczy Ferencz születése százados 
ünnepéről. Pest, 1859.) Levele gróf 
Széchenyi István özvegyéhez. (Uj M. 
Múzeum 1860. II.) Levele Eszterházy Pál 
herczeghez az akadémiai palota ügyében 
(P. Napló 1861. 61. sz.) Felhívása a 
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Széchenyi-emlék ügyében (Divatcsarnok 
1861. 9. sz. boritékán), Beadványa Pest 
városa tanácsához a Széchenyi-szobor 
ügyében. (Ország 1863. 22. sz.) — Mun-
kái : 1. Néhány szó a közönséghez.... 
Kassa, 1832. (Aurél és Marczel testvé-
reivel együtt. Ugyanez németül is. Pest, 
1833.) — 2. Alföldi levelek (1839—40.) 
és néhány toldalék (1841.) Buda, 1842. 
(A Századunkban megjelent politikai czik-
kei). — 3. Parlagi eszmék, igénytelen 
nézetek, szerénytelen tervek a függő 
kérdések és az országgyűlése körül. Irta 
egy conservativ. 1. füzet. Pest, 1843. 
(Névtelenül. Németül is. U. ott, 1843.) 
— 4. A magyar vám- és kereskedési 
ügy és annak végeligazítási módja. U. 
ott, 1847. — 5. Fizessünk! mennyit 
becsülettel elbírunk, magunk, magunk-
ért. U. ott, 1847. — 6. A fenforgó 
ausztriai kérdésekről. Bécs, 1856. (Né-
metül: Ueber die schwebenden öster-
reichischen Finanzfragen. Pest, Wien u. 
Leipzig, 1856. Ism. M. Sajtó 1856. 206. 
209. 213. 219. 224. sz. Székely József.) 
— 7. A magyar tud. akadémia és 
nemzetiségünk feladatai. Pest, 1865. (Két 
alkalmi beszéd.) — A Budapesti Hiradó 
főszerkesztője (lapvezére) volt 1844. júl. 
2-tól 1847. nov, 8-ig; Szenvey József 
volt a tulajdonképeni szerkesztő. — 
Arczképét Grimm rajzolta kőre és a 
Pollák testvérek adták ki Pesten 1863-
ban; megjelent a Vereby Soma, Magyar 
Mágnások Életrajzi és Arczképcsarnoka 
IV. füzetében. Olaj festésű képe Barabás-
tól a m. t. akadémia képes termében van. 

Irodalmi Ör 1845. 80. — Magyarkák 1845-bÖl. 
L i p c s e . — Honderű 1847. I I . 3. Sz. — Ország-
gyűlési Emlény 1848. I . 5 J . 1. — Vjabbkori 
Ismeretek Tára I I . 372. — Ungarns politische 
Charaktere. M a i n z , 1851. — Ferenczy és Danielik, 
M. í r ó k I . — Vasárnapi l'jság 1802. 1. 2. SZ. 
arczk . — Ország Tükre 1862. 22. SZ. a rczk . 
(Marastonitól.) — Vereby Soma, M. Mágnások 
Életrajzai és Arczképei IV. Pest, 1863. arczk. 
— Neue Freie Presse 1865. 278. 1866. 490. 493. 
505. 522. SZ. — 1866 : Hazánk és a Külföld 3. 
SZ. a r c z k . Magyarország és a Nagyvilág 3. SZ. 

arczk. Sürgöny 8. SZ. M. Világ 54—58. SZ. 
(Érkövy.) 62. sz. (Kákay Aranyos.) 11-
lustrirte Zeitung, L e i p z i g 1180. Sz. Ueber Land 
und Meer, S tu t tga r t , 19. SZ. a rczk . Wanderer, 
W i e n , 11. sz. Presse 9. 11. SZ. — Kákay 
Aranyos, U jabb Fény- és Á r n y k é p e k 1866. — 
Eötvös József bá ró Emlékbeszéde (M. Tud. 
Akadémia Evkönyvei XI. kötet. VII. rész 
és Összes Munkái. IJpest, 1888.) — P. Napló 
1867. 24. 27. sz. (D.-ünnepély a m. tudom, 
a k a d é m i á b a n . ) — Figyelő VI I . 1879. — Galgóczy 
Károly, Az orsz. m. -gazd. egyesület Emlék-
könyve V. Bpest, 1885. — Petrik Könyvé -
szete és Hibliogr. — Deák Ferencz Beszé-
dei II . III . Bpest, 1886—89. — M. Nemzetségi 
Zsebkönyv. I. 83. 1. Kónyi Manó szives köz-
lése és gyászjelentés. 

Dessewffy Imre (cserneki és tarkői), 
Sárosmegye főjegyzője. — Munkái: 1. Ne-
mes Sárosvármegyének örömnapján, 
midőn II. Ferencz . . . austriai örökös 
császárságra lett felmagasztaltatását hív 
buzgósággal ünneplené közgyűlésében tar-
tott beszéd . . . Eperjest Sz.-András havá-
nak 26. 1804. (Eperjesen.) — 2. Adgratu-
latio Francisco II. Romanorum imperátori 
Semper augusto Hungáriáé regi apóst . . . 
in assumptum haereditarii Austriae im-
peratoris titulum a SS. et 00 . I. comita-
tus Sarosiensis submissa, in generali 
congregatione die 26 mensis Novembris 
anno 1804. Eperiessini celebrata. 

Petrik Bibl iogr . 

Dessewffy József (tarkői és cserneki 
gróf), országgyűlési követ, több megye 
táblabírája s a m. tudom, akadémia igazg. 
és tiszt, tagja, gróf D. István cs. kir. 
kamarás és Vécsey Anna Mária csillag-
keresztes hölgy fia, szül. 1771. febr. 13. 
Kriviánban Sárosmegyében. Anyja szülés 
után meghalván, nagynénje Szirmav Ka-
rolina nevelte magyaros szellemben; 
kilencz éves korában Kassára ment isko-
lába s a gymnasiumi pályát, egy hívat-
lan tanító vesszeje alatt, kevés sikerrel 
végezte. Azután Koppi vette át nevelését, 
kit Kolozsvárra s Pestre is követett; ez 
a tudományokat, különösen a magyar 
történelmet és irodalmai kedveltette meg 
vele. Pesten a kegyesrendiek gymnásiu-
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mába járt^-hol a Zimánvi szónoki s költői 
tudományokban volt oktatója és a klas-
sikus irók szeretetét fel tudta benne éb-
reszteni s ápolni. Itt lettek kedvesei a 
római s görög klassikusok; Ciceróból 
már akkor fordítgatott. De nem egyedül 
nyelvtanulási czélból forgatta ő a régie-
ket, banem munkáik lelkét szívta be; 
így lett egyik kitűnősége azon köröknek, 
melyek akkor csak igen gyéren buzgól-
kodtak a nemzeti ügy mellett s egyik 
legnemesb érzelmű s legműveltebb fia a 
hazának, melynek javát szóval és tollal 
haláláig előmozdítani törekedett. Átmen-
vén az egyetemre, Kreil volt tanítója a 
bölcseletben, Dugonics a mathesisben, 
Werthes a széptanban, Horváth a termé-
szet", Mitterpacher Lajos a gazdaság- s 
mű tanban, Cornides és Schönwisner az 
oklevél- és pénzügytanban s Koppi a tör-
ténelemben. A bölcseleti tanfolyam után 
Kassára ment, hol a törvényt végezte. 
Ezután gróf Sztáray Mihály szabolcsi fő-
ispánt kisérte a budai híres országgyű-
lésre. 1792-ben jurátusságát végezvén, 
országos hivatalba lépett és Fiúméban 
Pászthory Sándor kormányzó mellett 
fogalmazó lett. De a bureau nem volt 
kedves köre, elment Olaszországba utazni 
(1793. márcz. volt Rómában és Nápoly-
ban), honnan költészeti s művészeti isme-
retekkel tért vissza. 1795-ben a szabolcsi 
felkelő nemes seregnél volt kapitány, míg 
a campo-formiói béke e pályának is 
véget vetett. Haza vonult, hogy hazáját 
ezentúl mint tudós, s mint nemes a 
megyék körében szolgálja. 1802-ben Sá-
ros-, 1805. és 1807-ben Zemplén-, 1811. 
és 1825-ben Szabolcsmegye követe volt 
az országgyűléseken. 1806. szept. 25. gróf 
Sztái"ay Leonorát vette nőül. Az 1807. 
rövid, de fényes budai országgyűlésen 
tollvivő volt. 1830. ápr. 19., mint az 
országos küldöttség egyik tagja, a sajtó-
ról külön véleményt adott be, melyet 
később magyarul kidolgozva 52 §-ra osz-
tott. Ezek mellett házi ügyei aggodalom-

mal környezték ; atyja t. i. terjedelmes 
birtokok urául hagyta őt, de két milliónyi 
teherrel; ezen súlyos gondtól nem sza-
badult meg egészen soha, végig kisérte 
őt a sírig. A m. akadémia alkotásánál 
jelen volt és az alaprajzon ő is dolgo-
zott; 1830 nov. 11. igazgató-, 1831. 
febr. 15. tiszteleti tagja lelt; annak ülé-
seit híven látogatta s tanácskozásaiban 
buzgó részt vett. Kazinczy Ferencznek hű 
barátja s pártolója volt; legszebb művei 
közé tartozik a Kazinczyhoz irt epistolája. 
Meghalt 1843. máj. 2. Pesten. (A gyász-
jelentés és az egykorú lapok ezen napon 
reggeli 1 órára teszik halálát; holttestét 
pedig 3. szállították el a családi sírboltba ; 
mégis az összes életrajzok és életrajzi 
följegyzések május l-nek írják halála 
idejét.) Az akadémiában 1843. máj. 15. 
Toldy Ferencz tartott fölöte gyászbeszé-
det és Eötvös József báró 1844. decz. 
26. emlékbeszédet. A nemzeti irodalom-
nak a felföld fővárosában, Kassán tűz-
helyet akart állítani s megalapítá a Felső 
Magyarországi Minerva cz. évnegyedes 
folyóiratot, melyet titkára Dulházy Mihály 
szerkesztett; ebbe irt költeményeket, tör-
téneti, nyelvészeti s gazdászati czikkeket 
(1825. Az avulni kezdő s nagyon ujítgató 
írásmódról a magyar nyelvben, Az életes 
vermekről, Sándor Leopold nádor élete 
és halála, Gróf Hadik András fővezér 
életrajza; 1828—36.), verseket irt az Or-
pheusba (II. 1790.), Erd. Múzeumba (1814 
—17.), Zsebkönyvbe (1821.), Nefelejtsbe 
(1832—33.), Regélőbe (1833.). Széplitera-
turai Ajándékba (1821—22. 1824.), Zseb-
könyvbe (1822 ), Aurórába (1822. 1825.), 
Hebébe (1824—26.), Bpesti Árvizkönybe 
(I. 1839. A dunaparti s kivált a pesti 
vizár 1838-ban, hosszabb költemény); 
prózai s költői dolgozatai megjelentek 
a Kulcsár Hazai s Külföldi Tudósításai-
ban, melléklapjában a Hasznos Mulat-
ságokban, Pethe Mezei Gazdájában, a 
Társalkodóban, Tudom. Gyűjteményben 
(1818. I. A magyar betűírásról, ortho-
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graphiáról); irt még az Árpádiába (I. 
1833. Kazinczy életrajza) s Hirnökbe 
(1838. 50. Kritika és engedmény), M. Tud. 
Társaság Évkönyveibe (III. 1834—1836. 
Emlékbeszéd br. Berzeviczy Yincze felett. 
V. 1838—40. Emlékbeszéd gr. lllésbázy 
István felett.) A mezei gazdaság előme-
netelét eszközlő fő módokról irt a M. 
Gazdába (1841. 71. 72. sz.) Egy versét 
(A jelenlegi korszellem hazánkban 1841) 
a Hazánk (VII. 1887.) hozta s két isme-
retlen munkája van a Zemplénben (1887. 
44. sz. Egy szüreti kép a mult században) 
és Figyelőben (XXIII. 1887. Gr. Sztáray 
Mihály menybemenetele.) — Munkái: 1. 
Dum Francisci II. imperatoris, haere-
ditaria caesarea dignitas, celebraretur, 
per SS. et 0 0 . comitatus de Sáros Eperie-
sini 1804. 26 nov. Hely és év n. — 2. 
0 királyi főherczegségéhez Josef nádor-
ispányunkhoz. Kassa, 1805. (Költemény.) 
— 3. A magyarokhoz az uj királyné-
ról. Buda, 1808. (Költemény.) — 4. Ad 
sereniss. archiducem principem regium 
Garolum, regni Hungáriáé primatum S. 
a. Ujhelyini, 9. április 1809. S.-Patakini. 
(Költemény.) — 5. Dessewffy József gróf 
és Kazinczy Ferencz kiküldött tábla-
biráknak vélemények a Zemplén vármegye 
rendeihez a Győrnél 1809. Junius XIV. 
elesett vitézeknek állítandó emlék dolgá-
ban. U. ott. 1811. (Első kiadása csak 
100 példányban nyomatott, 2. megigazí-
tott kiadása u. ott, 1811. Közölte Lehoczky 
Tivadar a Figyelőben I. 1876.) — 6. 
Bártfai levelek, irta Döbrentei Gáborhoz 
Erdélybe gróf Desőfi Jósef 1817-ben. U. 
ott, 1818. — 7. Desseőffy József gróf 
Válasza a 60 esztendős Kazinczy Fe-
renczhez, midőn írná hogy már halni 
készül. Hely n., 1819. (Költemény. Újra 
kiadva a Vasárnapi Újság 1860. 2. sz.) 

— 8. A «hitel» cz. munka taglalatja. 
Kassa, 1831. (Ennek német fordítása 
Ludwigh Sámueltől. U. ott. 1831.) — 9. 
Uiber Pressfreiheit und Büchercensur 
im Allgemeinen und mit besonderer Be-

ziehung auf Ungarn. Leipzig, 1831. — 
10. Hazánk egyik igen jeles főispán-
jának nyilván tett politikai hitvallása, 
gr. Dessewffy József jegyzékeivel kiadta 
Fekete István. Buda, 1843. — 11. Des-
sewffy József gróf irodalmi hagyomá-
nyai. Kiadta Kazinczy Gábor. Pest, 1860 
—64. Három kötet. (Levelezése Kazinczy 
Ferenczczel.1793—1831.Ism. Bud. Szemle 
X. 1860. M. Sajtó 1861. 150. 255. Pesti 
Napló 1865. 147. 149. sz.) — 12. Gróf 
Dessewffy József munkái. III. kötet. 
Levelek. 1812—43. Sajtó alá rendezte 
és jegyzetekkel kisérte Ferenczy József. 
Bpest, 1888. (Ism. Nemzet 183. 186. 
Pulszky Ferencz, Egyetértés 188.) — Kéz-
irati munkái a nemzeti múzeumban: 
Egy-két szó a magyar nyelv és litera-
tura köztételéről a hazában 1808., Az 
avulni kezdő és a nagyon ujítgató írás 
módról, Epithaphium ad cineres Caroli 
Koppi, A bor és szerelem, Epistola ad 
M. G. Kovachich, Olysvae 1806. jún. 12.; 
több kézirata van a család büd-szent-
mihályi levéltárában. Tacitust is lefordí-
totta magyarra. — Levelei megjelentek 
még a Tud. Gyűjteményben (1822. I.) 
és M. Kurírban (1822. I. 16. sz.) Meghívó 
levele minden magyar iróhoz (a magyar 
irók élete és munkáinak megismertetése 
iránt); Hírnökben (1837. 32. sz.) Szent 
Mihály 1837. okt. 2.; a Figyelőben Szé-
chenyi István grófhoz, Pest. febr. 5. 1830. 
(III. 1877.) A miskolczi színház ügyében 
felhívása s kilencz levele. Kassa, 1817— 
19. (XII. 1882.), Döbrenteyhez irt 11 
levelét (1817—21.) Ferenczy József közli 
(XVII. XVIII. 1884.); br. Barkóczy László-
hoz, Kassa, márcz. 7. 1842. (XX. 1886.), 
Sárváry Pál debreczeni tanárhoz Kassán 
1842. ápr. 8. irt levelét a Heti Posta 
(1867. 11. sz.) hozta. — Arczképe Nagy 
Sámuel rajza után rézbe metszve Kolozs-
várt jelent meg 1817-ben az Erdélyi Mu-
zeum VIII. füzetében; Lutgendorf réz-
metszete 1827-ben (a M. Pantheonban); 
Ender J. által rajzolva Clarot J. lithogr. 
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intézetében jelent meg Bécsben) az Élet-
képekhez mellékelve 1845-ben) és Fendi 
P. rajza s Krepp J. kőnyomatában. Olaj-
festésű képe a m. tud. akadémia képes 
termében van. 

Kritikai lapok (I. 1831. Toldy, Conversa-
tions-Lexikoni pörhöz észrevételek gr. D. J . 
ellen. Bajza. VI. 183C. Az 1833. nagy jutalom 
felosztása. Felelet gr. D. J.-nek, Toldytól és 
Összes Munkái VIII.) Tudom. Tár 183G. 208. 
1844. 485 1. (Toldy Bibliogr.) — Hl. Tud. Tár-
saság Evkönyvei VII. 1842—44. (B. Eötvös 
József emlékbeszéde, Összes Munkáiban is 
és életrajz Toldy F.-töl.) — Jelenkor 1843. 
35. SZ. — Athenaeum (1843. II. 128. 1. Gróf 
D. Józsefné levele Veröezeyhez). — M. Tud. 
Társ. Névkönyv 1844. 82. — Életképek 1845. I . 
5. SZ. a r c z k . — Ujabbkori Ismeretek Tára I I . 
373. — Ferenczy é-i Danielik, M. í r ó k I . — 
Tört. lapok I. 1874. (Levelek Kazinczytól 
D. J . grófhoz.) — Toldy Ferencz Összes Mun-
kái IV. (Életrajza) V. (Emlékbeszéd.) — 

t Figyelő II. 1877. V—VIII. XI. XII—XIV. XVI. 
XIX. XXIII. (Kazinczy Gábor levelei és gr. 
D. József irodalmi hagyományai. Ferenczy 
Józseftől.) — Vutkovich, M. írók Albuma. — 
Kazinczy Ferencz, Pályám Emlékezete és M. 
Pantheon (Nemzeti Könyvtár III. XXVI.) — 
Radó Antal, M. Műfordítás története. Bpest, 
1883. 53. 79. 81. 1. — Petrik Könyvészete és 
B i b l i o g r . — M. Nemzetiségi Zsebkönyv I . — 
Bayer József, Nemzeti Színészet Története 
I . I I . — Fővárosi Lapok 1889. IS. SZ. 1890. 
101. sz. (Gróf D. J. és a nyelvújítás.) — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I . I I . — Kath. 
Szemle 1890. 375. 1. — Irodalomtörténeti Köz-
lemények 1891. (Kazinczyékért, önéletrajza 
s Csokonairól) és gyászjelentés. 

Dessewffy László (cserneki és tarkői 
gróf), az esztergomi érsekmegye kano-
nokja s a pozsonyi érseki könyvtár őre, 
gróf D. Ferencz Mária franczia tábornok 
fia; meghalt 1826. jan. 9. Nagyszombat-
ban. — Munkái: 1. Eloge funébre de 
trés-haut, trés-puissant, trés excellent 
prince, Alexandre Leopold, archiduc 
d'Autriche, palatin d'Hongrie. Vienne, 
1795. (Német fordításban is, u. ott, 1795.) 
— 2. Justa solennia quae principi 
Alexándri Leopoldo archiduci Austriae 
regni Hungáriáé palatino peregit . . . In 
latinum transtulit Leopoldus e lib. báron. 
Schaffrath. Pestini, 1796. — 3. Vers a 

son altesse royale monseigneur l'archiduc 
Charles á son passage á Tyrnau le 17 
aout 1803. Hely n. — 4. Complement 
pour le premier jour de l'an 1804 ä son 
excell. monsieur le comte Joseph Bruns-
wik de Korompa du royaume de Hongrie 
compte supreme du comitat de Csongrád. 
Hely n. — 5. Oraison funébre de trés 
haute, trés puissante et trés excellente 
personne Marie Therese Caroline Jose-
phine imperatrice d'Autriche, Reine de 
Hongrie et de Bohémé. Presbourg, 1807. 
— 6. Supremus honor Josepho e comi-
tibus de Battvan perpetuo in Németh 
Ujvar, ecclesiae metropolitanae Strigo-
niensis archiepiscopo... H. és év n. — 
7. Vers composés pour lejour denaissance 
de s. e. madame le comtesse de Brun-
svik. Korompa 28 Juin 1812. Tyrnau. — 
8. Carmen vindicatae nuper victricibus 
foederatorum Europae principum ad Lip-
siam copiis Germaniae. Budae, 1813. — 
9. Divertissement. A l'occasion du ma-
riage. de monsieur le comte Hermann de 
Chotek avec mademoiselle le comtesse 
Henriette de Brunsvik, célébré k Korompa 
le juin 1813. ä Bude. — 10. Epithalame. 
Pour le mariage de monsieur le comte 
Hermann de Chotek . . . avec mselle le 
comtesse Henriette de Brunsvik, célébré 
ä Korompa le. . . juin 1813. U. ott. 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 301. 
303. 1. —• Hl. Nemzetiségi Zsebkönyv I . 80. — 
Petrik Bibliogr. — Necrologium Sacerdotu'm 
Archi-Dioec. Strigoniensis 101. 

Dessewffy Marczel (cserneki és tarkői 
gróf), gróf D. József s gróf Sztáray Eleo-
nórának fia, gr. D. Emilnek, a m. tud. 
akadémia elnökének testvérbátyja, szül. 
1813. márcz. 14. Büd-Szent-Mihályon, 
Szabolcsmegyében ; nevelőktől nyerte a 
szülői háznál a középiskolai tárgyakban 
kiképzését; az európai műveltségű atyja 
különösen súlyt fektetett a classikus és 
modern európai nyelvek elsajátítására s 
aesthetikai érzékének fejlesztésére. D. 
Marczel gróf kiváló zenei tehetségnek 
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bizonyult, a nyelvek elsajátításában pedig 
ritka emlékező tehetséggel bír t ; hetven 
éves korában is egész részleteket elmon-
dott Homerosból, Horatiusból, Goethéből, 
Petrarcából vagy Racineból egyaránt. A 
jogot Kassán elvégezvén. Pesten a curiá-
nál ügyvédi okievet szerzett, de sohasem 
volt szándékában ügyvédi gyakorlatot 
folytatni. A közszolgálat sem felelt meg 
eszményi hajlamainak és erősen kifejlett 
függetlenségi érzetének. Társadalmi kér-
désekben korán adott kifejezést radikális 
eszméinek; ez azonban atyjának nem 
volt inyére; azért elküldte őt közigaz-
gatási gyakorlatra Fiúméba, rokonuk gr. 
Vécsey gubernátor mellé. Marczel gróf 
nem engedte magát az ő eszményi vilá-
gában háborgattatni ; ő az egész emberi 
nem boldogulásának utait kutatva, összes 
munkásságát az örök béke s létesülésének 
ethikai s politikai feltételei vették igénybe. 
Minden nyilvános szereplésről lemondva 
a nyugodt contemplatio magányába vo-
nult, hogy emberboldogító ideáit annál 
háborítatlanabbul érlelhesse. Meghalt 
fóthi (Pestm.) magányában 1886. febr. 27. 
— Munkái: 1. Néhány ssó a közönség-
hez a hitel, taglalat és világ ügyében. 
Kassa, 1832. (Gr. D. Aurél és Emillel 
együtt. Ugyanaz németül Pest, 1833.) — 
2. Der politisch-sociale Badicalismus 
der Neuzeit. In seinen Doctrinen be-
leuchtet. Wien. 1851. (2. kiadás. U. ott, 
1860.) — 3. Beiträge sur Doctrin des 
menschlichen Friedens. Pesth, 1861. — 
Kéziratban maradt nagy műve, utolsó 
huszonöt életévének munkája, a világbéke 
biztosításának intézményes kellékeit bí-
rálja ; ebből mutatványokat közölt az 
Ország-Világ 1885. és 1886-ban. 

Budapesti Hirlap 1883. 148. sz. (D. M. g r . 
az örök béke m a g y a r bölcsője. Dr. Spinozá-
tól.) 1886. 59. SZ. — Vasárnapi Újság 1887. 
arczk . (Ompolyi) . — Figyelő V. XVI. 1889. 
(Dr. 0 . M á t r a y Ernő . ) — M. Nemzetiségi 
Zsebkönyv I . 83. 1. — Fővárosi Lapok 1889. 
159. SZ. — Petrik B i b l i o g r . — Ország-Világ 
1890. — Maros 1890. 78. sz. és gyász je len tés . 

Dessewffy Mihály (cserneki és tarkői), 
földbirtokos, D. Mihály lovassági alezre-
des és br. Henter Jozefa fia, szül. 1828-
ban és meghalt 1883. febr. 24. Deésen. 
— Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági 
Lapokba (1858.) és Falusi Gazdába (1858. 
Br. Bánfi Albert gazdasága Válaszúton.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai I I I . 307.1. 

Dessewffy Sándor (cserneki és tarkői), 
csanádmegyei püspök, D. Antal Temes-
vármegye alispánja s országgyűlési követe 
s nemes Kopauer Zsuzsánna fia, szül. 
1834. jún. 3. Pozsonyban ; iskoláit Kis-
Szebenben, Gyöngyösön és Kassán vé-
gezte ; 18 éves korában belépett az egri 
papnevelőintézetbe, honnét a pesti köz-
ponti seminariumba küldetett. 1857. aug. 9. 
áldozópappá szenteltetett és két évig 
segédlelkész volt Füzes-Abonyban (Heves-
megye) ; 1859-ben Bartakovics érsek az 
egri lyceumban a bölcselet és latin nyelv 
tanításával bízta meg, mire Egerbe köl-
tözött ; 1860-ban a budapesti papneve-
lőintézet tanulmányi felügyelőjévé nevez-
tetett k i ; ezzel kapcsolatban 1864-ben 
mint a lelkipásztorkodás helyettes tanára 
működött az egyetemen. 1866. szept. 29. 
érseke visszahívta őt megyéjébe s az egri 
jogakadémia tanárává nevezte ki, hol az 
egyetemes jogtörténelmet és statisztikát 
adta elő, egyúttal az akadémiának hit-
szónoka volt. 1868. júl. 3. Perger János 
kassai püspök titkára lett, a ki a kassai 
egyházmegye kötelékébe átvette. 1872-ben 
sárospataki plébánossá, 1875-ben alespe-
ressé. 1882-ben vértes-keresztúri apáttá, 
1884-ben kassai kanonokká, 1886-ban 
székesegyházi főesperessé, 1890. jan. 4. 
pedig csanádi megyés püspökké nevez-
tetett ki. Miután a felsőmagyarországi 
muzeum-egvlet elnökévé választatott, 
egyik legbuzgóbb gyűjtője lett a régisé-
geknek. — Egyházi s politikai értekezé-
sek jelentek meg tőle különféle lapokban 
és több főpásztori körlevelet bocsátott ki. 

P. Napló 1890. 13. SZ. — Ország-Világ 1890. 
71. 1. a r c z k . — Maros 1890. 78. sz. (Mártonffy 

26. ie sajtó alá adatott 1892. szept. 17. 
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Márton.) — Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 68. 1. 
— Schematismus Csanádiensis 1892. 21. 1. 

Detrich Károly (benedekfalvi), jogi 
doktor. — Munkája: Dissertatio inaug. 
jurid.-philosophica de spuriis eliciendae 
ac inquirendo confessionis mediis quam 
unacum positionibus exuniversa jurispru-
dentia et disciplinis politicis. . . publicae 
eruditorum disquisitioni submittens . . . 
dicavit et sacravit. Pesthini, 1788. 

Petrik Bibliogr. 

Detrich (Dietrich) Miklós (detrich-
falvi), kir. tanácsos, Biharmegye főjegy-
zője, a tiszántúli ker. tábla közbirája, 
utóbb a cs. kir. országos főtörvényszék 
alelnöke. Miután 1812-ben Nagyváradon 
jogi tanulmányait bevégezte, 47 évig 
részint a közigazgatás, részint az igaz-
ságszolgáltatás terén működött. Meghalt 
1861. szept 1. Nagyvárad-Olasziban 71. 
évében. — Munkái: 1. Ode honoribus 
ill. ac magn. dni Ludovici comitis de 
Rhéde, oblata pectore fideli per alumnos 
academiae regiae M. Varadiensis anno 
1808. die 22. novembr. Magno-Varadini, 
1808. — 2. Méltgs t. n. Bihar vármegyé-
nek főispáni administratora gróf Kis-
Rhédei Lajos úr nevenapjának megölé-
sére. Augustusnak 25. napján 1809. Nagy-
várad. (Költemény). — 3. Rev. ac clar. 
dno Francisco Staindl, in academia r. 
M. Varadiensi professori, renunciato cano-
nico Zagrabiensi, viro de republica lite-
rata meritissimo.U. ott, 1809. (Költemény.) 
— 4. Blustr. ac magn. dno Comiti 
Ludovico de Rhéde insignis ord. Leopol-
dini imperii Austriaci equiti . . . dum 
insignibus ordinis Viennae 8. Januarii 
1809. ornatus domum reverteretur obtulit 
nomine alumnorum acad. M. Varad. U. 
ott, 1809. (Költemény.) — 5. Seren, ar-
chiducis Austriae Mariae Beatricis 
Estensis, natalem diem humili spiritu ! 
celebravit die VIII. iduum Április 1810. 
U. ott. (Költemény.) — 6. Seren. Ungariae 
et Bohém,iae regii haered. principis 
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Josephi archiducis Austriae regni Un-
gariae palatini . . . magnis nominibus 
devoto animo consecrat juventus reg. 
scient. universitatis ung. 14. Kai. Április 
1811. Pestini. (Költemény.) — 7. Magn. 
Dno Emerico Luby de Benedekfalva 
munus assessoris ad i. tabulam regiam 
judiciariam hungaricam capessenti anno 
1816. Magno-Varadini. (Költemény.) — 
8. Grati animi monimentum ad cives 
Jazygiae, et utriusque Cumaniae. (Pes-
thini), év n. (Költemény.) Az 1—6. számú 
munkák Dietrich, a 7. és 8. sz. Detrich 
névvel jelentek meg. 

Bozúky Alajos, Nagyváradi kir . Akadémia 
százados múltja. Bpest, 1889. 187. 1. — Petrik 
Bibliographiája és gyászjelentés. 
Detsinyi Frigyes, gyógyfűszerkeres-

kedő, szül. 1857. jan. 12. Perkátán Fehér-
megyében ; iskoláit Pesten az ág. ev. 
gymnasiumban járta 1872-ig; azután 13 
évig br. Kochmeister Frigyes üzletében 
volt alkalmazva; 1884 óta önálló keres-
kedő Budapesten. — Munkái: 1. A gyógy-
növények miveléséről, Henzé, Lecoq és 
Jäger adatai után honunk viszonyaira 
alkalmazva átdolgozta. Bpest, 1880. — 
2. A recepturának késikönyve. Bécs, 
1884 (Vomacka Adolffal együtt.) 

Kiszlingstein, M. Könyvészet. II. Bpest, 
1890. és önéletrajzi adatok. 
Detsinyi Lipót, orvosdoktor, született 

1818-ban Gyomorén Győrmegyében; 1847-
ben orvosdoktorrá avatták a pesti egye-
temen; ekkor Deutsch családi nevét Detsi-
nyire változtatta; 1848—49-ben a komá-
romi honvédkórház igazgató főorvosa volt. 
Az 50-es években mint perkátai uradalmi 
orvos működött; azután a fővárosba tette 
át lakását és itten gyakorló orvos volt, 
a kir. orvos-egylet tagja s az arany koro-
nás érdemkereszt tulajdonosa. Meghalt 
1883. nov. 11. Budapesten. Orvosi czik-
keket irt a Zeitschrift für Natur und 
Heilkundeba (1851.), Orvosi Hetilapba s 
a M. Orvosok és Természettudósok mun-
kálataiba (IX. 1863. Néhány női beteg-
ség, melyek házasságnélküli magtalan-

27 
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ságra okul szolgálnak.) — Munkája: 
Möses törvényhozási éptana s a későbbi 
héberek gvógytudományának rövid váz-
lata. Orvostudori értekezés. Buda, 1847. 

Pesti Hirlap 1847. 814. SZ. — Rupp, B e s z é d 
165.1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, 
Magyarország Közegészségügyi Statistikája. 
I . B p e s t , 1876. 84. 1. — Orvosi Hetilap 1883 
46. sz. és gyászjelentés. 

Dettelbach Jóssef. — Munkája: A 
magyar történeteknek rövid rajsolatja. 
Pest, 1792. (Névtelenül.) 

Petrik Bibl iogr. I I I . 674. 1. 

Deutsch Adalbert, orvosdoktor, nagy-
kőrösi pestmegyei származású. — Mun-
kája : A nők betegségei. Orvostudori érte-
kezés. Buda, 1842. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Deutsch Antal, hirlapiró, szül. 1848. 
okt. 21. Pesten; itt végezte tanulmányait, 
azután külföldi utazást tett. Kiváltképen 
a budapesti német hirlapoknál dolgozott 
és 1870 óta belmunkatársa a Pester 
Lloydnak, melynek nemzetgazdasági rova-
tát szerkeszti; e mellett a Nemzetgazda-
sági Szemlében (1887. Az elsőbbségi 
kölcsönök conversiója) és más magyar 
lapokban is jelentek meg czikkei. — 
Munkája: UngarnsFinansenund Volks-
wirtschaft 1867—1892. Budapest, 1892. 

P. Napló 1890. 68. sz. és öné le t ra jz i ada tok . 

Deutsch Dávid Jóssef. orvosdoktor, 
pápai veszprémmegyei származású. — 
Munkái: 1. Az úszás orvosi tekintetben. 
Orvosdoktorrá iktatása ünnepélyére irta. 
Buda, 1842. — 2. Temple Henrika. Re-
gény. Disraeli B. után angolból ford. 
Pápa. 1861. Két kötet. 

Rupp, Beszéd 163. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Petrik Könyvésze t e . 

Deutsch Emánuel, rabbi Palánkán. — 
Munkája ; Rede am Geburtstage Sr. Maj. 
des Königs Franz Josef des I. am 18. 
August 1878. im hies. isr. Cultustempel. 
Bpest, 1878. 

M. Könyv-Szemle 1878. LXVII. 1. 

Deutsch Ferencz József, orvosdoktor, 
Temesmegye tiszti főorvosa. A M. Or-

vosok és Természettudósok Munkála-
taiban (IV. Pest, 1844.) megjelent 
értekezései : Buziás leirása és a bu-
ziási ásványvizek hatásáról s használati 
módjáról. — Munkái: 1. Buziás. A 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
negyedik nagygyűlésének emlékeül. Te 
mesvár, 1843. — 2. Heilquellenkarte 
von Ungarn mit einer übersichtlichen 
Zusammenstellung der bisher bekannten 
chemischen Analysen ungarischer Mine-
ralwässer. U. ott, 1847. (Ism. Természet-
barát 1847.) — 3. Magyarország ásvány-
vizeinek térképe. U. ott, 1849. 

31. Akadémiai Értesítő 1851. 1. SZ. — Szinnyei 
Könyvészete. 

Deutsch Gerzon. — Munkája: El a 
deficzittel. Visszapillantás és tanács a 
szükségben. Bpest, 1876. (Ugyanez né-
metül.) 

Catalogus Bibi. Joann. Card. Simor 313. — 
M. Könyv-Szemle 1876. 201. 

Deutsch Henrik, az országos rabbi-
képző-intézet igazgatótanára volt 22 évig. 
Meghalt 1889. decz. 18. Budapesten 71. 
évében. — Munkái: 1. Az atyák er-
kölcsi mondatai. Zsinagógai s iskolai 
használatra Pirke Abot után magyarra 
ford. Pozsony, 1865. — 2. Izrael kö-
nyörgései. Tefilot Israel után magyarra 
ford. Pest, 1866. (Öt kiadása jelent meg 
1882-ig.) — 3. Hit- és erkölcstan és 
pótlékul a zsidók története a babiloni 
fogságtól a második templompusztulásig. 
A középtanodák alsóbb osztályai szá-
mára. Székesfehérvár, 1884. — 4. Élet-
forrás vagyis mózesi vallástan, tanító-
képezdék és középtanodák felsőbb osz-
tályai számára. Bpest, 1877—1879, négy 
füzet. — 5. Kis szótár az elemi iskolá-
ban való vallásoktatás czéljából taní-
tandó imákhoz. Bpest, 1887. — 6. Ge-
nesis vagyis Mózes első könyve, masszo-
retikus szöveggel. Magyarra ford. U. ott, 
1887-89. Öt kötet. (Ism. M. Zsidó Szemle 
1887. 1889. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1887. 
Nemzet 1887. 103. sz.) — Szerkesztette 



837 Deutsch-.—Dévav 838 

és kiadta az Izraelita Közlönyt 1868. 
decz. 18-tól 1870. decz. 23-ig, midőn a 
lap megszűnt (magyar és német szöveg-
gel), Az orsz. izr. tanítóképző-intézet 
Értesítőjét 1868-tól 1885-ig. (Ebben: A 
misnah methodologiája, adalék a nevelő-
tanítás methodologiájához.) — Arczképe 
a Magyar Paedagogok és Tanférfiak 
Albumában. (Pozsony, 1887.) 

M. Könyv-Szemle 1879. X L I I . 1. — Petrik 
Könyvésze te 13. 143. 1. — Hl. Könyvészet 1882. 
1887—89. — A budapesti Országos Rabbiképző-
intézet Értesítője. Bpest , 1888. 82. 1. és gyász-
jelentés. 

Deutsch Jakab, polgári leányiskolái 
tanár, szül. 1849. máj. 14. Ó-Budán; 
tanult a budai gymnasiumban és a pesti 
egyetem hallgatója volt; 1876-ban kö-
zépiskolai tanári vizsgálatot tett és 1877-
ben a budapesti V. kerületi polgári leány-
iskolában a német nyelv és irodalom 
rendes tanára lett, hol jelenleg is mű-
ködik. — Irodalmi munkálkodását 1869-
ben az Ungarischer Lloydnál kezdte, 
melynek munkatársa volt; 1874 óta a 
Pester Lloydnak dolgozótársa, mely lap-
nál több ideig az országgyűlési tudósí-
tásokat szerkesztette és színi kritikákat 
irt. Az Ágai Adolf Magyarország és Nagy-
világá-ban több társadalmi s irodalmi 
tárczaczikke jelentek meg Dunai álnév 
alatt. — Munkái: 1. Német nyelvtan és 
olvasókönyv mindkétnembeli polgári is-
kolák I. és II. oszt. számára. Bpest, 
1891. (Garai Edével. 2. átdolgozott és 
bővített kiadás.) — 2. Német nyelvtan 
és olvasókönyv a polgári iskolák III. 
oszt. számára. U. ott, 1891. (Garai Edé-
vel.) — Kéziratban: Irály és verstan a 
polg. iskolák IV. oszt. számára. 

M. Könyvészet 1891. és önéle t ra jz i ada tok . 

Deutsch József, orvosdoktor, aszódi 
pestmegyei származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica de constitu-
tione individuali. Budae, 1833. 

Rupp, Beszéd 157. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 

Deutsch József, ifjabb. — Czikke: 

Tanulmány a répaczukoradóról a Nem-
zetgazdasági Szemlében (1887.) — Mun-
kája : Tanulmány a répaczukorról. 
Budapest, 1888. 

Hl. Könyvészet 1888. 

Deutsch Mór, orvosdoktor, aszódi 
pestmegyei származású. — Munkája: 
Medicus. Dissertatio inaug. Budae, 1833. 

Rupp, Beszéd 157. — Szinnyei Könyvésze te . 

Deutsch Sámuel, az eperjesi zsidó-
iskola főtanítója. — Munkája: Sechs 
Briefe zur Beleuchtung der religiösen 
Wirren in Ober-Ungarn. Kaschau. 1866. 
(Német és zsidó szöveggel.) 

Déván Károly, orvosdoktor, kir. egész-
ségügyi tanácsos, szül. 1807-ben Bot-
falván Nyitramegyében nemes szülőktől; 
miután 1832-ben a pesti egyetemen or-
vosi szigorlatot tett, a szent Rókus-
kórház másodorvosa lett; azután mint 
gyakorló orvos Nagyszombatban telepe-
dett le, hol a megyei kórháznak főorvosa, 
majd a pozsonyi országos kórház igaz-
gatója volt. Meghalt 1889. márczius 17. 
Pozsonyban. — Czikkei: Das Komitats-
spital zu Tyrnau. Ein Jahresbericht für 
1849—50. és Fälle von Wuthkrankheit 
bei Menschen. Aus dem Tyrnauer Ko-
mitatsspital, a Zeitschrift für Natur und 
Heilkundeban (1851.) jelentek meg. — 
Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica 
sistens históriám cholerae morbi in 
processu extraneo incl. comitatus Poso-
niensis grassantis. Budae, 1832. — 2. Evi 
jelentés a pozsonyi magyar kir. országos 
kórháznak 1872-ik évi működése ered-
ményeiről. Pozsony, 1873. 

Rupp, Beszéd 156. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete és gyászjelentés. 

Dévány Henrik, igazságügyminiszteri 
osztálytanácsos. — Jogtudományi czik-
kei fjelentek meg a M. Igazságügyben 
(IV. 1875. A vasutak és csatornák telek-
könyvezéséről szóló törvény kiegészítése) 
és a Jogtudományi Közlönyben (1882—83. 
Hiteltelekkönyveinkről.) 

Dévay András, heves- és külső-szol-
27* 
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nokmegyei alispán, szül. 1686-ban Gyön-
gyösön ; meghalt 1770-ben. — Munkája: 
Nap után forgó virág, vagy-is minden 
féle nyavalya ellen való orvosság, úgy 
mint az emberi akaratnak az Isten 
akarattyához való illesztése. Drexelius 
Jeremias után latinból ford. Nagyszom-
bat, 1764. és Eger, 1770. 

Katona, História Critica XXXIX. 948. 1. — 
Beöthy Zsolt, M. Szépprózai Elbeszélés I. 
273. — Petrik Bibliogr. 

Dévay Biró Mátyás, első magyar refor-
mátor, szül. a XV. század utolsó évtize-
dében vagy legfeljebb a XVI. század 
kezdetén Déván Hunyadmegyében; eleinte 
valószinűleg Grinaeus tanítványa volt 
Budán ; 1523—25-ig a krakkói egyetemen 
tanult ; hazatérve szerzetes lett; igen 
buzgó római kath. pap volt és 1527-ben 
káplán Tomori Istvánnál Boldogkővárá-
ban. 1529. decz. 3-tól mint a vittenbergai 
egyetem hallgatójánakMelanchtonnal szo-
ros viszonya s igen bizalmas személyes 
ismeretsége volt. 1531 tavaszán Budán 
Zápolya körében működött és a királyt 
Pécs felé való útjában is követé; ezen 
időre esik dunavidéki reformátorsága is. 
Budán irta 52 tételét, melyben különösen 
a tanszerű reformatio egész rendszerét 
és czélját fejezi ki rövid pontokban. Még 
azon évben a Ferdinánd uralma alatt 
álló Kassa városának tanácsa hívta meg 
lelkészül; ő itt az úrvacsorájának két 
szín alatti vételét tettleg életbe léptette 
s a közönséges isteni tiszteleten a nem-
zeti nyelvet visszaállította jogaiba. Azon-
ban rövid ideig tartott kassai működése 
közben, Szalaházy Tamás egri püspök 
eszközlésére Pekri Lajos huszárjai nov. 6. 
elfogták s előbb Likava várába Liptó-
megyébe, majd Pozsonyba, és onnan 
Bécsbe hurczolták. hol több izben vezet-
tetett a protestantismus egyik legnagyobb 
üldözője Faber János bécsi püspök eleibe 
hitvizsgálat alá. D., miután visszatérítése 
három izbeli kihallgatás (1533. júl. 15.) 
után sem sikerült, börtönéből megmene-

kült és a Zápolya János uralma alatti 
országrészekbe, nevezetesen Budára vo-
nult ; de az uj tudomány tanítása miatt 
mint eretnek bevádoltatván, itt is töm-
löczbe vettetett. 1535-ben a fogságából 
ismét kiszabadult és pünköstkor már 
Nádasdy Tamás védszárnyai alatt élt Sár-
váron. Ekkor írták egymáselleni vitaira-
taikat ő és Szegedi Gergely Ferencz-rendi 
provincziális. 1536-ban külföldre ment és 
Vittenbergában meglátogatta egykori taní-
tóit, Luthert és Melanchtont, hogy nekik 
eddigi reformátori működéséről jelentést 
tegyen. 1537 júniusban Bázelbe ment 
műve kinvomatása végett. Melanchton-

| nak okt. 7. kelt Nádasdy Tamáshoz inté-
zett ajánló levelével indult vissza hazá-
jába, hol 1538—39-ben Sárvár alatt Uj-
szigeten volt. 1539-ben Perényi Péternek 
volt udvari papja, kitől azonban 15i0 
első negyedében már megvált, mivel az 
úrvacsorabeli kenyér felől táplált véleke-
désök közt kiegyenlíthetlen volt a különb-
ség. Ekkor Szegedi Gáspárhoz ment. ki 
a szikszói iskola tanítását bízta reá, hol 
másfél évig működött és buzgón terjesz-
tette a protestáns tanokat. De ezzel ma-
gára vonta Frangepán Ferencz egri püs-
pök üldözését, ki a királytól rendeletet 
eszközölt ki, mely Dévayt 1541 végén 

í menekülni kényszeríté; decz. 28-án már 
Vittenbergában volt. 1542. márcz. 8-ról 
két Vittenbergából kelt levele maradt 
fenn, melyekből Fraknói szerint elkese-
redés és csüggedés mind saját, mind 
hazája sorsa miatt szól; fájdalmát csak 
Melanchton részvéte enyhíti. 1543 közepe 
előtt már ismét hazatért s Miskolczon 
telepedett le ; de innét (Stockei Lénárt-
nak 1543. jún. 30. kelt levele szerint) 
elűzetvén, Drágffy Gáspárnál talált oltal-
mat s 1544-ben valószinűleg a Zápolya 
hatalma alatt álló Debreczen választotta 
meg lelkészének. Hogy a helvéták hit-
vallásának D. volt hazánkban egyik első 
terjesztője s különösen debreczeni lelki-
pásztorsága alatt határozott bajnoka s 
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megszilárdítója, ezt Luthernek levelei s 
D. saját művei is igazolják. Meghalt 
1545-ben ; Stockei ugyanis Bártfáról 
1545. jún. 15. Melanchtonhoz intézett 
levelében tudatja D. halálát. — Mun-
kái : 1. Disputatio de Statu in quo sint 
Beatorum Animae post hanc vitám, ante 
Ultimi iudicij diem. Item de praecipuis 
Articvlis Christianae Doctrinae. . . His 
addita est Expositio Examinis quomodo 
a Fabro in Carcere sit examinatus. 
(Bázel, 1537. Ismerteti és bő kivonatát 
adja Révész Imre Dévay Életrajzában. 
Az Expositiót, melyet D. akkor csak em-
lékezéséből Írhatott össze, azóta Fraknói 
Vilmos Faber jelentésével együtt, ennek 
kérdéseit és D. feleleteit közzétette a 
bécsi állami levéltárból a Tört. Tárban 
1880. 6—10. 1.) — 2. At tiz parantso-
latnac. ah hit agazatinac, am mi at'ánc-
nac, ^Es ah hit petsaetinec röviden való 
mag'arázatt'a. (Krakkó, 1543 után.) 
Egyetlen teljes ép példánya az erdélyi 
múzeumban van meg. — 3. Orthogra-
phia Vngarica. Azaz, Igaz iraz Modia-
rol való tudomaíí Mag'ar n'elvenn Írat-
tatott. Mostan pedig vionnan meg iga-
zytatott, es ki niomtatot t . . . Krakkó, 
1549. (Élőbeszéde így kezdődik: Az ol-
uasonac Isteni kedvet kér B. A. E két 
betűt Szombati János s.-pataki tanár 
Batizi Andrásra véli magyarázandónak ; 
azonban Révész Imre elfogadható véle-
ménye szerint azok Benedictus Abádi 
sárvári nyomdász nevét jelentik és Dévay 
szerzőségét bőven igazolja a róla irt 
munkájában. Egyetlen példánya a m. n. 
múzeumban. Az első kiadás, mely 1538 I 
—39-re vagy még jóval előbbre tehető, j 
örökre elveszett.) — A magyar reformált j 
egyház nyilvános isteni tiszteletein hasz-
nált énekes könyvben, egészen a mos-
tani énekes könyv létrejöveteléig, rend-
szerint ott állott Dévaynak is egy éneke: 
Minden embernek illik ezt megtudni. . . . 
a melyben ő a keresztény hit főbb ága-
zatait adja elő református felfogással. 

| (Révész Imre az egész éneket közli D. 
Életrajzában és Szilády Áron, Régi M. 
Költők IL 127—128. 1. jegyzetekkel.) 
Kiadatlan munkái: A szentek aluvásá-
ról, 1531-ben irva, mely valószínűleg rö-
vid tételekből állott, de már 1535-ben 
nem volt a szerző birtokában, tehát tel-
jesen elveszettnek tekinthető; Az idves-
ség dolgára vonatkozó alaptételek ; e 

i művét is valószínűen 1531-ben irta, de 
ez is elveszett. E munkájára, valamint 
amarra is 1535-ben bocsátotta ki Szegedi 

! Gergely, ferenczrendi szerzetes Apologia 
és Censurae cz. bírálatait; az Apologia 
elveszett, a Censurae. . . ellenben, mely 
Bécsben 1535-ben megjelent, kivonato-
san D. Propositióit is fentartotta. Dévay, 
magyar hittani kézi könyvének vég-
szavaiban ezt mondja: Az mit ígértem 
vala nektek, Atyámfiai, im megadtam. 
Ezen pontból világos, hogy D. valahol 
nyilván megígérte azt, hogy hittani kézi 
könyvet irni fog; latin műveiben ezen 
ígéretnek semmi nyoma; úgy látszik tehát, 
hogy vagy az Orthographia Ungarica 
első eredeti kiadásában ígérte meg D. 
ezen mű írását, vagy valamely oly más 
munkájában, a melyről ez ideig tudomá-
sunk nincs. — Nevét eredetileg Matthias 
Dévaj, Deuay, Dévay Mát'as és Mat'as 
Devai-nak találjuk irva. Bíró neve egye-
dül a vittenbergai egyetem anyakönyvé-
ben fordul elő így beírva: Matthias 
Biro de Way. 

Czvittinger, Specimen 120. — Bori, M. Athe-
nas 69. 1. — Horányi, Memoria I. 516. — 
Práy Index Rariorum Librorum I. 331. — 
Klein, Nachrichten II. 90. — Benkö, Trans-
silvania II. 338. — Xibini, Memorabilia 40. 
60. — Katona, História Critica XXV. 628. — 
Magyar Könyvház V. 1793. 34. — Siebenb. 
Quartalschrift VI. 1798. 244. — Lampe ( E m b e r 
Pál), História Eccl. Reform. 59. 70. 73. 80. 
88. 127. 598. 684. 742. — Budai Ézsaiás, M a -
gyarország Históriája II. 87—95. — Tóth 
Ferencz, Pápai Ref. Eccles. Histor. 18. 44. 
és Túl a Tiszai Püspökök Élete 55. és Ana-
lectái. (Kézirat a n. múzeum levéltárában. 
Tom. IV. Fol. 5—56.) — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungarorum 7. — Ersch und Gruber, 
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Alig. Encyclopaedie XXIV. 303. (Gamauf.) 
— Közhasznú Esmeretek Tára I I I . 70. ( F á b r y 
Pál.) — Hírnök 1841. 98. sz. (Luther levele 
Sárosvármegye lelkészeihez 1544-böl.) — 
Toldy, M. írod. Tört. III. 101. és Költészet 
Története 101. — Engelhardt, Leben des 
Matthias Dévay des Reformators von Ungarn. 
Bielefeld, 1861. — Magyarország 1862. 184. sz. 
— Révész Imre, Dévay Biró Mátyás életrajza 
és irodalmi müvei. Pest, 1862. (Ism. P. Napló 
244. 251. 262. sz. Salamon F . és Ország 32. 33. 
sz.) — Fabó, Monumenta II. — Herzog, Real-
Encyclopädie. Gotha, 1865. (2. kiad. Lipcse, 
1883.) — Franki, Hazai és Külföldi Iskolázás 
44. 164. 356. — Budapesti Szemle V. 1866. 455. 
— Balogh Ferencz, A magyar protestáns egy-
háztörténelem részletei. Debreczen, 1872. — 
Warga Lajos, Keresztyén Egyháztörténelem. 

S á r o s p a t a k , 1876. I I . — illerle d'Aubigné, H i s -
toire de la Reformation. Paris, 1876. VII. 
468—509. — Kiss Kálmán, A szatmári reform, 
egyházmegye története. Kecskemét, 1878. — 
Figyelő V I I . X V I I I . 385. — Szilády, R . M . 
Költök Tára I I . III . IV. V. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 10. 165. — Történelmi 
Tár 1880. (Fraknói, D. B. M. élettörténeté-
hez.) — Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás 
T ö r t é n e t e 233. — Ungar. Revue 1887. 722. 1. 
(Stockei Lénárd levele 1545. június 12.) — 
Batizfalvy István, A magyarországi protes-
táns egyház története. Bpest, 1888. 11. — 
Egyetemes Pbilol. Közlöny 1888. 112. (Ábel 
Jenö.) — Fejes István, A sátoralja-ujhelyi 
ev. reform, egyház története. S.-A.-Ujhely, 
1889. 

Dévay (Dévai) János, Jézus-társasági 
tanár, szül. 1662. febr. 1. Gyöngyösön 
Hevesmegyében; 18 éves korában lépett 
a rendbe s a török mozgalmak miatt a 
bölcseletet Prágában, a tbeologiát Nagy-
szombatban hallgatta. Később a bölcse-
letet tanította Kassán; 1699-ben pedig 
Erdélyben visszaállíttatván a rend. hol 
előbb világi ruhában rejtőzött, első taní-
totta a philosophiát. Meghalt 1701. nov. 
10. Nagyszombatban. — Munkái : 1. He-
roa fama Serenissimi invictissimi Ducis 
Lotharingiae. Tyrnaviae, 1688. (Költe-
mény.) — 2. Trias Virorum Illustrium 
De Collegio Academico Societatis Jesu 
Tyrnaviae bene meri torum.. . U. ott. 
1688. (Névtelenül. Többen Székely Fe-
renczet tartják a munka szerzőjének.) — 
3. Quies Hiberna.... Leutschoviae, 

1697. — 4. Taurus Anno proxime prae-
terlapso Mirabili de Mahometanis prostra-
tis Victoria ad ripas Tibisci. . . n a t a . . . 
U. ott, 1698. 

Katona, História Critica XXXVI. 724. 1. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s . •— Szabó Károly, R é g i M. 
Könyvtár I I . 447. 514. 525. 
Dévay Márton, városi tanácsos és 

kapitány Nagyszombatban. — Munkája: 
Oratio celsi ac rev. Princip. Francisco 
e com. Barkóczy de Szala ecclesiae me-
tropolit. Strigoniensis archi Episcopo... 

| occasione solennis introductionis ejusd. 
in lib. reg. civitatem Tyrnaviensem 1761. 

i 27. sept. Tyrnaviae. 
j Petrik Bibliogr. 

Devecseri L. Ignácz, hírlapíró, szül. 
1842. máj. 24. Devecseren Veszprém-
megyében ; középiskoláit a veszprémi s 
székesfehérvári gymnasiumban végezte; 

I a 60-as évek első felében a bécsi orvosi 
1 egyetemet látogatta. — Bécsi lapokba 
már ott tartózkodása alatt irt tárczákat, 
ismertetéseket és fordított magyar no-
vellákat. — Bécsi leveleket, tárczákat, 
szini és könyvbírálatokat, élet- és jellem-
rajzokat körülbelül harmadfélszázat irt 
és külföldi beszélyeket fordított a Fő-
városi Lapokba (1865—74.) és a Hazánk 

| és Külföldbe (1866. A határőrvidékről). 
1868-tól 1870-ig állandó belmunkatársa 
volt a Bolond Miskának, hol dolgozatai-
nak egy része Vecseri de Vecseri alá-
írással jelentek meg; az Ellenőrbe is 
(1877.) több tárczát irt. 1871 óta telje-
sen német hírlapírással foglalkozik és 
1875 óta a Neues Pester Journal bei-
munkatársa. 

Önéletrajzi adatok. 
Dévény István (dévényi és melethei), 

balassa-gyarmati városi hites jegyző. — 
Munkája: Köszöntő beszéd, melylyel 
mélt. vásonkeői gr. Zichy István cs. kir. 
kamarást. . . a grófi család seniorát, a 
midőn 1827. júl. 3. a dévényi senioratusi 
uradalmát legelőször meglátogatná Ba-
lassa-Gyarmat mezőváros nevében . . . . 
üdvözlötte és fogadta. Vácz, 1827. 
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Devics (Devits) Gergely, tiszt, kano-
nok, tököli plébános és alesperes a szé-
kesfehérvári püspöki megyében. Meghalt 
1810-ben, minthogy neve az 1811. Sche-
matismusban nem fordul elő'. — Mun-
kái: 1. Elégia ad inclitam Nationem 
Hungaricam. Hely és év n. (1796.) — 
2. Idyllion amoebaeum auspiciis nup-
tialibus sereniss. principum Josephi An-
tonii inclyti regni Hungáriáé palatini 
nec non Alexandrae Pawlownae dum 
Petropoli in Moscovia die 30. mensis 
octobris anno 1799. solemni ritu et 
pompa celebrato matrimonio die prima 
mensis februarii anno 1800. metropolim 
Hungáriáé Budám magnatum nobilium 
civium populariumque festivo cum ap-
plausu ingrederentur. . . humillime obla-
tum. Budae, 1800. 

Catalogus Bibi. Fr . Com. Széchényi Supp-
lementum I. 139. — Petrik Bibliogr. 
Devics József, veszprémi kanonok, 

szül. 1819-ben. praebendárius és segéd-
lelkész volt 1852-ig; azután marczaltői 
administrator és 1857-ben plébános 
ugyanott, 1858-tól Tarányban, 1875-től 
Pápán; 1878-ban veszprémi kanonok 
lett. — Czikkeket irt a M. Sajtóba (1856. 
83. sz. A concordatumról) és a Családi 
Lapokba (1858.); egyházi beszédeket a 
Pázmány-füzetekbe (II. IV. 1857. 1859.) 
— Munkája : A vasárnapok és ünnepek 
megszenteléséröl. Esztergom, 1869. 

Petrik Könyvészete. — Schematismus Wesz-
primiensis 1881. 
Deyák József M., nagykereskedő Pes-

ten ; a mint 1822-ben kiadott munkájá-
nak előszavában irja, 25 évig foglalko-
zott a magyar dohánykereskedéssel és 
külföldre szállításával. 1821-től kincstári 
dohány-liferáns volt; azonban a zsidók 
áskálódásai kereskedését tönkre tették-
— Munkái: 1. Gyökeres rendszabások 
a dohánynak termesztéséről és a dohány 
tobák leveleinek megnemesítéséről, rend-
szeres útmutatás szerint mind a két 
nemű levelekre nézve, különösen Magyar-
ország hasznára, egy tanítással együtt, 

hogy miképen lehessen mind a két rend-
beli dohányleveleket három különféle 
neműekre felosztani és mely tulajdon-
ságokkal kellettek ezeknek bírni. B. J. 
alatt függelék gyanánt a hazai termeszté-
sek megnemesítésére és a kereskedés elő-
mozdítására előterjesztett nemzeti egyesü-
let statútumaihoz. Pest. 1814. és 1826. — 
2. Geschichtliche Darstellung der unga-
rischen Taback-Cultur, des Activhandeis 
mit Taback und der schädlichen Ein-
wirkung auf beides.. . U. ott, 1822. Két 
rész, függelékkel. — 3. Entwurf zu 
einem National-Vereine zur Beförderung 
einer veredelten Taback-Cultur und des 
Activ-Handels in Ungarn. U. ott, 1826. 
— 4. Az országbeli termesztések meg-
nemesítését és a kifelé kereskedés elő-
mozdítását tárgyazó nemzeti egyesület 
rendszabásaira való javallat, egy füg-
gelékkel, miképpen lehessen a tűzkár-
pótlás intézetét evvel összekapcsolni. . . 
U. ott, 1826. — 5. Javallat egy a do-
hánymívelés nemesítését s az activ ke-
reskedést előmozdító egyesületre. U. ott, 
1826. (ívrét.) — 6. Magyarországi Do-
hánynyal volt nagykereskedése meg-
bukásának okai és Javallat a dohány 
mívelés nemesítését és activ kereskedé-
sét előmozdító egy nemzeti egyesületre 
az ország egybegyűlt rendeihez íratott 
Pesten jan. 1. 1826. — 7. A magyar-
országi esztendei dohánytermés meny-
nyiségének átnézete. U. ott, 1827. 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Bibliogr. 
— III. Dohányujság 1892. 13. Sz. 

Deym Ferencz gróf, stritezi báró, cs. 
kir. kamarás, altábornagy, a hadi érdem-
kereszt, orosz szent Anna-rend és chur-
hesseni oroszlánrend tulajdonosa ; szül. 
1804. okt. 4. és meghalt 1872. febr. 16. 
Lesencze-Tomajon Zalamegyében 68. 
évében. — Munkája.: Olvasó és imád-
ságos könyv a katonák számára. Ko-
lozsvár, 1833. 

Tudománytár 1834. 241. 1. (Toldy Biblio-
g r a p h i á j a . ) — Gothaisches geneal. Taschenbuch 
der Gräflichen Häuser 18687~eS>xász.íelentés. 
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Dézsi(Desi) András, debreczeni schola-
mester volt 1549—50-ben, a XVI. század-
beli magyar bibliai epikának legmunká-
sabb művelője. Tőle bét darabot birunk 
e nemben : Világ kezdetitül lőtt dolgokról, 
Izsák áldozatjárói, Makhabeusról (1549.), 
Az Levitáról História (1549.), Moyses és 
Josue hadáról az Amalek ellen (1550.), 
Az iffju Tóbiásnak házasságáról való 
história, énekbe szerzeteit (1550. Szabó 
Károly két külön kiadását említi (Deb-
reczen 1582. és Bártfa, év n.) és 
Halott temetéskor való isteni dicséret. 
Szilády Áron mind a hét éneket, mely 
összesen 1924 sorból áll, jegyzetekkel 
kiadta a Bornemisza Énekes könyve után 
a Régi M. Költők Tára V. kötetében 
(Bpest, 1886.). A szerző neve a vers-
fejekből tűnik ki. 

Tóth Ferencz, Magyar és erdélyországi pro-
testáns ekklézsiák históriája. Komárom, 1808. 
(Décsi Andrásnak i r j a ; ez után hibásan véte-
tett föl jelen munka II. k. 722. h.) — Uj M. 
Múzeum I . 336. 1. — Toldy F . , M. K ö l t é s z e t 
T ö r t . 166. 1. — Egyet. M. Encyclopaedia V I I , 
376. (Vass József.) — Szűcs István, Debreczen 
város története 589. 1. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár I. 99. 151. 
Dézsi (Deési) György, theologus, erdélyi 

származású, 1715. ápr. 23-tól a franekerai 
egyetemen tanult és üdvözlő verset irt 
Baroti Kálmánhoz Exercitatio theologica.. 
Franequerae, 1716 cz. munkájában és 
csernátoni Cseh Józsefhez 1716-ban. 

Történelmi Tár 1887. 199. 1. és Koncz József 
szives közlése. 

Dézsi (Dési) H. István, ev. ref. lelkész, 
Teleki Mihály gróf udvari papja Gvéresen; 
17.M-ben äz utrechti, 1755-ben a leydai 
egyetemen tanult. — Munkája: Halotti 
prédikácsió a halandó embernek vélet-
len haláláról. A gyéresi gyászos palotán, 
sz. Mihály hava 20. 1761. Kolozsvár, 
1763. (Keserves szenvedésnek és békessé-
ges tűrésnek nevezetes példája cz. Teleki 
Mihály gróf felett mondott beszédek I.) 

Weszprémi Succilicta IV. 137. 142. 

Dézsi (Dési) István, ev. ref. prédikátor 
Gyu la f ehé rvá r később Déván. — Mun-

kái : 1. As igas Zent Wallasnak az 
termeszeti Okossággal, az melly Philoso-
phianak is neveztetik, való szép Har-
moniaja. Gyulafejérvár, 1619. (Ma egy 
példánya sem ismeretes.) — 2. Exeqvia-
rvm Caeremonialium Serenissimae Prin-
cipis acDominae Dnae. Susannae Caroli... 
U. ott, 1624. (II. könyvében magyar be-
széde Enyeden a test Fejérvár felé indí-
tásakor máj. 26.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 221. 241. 

Dézsi (Deesi) István. — Munkája: 
Aenigma XI. de misticis. Härderovia, 
1743. april 6. 303 -328 lap. 

Koncz József szives közlése. 

Dézsi Jóssef, ev. ref. prédikátor 1776-
ban Vaján, 1777-től Somosdon és a 
marosszéki egyházkerület jegyzője. — 
Munkái: 1. Keresstény paradicsom. 
Melyben az uj világnak hét emlékezetes 
és szentséges csudáit.. . magyar versek-
ben foglalni igyekezett. . . Kolozsvár, 1782. 
— 2. Világi és ekklésiai visgálódás... 
készítette Bartholottus Nep. János . . . 
Magyarra ford. U. ott, 1784. 

üanielik, Magyar í rók II. 60. — Sándor 
István, M. K ö n y v e s h á z 257. — Bud. Szemle 
VI. 1859. 18. 1. (Szilágyi Sándor, Erdély 
Irodalomtörténete.) — Ballagi Géza, Politikai 
Irodalom 174. — Petrik Bibliogr. 1.188. 523. 1. 
és Koncz József szives közlése. 

Dézsi Lajos, a debreczeni ev. ref. kol-
légiumi könyvtár segédkönyvtárnoka, 
szül. 1868. aug. 22. Debreczenben, isko-
láit ugyanott végezte; 1886-ban hittan-
hallgatónak iratkozott be ; 1888 óta segéd-
könyvtárnok és 1890 óta egyszersmind 
segédtanár. 1892. főiskolai széniornak vá-
lasztatott meg. — Dolgozatai s közlemé-
nyei a Debreczeni Prot. Lapban (1889. Ki 
fordította először az új szövetséget héber 
nyelvre? 1890. Pascal Gondolataiból, fran-
cziából ford., Héber nyelvtani szabályok 
fordítása Lugossy Józseftől, Régiségek; 
Bullet in. . . de Montpellier ismertetése; Az 
egyházi szónok hangjáról, Spurgeon után 
angolból. 1891.), Főv. Lapokban (1889. 
Pascal Gondolataiból), Prot. Egyh. és Isk. 
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Lapban (1890.Delitzsch Ferencz életrajza, 
1891. Bod Péter Egyháztörténelme az 
angoloknál. Dr. Saphir Adolf életrajzaj, 
M. Könyv-Szemlében, M. Nyelvőrben, 
Debreczeni Ellenőrben sat. jelentek meg. 

A debreczeni ev. ref. főiskola Értesítői 1878— 
86. és Évkönyvei 1887—92. 

Dézsi (Dési) Lázár György, erdélyi 
ev. ref. püspök, szül. Désen Szolnok-
Dobokamegyében, hol tanulását kezdette, 
melyet Nagy-Enyeden folytatott s az odera-
frankfurti egyetemen befejezett, hol a 
franczia nyelvet sajátította el; onnét haza 
térve Aranyos-Rákoson lett pap; 1740-ben 
Nagy-Enyedre választották meg második 
lelkésznek, 1758-ban esperesnek, 1765-
ben egyetemes főjegyzőnek és zágoni 
Aranka György halála (1767. jún. 9.) 
után püspöknek, mely hivatalát 1773. 
okt. 25. történt haláláig viselte. — Mun-
kái: 1. Dissertatio theologica. De libro 
vitae Apocalipsis III. 5. Francof. ad. 
Viadrum, 1738. júl. 9. — 2. Biró Anna 
asszony felett halotti tanítása. Kolozsvár, 
1753. — 3. Halotti prédikatzio... Ketzeli 
Borbála asszony felett Torotzkó-Szent-
Györgyön 9. okt. 1757. U. ott, 1759. 
(Oratio exequialis super funere Petri 
Torotzkai.Ennek függeléke.) — 4 .Akegyes 
beszélgetésről Íratott oktatás. Szeben, 
1761. (Osterwald Frigyes után francziából 
ford.) — 5. Hórhegye, melyben Mózes 
Áront püspöki öltözetiből levetkezteté. . . 
Kolozsvár, 1763. (Hermányi Dienes József 
felett mondott halotti prédikáczió.) — 
Kéziratban maradt : Papi tisztről czímű 
munka, Osterwald után francziából ford. 

Bod Péter, M. A t h e n a s 67. — Horányi, 
M e m o r i a I . 515. — Siebenb. Quartalschrift VI . 
1798. £41. — Egyetemes M. Encyclopaedia V I I . 

376. (Vass J ó z s e f ) és K o n c z J ó z s e f s z i v e s 

k ö z l é s e . 

Dézsi (Bési) Márton, ev. ref. főiskolai 
tanár, kitűnő hittudós, szül. 1630 körül 
Désen, hova atyja mint kádármester sza-
kadt volt Segesvárról. Az ifjú Dézsi szülő-
városa iskolájából Sárospatakra ment. 
majd a németalföldi egyetemeket látogatta 

meg és különösen Leidában négy évig 
(1666-1669) Coccejus tanítványa volt. 
Visszatérte után Kézdi-Vásárhelvt foglalt 
lelkészi állást, 1671-től pedig Nagy-Enye-
den volt a hittudományok tanára. Első 
volt, ki Erdélyben Coccejus elveit terjesz-
tette, a miért kellemetlen vitákba bonyo-
lult, főleg Pósaházi János gyulafehérvári 
tanárral, mint Coccejus és Descartes elle-
nével. Dézsi Pataki István kolozsvári 
tanárral együtt, I. Apafi Mihály fejede-
lemnél 1673-ban Coccejus-féle elveiért 
bevádoltatott. A fejedelem mindkettőt 
maga elé idéztette Fogarasba vizsgálat 
végett, hol egyelőre, későbbi vizsgálatig 
hallgatást parancsolt nekik. 1673. jún. 15. 
Radnóton tartott synodusban, melyen a 
fejedelem és több főúr is jelen volt, a 
két tudós közt heves vita fejlődött ki, 
melynek az lett a vége, hogy Pataki 
fölmentetett, Dézsi pedig hivatalát veszté, 
melybe azonban nem sokára, miután 
nézeteitől elállott, újból visszalépett. Meg-
halt 1691. júl. 24. — Pósaházinak ezen 
egész ügyre tüzetesen irányzott munká-
ját: Syllabus Assertionum etHypothesium 
illarum, quibus Neoterici quidam Theo-
logi et Philosophi Scholas et Ecclesias 
turbánt (1685.), Dézsi megczáfolta latinul 
és magyarul irt műveiben, melyek azon-
ban nyomtatva nem jelentek meg. — 
Levele Teleki Mihályhoz a biblia-kiadás 
ügyében 1684. megjelent a Prot. Köz-
lönyben (1888.) 

Bod, M. A t h e n a s 65.— Weszprémi, S u c c i n c t a 
M e d i c o r u m B i o g r . I V . 133. 244. — Siebenb. 
Quartalschrift VI . 1798. 242. — Egyet. M. En-
cyclopédia V I I . 376. (Vass J ó z s e f . ) 

Dézsi (Déési) Zsigmond, ev. ref. gym-
nasiumi tanár, dési származású; tanult 
Nagy-Enyeden és 1714. okt. 4-től Frane-
kerában ; azután az udvarhelyi gymna-
sium tanára volt. — Munkája: Exegesis 
typi serpentis aenei secundum históriám 
Mosis. Num. XXI. 8. 9. et explicationem 
Christi, Joh. III. 14. 15. Praeside Ruardo 
Andala 1717. die 30. Juni. Franequerae. 

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 244. — Egyet. 
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M. Encycl. VII. 377. (Vass József.) — Törté-
nelmi Tár 1887. 199. 1. 

Dezső Adolf, nyitra-egyházmegyei r. 
kath. áldozó-pap. szül. 1852-ben; misés 
pappá fölszenteltetett 1876-ban; ezután 
papnevelőintézeti elöljáró, majd egyház-
jogi s történelmi tanár és 1885-ben egy-
házmegyei könyvtárnok lett. Meghalt 
1888. okt. 9. Nyitrán. — Napi lapokba 
s folyóiratokba több eredeti s fordított 
czikkeket és tudósításokat irt, legtöbbet 
a M. Államba (1888—84.), többnyire 
névtelenül; a Könyv-Szemlében (1885.) 
az egyházmegyei könyvtárt ismertette; 
munkatársa volt a Nyitramegyei Közlöny-
nek is. melybe több komoly és humorisz-
tikus tárczaczikket irt. 

P. Napló 1888. 282. SZ. — Föv. Lapok 1888. 
282. SZ. — Nyitrai Lapok 1888. 42. SZ. — M. 
Sión 1890. 295. 1. (Vagner József.) 

Dezső Béla, bölcseletdoktor, főgymna-
siumi tanár, szül. 1851-ben Marosvásár-
helyt Maros-Tordamegyében; 1877-ben 
bölcseletdoktor lett a kolozsvári egyete-
men ; azután tanári oklevelet nyert a 
természetrajzból, mire a kolozsvári egye-
temen az állat- és összehasonlító boncz-
tani intézethez tanársegédnek nevezték ki. 
Tudományos utazást tett 1878-ban Német-
országban (Lipcsében) és Francziaország-
ban (Párisban); 1881 óta a budapesti V., 
utóbb VII. ker. állami gymnasium tanára, 
hol a természetrajzot és természettant 
tanítja. — Értekezései és természetrajzi 
czikkei: Több állatország vándorlási 
vonalairól és elterjedéséről (Kolozsvári 
Orvos-Term. Értesítő 1876—77. 1879.), 
Az erdélyi múzeum plectrophanes nivali-
sáról (Erdélyi Muzeum IV. 1877), Az 
indulatok kifejeződése az embernél és 
állatoknál, A lipcsei állattani intézet és 
állattani múzeum, Levél Párisból. (U. ott, 
V. 1878.), Külföldi stipendiumaink, Biblia-
terjesztő társulatok (Erdélyi Prot. Köz-
löny 1877.), A magyar tengeren, A ten-
geren és a tenger fenekén (Vasárnapi 
Újság 1880.), Utazás az Adrián, Az Adria 

scoglioi (U. ott, 1881.) és ethnogr. czikk 
(U. ott, 1882.), Mikor én a tengeren 
czimbalmos voltam (Hon 1880. 345. sz.), 
természetrajzi czikkek (Természettudom. 
Közlöny 1880—82.), A magyar-horvát 
szigettenger, A kozmopoliták (Földrajzi 
Közlem. 1881.), A földrajz a középisko-
lában (U. ott, 1883.), Az ujabb állattani 
mozgalmak és könyvismertetések (Bud. 
Szemle XXV—XXIX. XXXIII. 1881—83.), 
A földrajz módszeres tanításáról (Bpesti 
VII. ker. áll. gymn. Értesítője 1882.), 
Kint a szabadban (U. ott, 1883.). Kül-
földön szintén megjelentek értekezései az 
Archiv für mikroskop. Anatomie (Bonn, 
1878—79.) és Zoologischer Anzeiger (Leip-
zig, 1878.) cz. folyóiratokban. — Munkái: 
1. Columbus Kristóf vagy Amerika fel-
fedezése. Kolozsvár, 1873. (Németből ford. 
6 színezett képpel.) — 2. A rovarok 
hátedényéről. U. ott, 1877. (Doktori érte-
kezés. Erd. Muz. Egyl. Évk. Uj F. II. 1. sz.) 
— 3. Jelentés az Oncsásza csontbarlang 
megvizsgálásáról és összehasonlító tanul-
mány az ottan gyűjtött Ursus speleus 
Blumb. csontvázáról. U. ott, 1877. (Erd. 
Muz. Egyl. Évk. II. 4 sz. dr. Koch Antallal 
együtt). — 4. A magyar tengerpart 
szivacsfaunája. I közlemény. Bpest, 1880. 
(Értek, a term. tud. köréből X. 13. sz.) 
— 5. A fiumei tengeröböl állatvilágá-
ból. U. olt, 1880. (Népszerű Term. Elő-
adások Gyűjt. 25.) — 6. Spongiologiai 
tanulmány. Kolozsvár, 1880. (Külön-
nyomat az Orvos-Term. Értesítőből.) — 
7. Növény-gyűjtő. (Mappa a növények 
gyűjtésére. Bpest, 1890.) 

Petnk K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészel 1877. 
1880. 1890. — Vaday Jenő, M . Á l l a t t a n i I r o -
dalom Ismertetése I. II. Bpest, 1882. 1891. — 
Wutz Névkönyve . 

Dezső Bernát. L. Besö Bernát. 

Dezső Elek (Krizbai), kolozsvári ev. 
ref. pap. — Munkája: Tisztesség temp-
loma, melyet Kemény Miklósné Wass 
Krisztinának szentelt. Kolozsvár, 1805. 
(Két halotti tanítások, melyek Vas Krisz-
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tina, Kemény Miklós özvegye tiszteletére 
elmondattak Kolozsváron 1802. szept. 12.) 

Koncz József szives közlése. 

Dezső Gyula, államtudományok dok-
tora, tanítóképzőintézeti tanár, D. Pál 
ev. ref. népiskolai tanító fia s Losonczi 
(Hányoki) Istvánnak, a Kistükör Írójának 
anyai ágon dédunokája, szül. 1848-ban 
Nagy-Kőrösön ; a gymnasiumot ugyanott 
befejezte; a Tomory-féle 3 arany pályadíjat 
a 8. osztályban, mint a legjobb magyar 
dolgozat irója elnyerte ; ezután két évig 
Máriássy Béla fiánál nevelő volt; majd 
az eperjesi akadémián a jogi tanfolya-
mot hallgatta, hol az akadémiai ifjúság 
által alakított Kölcsey-körnek dr. Vécsey 
Tamás elnöksége alatt alelnöke volt, a 
kör aesthetikai szakosztályában tanuló-
társainak a világirodalmat adta elő s 
Mi különbség van az eposz és dráma 
közt cz. értekezésével pályadíjat nyert; 
a bírói elméleti államvizsga letétele után 
joggyakorlatra ment. Innét hg. Odescalchi 
Gyulához Svájczba utazott, kinél Genfben 
mint nevelő két évig működött; ez idő 
alatt Svájczot, Németországot és Ausztria 
egy részét beutazta. Azután két évig Nagy-
Kőrösön volt nevelő. Majd Kolozsvárt az 
államtudományokat, a magyar nyelvet 
és irodalomtörténetet hallgatta s ugyanott 
1878-ban az államtudományok doktorává 
avattatott föl. Haza térve, szülővárosa 
által 1880-ban elnöki tanácsossá válasz-
tatott, azonban ezen állásáról rövid idő 
múlva leköszönt és 1885-ben a nagykőrösi 
ev. ref. tanítóképzőintézethez nevezték 
ki a magyar-német nyelv és természet-
rajz tanárává, hol jelenleg is működik. 
— Czikkei a Fővárosi Lapokban D. Gy. 
jegyek alatt (1868. Az epikai költészet-
ről, 1869. Moliére, A történetírás és Ma-
caulay), Nagy-Kőrösben (1878. Világiro-
dalmi szemle az epikai költészet köréből, 
Közigazgatási szervezetünk és az állam 
érdekei, Az egyéni szabadság közigaz-
gatási rendszerünkben; 1879. Társadalmi 
életünk, Nemzeti nevelés mint létkérdés, 

Néhány szó a városi szabályrendelet ter-
vezetéről, A pártpolitika és szakkép-
zettségközigazgatásunkban ; 1880. Áldoz-
zunk a művészetekért, A tisztújítás és 
a közigazgatás érdekei; 1882. A községi 
választók összeírása) jelentek meg. — 
Munkái: 1. Zdcs Feliczidn, dráma öt 
felv. Debreczen, 1876. (Ism. Figyelő XVII.) 
— 2. A két kamara-rendszer kérdése, 
különös tekintettel a felsőház hivatására 
és szervezésére. Nagy-Kőrös, 1878. (Dok-
tori értekezés.) — 3. Magyar nemzeti 
politika. U. ott. 1880. — 4. Nehdny szó 
S. J. Észrevételeire, U. ott, 1881. — 5. 
Prometheus, drámai költemény Aeschy-
los után. U. ott, 1890. — 6. Sokrates. 
drámai költemény. U. ott, 1891. — Kéz-
iratban : Hunyadi László, tört. dráma 
5 felv., Maróthy, tragédia 5 felv. és Ahas-
vérus, drámai költemény. 

Uj M. Athenás 100. 1. — Kiszlingstein, M. 
Könyvészet II . és önéletrajzi adatok. 

Dezső Lajos, állami képzőmtézeti igaz-
gató-tanár. szül. 1847. aug. 21. Szentesen 
Csongrádmegyében; szülőföldén kezdett 
tanulmányait a sárospataki főiskolában 
fejezte be, hol mind a jogi, mind a hit-
tani szakot elvégezte, mire a gymnasiumi 
előkészítő osztály (progymnasium) veze-
tése bízatott reá ; alig foglalta ez állomást 
(az 1871—72. tanévre), főiskolai seniorrá 
és segédlelkészszé lőn előléptetve. 1872-
ben bírói államvizsgát tett s az ügyvédi 
oklevél elnyerése végett Budapesten ügy-
védi irodában mint ügyvédjelölt gyakor-
nokoskodott ; az ügyvédi pályát azonban 
elhagyva, a tanári pályára lépett és az 
1872—73. tanév kezdetén a szentesi gym-
nasium tanára lett; de már 1873. január-
ban mint képzőintézeti tanárjelölt, állam-
segélylyel Németországban és Svájczban 
tanulmányozta népoktatásügyet, megláto-
gatta a jelesebb képzőintézeteket; Kehr 
(Gothában), Hentschel (Weissenfelsben) és 
Lüben (Brémában) voltak mesterei. 1873. 
okt. 20. rendes tanár lett a lévai állami 
tanítóképzőben, 1875. márcz. a sáros-
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pataki állami tanítóképzőintézet igazga-
tója, hol jelenleg is működik. — Paeda-
gogiai czikkeket és bírálatokat irt a 
Szentesi Lapba (1873.), a Néptanítók 
Lapjába (1873-tól), Népnevelők Lapjába 
(1877-től), Pädagogische Blätterbe (1883.), 
Sárospataki Lapokba (1882-től) ; irt még 
a Nemzeti Nőnevelésbe (1881—83. 1886.). 
P. Naplóba pár czikket D. jegy alatt, 
Magyar Tanítóképzőbe (1892.), M. Paeda-
gogiába (1892.), Bud. Szemlébe (1892. 
Comenius A. János) és dolgozott Verédy 
Paedagogiai Encyclopádiájába (1884.) 
Árvay József felett tartott emlékbeszéde 
a sárospataki állami tanítóképezde Érte-
sítőjében (1879.), Árvay József és Fáy 
András életrajza a Paedagogiai Plutarch-
ban (Pozsony 1887—87. II. kötet) jelentek 
meg. — Munkái: 1. Comenius Arnos 
János Magyarországon. Sárospatak, 
1883. — 2. Számtani föladatok az elemi 
népiskola I. II. osztálya számára. U. ott, 
1883. — 3. Számtani föladatok az elemi 
népiskola III. IV. oszt. számára. U. ott, 
1884. — 4. Olvasókönyv az elemi nép-
iskola III. IV. oszt. számára. U. ott. 1885. 
(Ism. Család és Iskola, Népnevelők Lapja. 
2. kiadás U. ott, 1892.) — 5. Olvasókönyv 
a népiskola II. oszt. számára. U. ott, 1891. 
— 6. Olvasókönyv a népiskola V. VI. 
oszt. számára. Sárospatak, 1892. — Arcz-
képe a M. Paedagogok és Tanférfiak 
Albumában (Pozsony, 1887.) 

M. Könyvészet 1886. — Verédy, P a e d a g o g i a i 
Eneyclopaedia. Bpest, 1886. 890. 1. — Pae-
dagogiai Zsebnaptár 1886-ra arczképpel és ön-
életrajzi adatok. 

Dezső Mihály, theologus. Balaton-
melléki származású ; 1715—16-ban a 
franekerai egyetemen tanult, midőn Baróti 
Kálmánhoz üdvözlő verset irt. mely ennek 
Exercitatio theologica.. . (Franequerae, 
1716.) cz. munkájában megjelent. 

Történelmi Tár 1887. 199. 1. és Koncz József 
szives közlése. 
Dezső Miklós (Imre), kegyestanítórendi 

áldozó-pap és tanár, szül. 1804. okt. 26. 
(keresztelés napja) Répcze-Szemerén Sop-

ronmegyében ; a rendbe 1821. okt. 9. 
lépett Kecskeméten, hol az ujoncz éveket 
eltöltvén, próbatanításként Beszterczén 
Erdélyben az alsóbb osztályúakat, azután 
Kolozsvárt a bölcseletet tanította, mire 
Nyitrán és Szent-Györgyön a theologiát 
tanulta; az egyháziakból és egyháztör-
ténelemből az egyetemen tett szigorlatot. 
Ezután Nagy-Kanizsára helyezték, hol a 
nyelvtani osztályokban volt tanár, de 
tüdővészbe esett és 1829. ápr. 4. meghalt. 
— Munkája: Votum pietatis rev. ac. 
eximio patri Alexio Innocentio Greschner 
s. p. domus rectori. parocho et gymn. 
regii Bistritziensis directori, dum festum 
nominis recoleret, oblatum Bistritzii, 1824. 

Csaplár Benedek szives közlése. 

Dezső Miklós (krizbai), 1848—49-ben 
mint a magyar minisztérium által kine-
vezett közvádló szolgált azon ügynek, a 
melynek buktával mint politikai bűn-
részességben elmarasztalt 19 évi várfog-
ságra ítéltetett; több évig volt fogoly a 
königgrätzi és josefstadti erődökben, mig 
végre az általános amnestia őt ismét 
szabaddá tette ; de oly zilált kedélylyel 
tért vissza, hogy végre is az elmekór 
áldozata lett és meghalt 1864. máj. 4. 
Nagy-Szebenben. — Ismeretterjesztő czik-
keket irt a Honművészbe (1834—35.); 
1848 előtt az Erdélyi Híradónak is tevé-
keny munkatársa volt; 1860-ban a M. 
Színházi Lapokban gróf Wass Ádámné 
utinaplójából, melyet ő rendezett sajtó 
alá, közölt mutatványokat; ugyanitt 
ismertette Pataki István krónikáját. 

Kolozsvári Közlöny 1864. 58. SZ. — Fővárosi 
lapok 1864. 118. SZ. 

Dezső Miklós, szőlőszeti s borászati 
vándortanár, szül. 1856. márcz. 3. Nagy-
Enyeden, hol atyja birtokos volt; iskoláit 
szülővárosában a Bethlen-főiskolában 
végezte 1877-ben; azután egy éves ön-
kéntes volt (1877—78-ban). Tanulmányait 
Kolozsmonostoron végezte a gazdasági 
intézetben 1881-ben, mire Bihar-Diószegen 
mint szőlőszeti s borászati tanárjelölt 
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1881—82-ben működött. 1882-ben a föld-
mivelési minisztérium által fölállított köz-
ponti minta-pincze egyik osztályátvezette. 
1883. okt. 1-től 1892. aug. 5-ig Pécsett 
szőlőszeti, borászati sgyümölcsészeti tanár 
volt. Azután az eszéki kerületben volt 
szőlőszeti s borászati vándortanár, honnan 
legújabban Nagy-Enyedre helyeztetett át. 
— Munkái: 1. Tanító a faiskolában. 
Pécs, 1887. — 2. Uj irányú alaptételek 
a phylloxera elleni védekezésben. U. ott, 
1888. — 3. A baranyai zöld szölöojtás 
és az azzal való szőlőtelepítés amerikai 
alapon. U. ott, 1889. (2. és 3. kiadás. 
U. ott, 1892.) — 4. Trágyakezelés kis 
gazdák használatára. U. ott, 1892. (A 
baranyai gazd. egylet által 100 írttal 
jutalmazott munka.) — 5. Legújabb ma-
gyar szőlősgazda. (Sajtó alatt.) 

31. Künyveszet 1887—89. — Corvina 1892. 

12. sz. és önéletrajzi adatok. 
Dezső Pál, nyug. ev. ref. népiskolai 

tanító, szül. 1818-ban Pécselen Zala-
megvében ; alsóbb gymnasiumi tanul-
mányait a pápai főiskolában, a felsőbb 
osztályokat pedig a nagy-kőrösi főgym-
nasiumban végezte ; innét Losonczra 
ment jogot hallgatni s több ízben ne-
velősködött; 1847-ben önállóvá lett és 
megnősült Nagy-Kőrösön, hol 1854-től 
1860-ig néptanító volt és jelenleg is ott 
lakik mint 32 év óta világtalan. — 
Munkái: 1. Versfüzér és népdalok. Pest. 
1862. — 2. Emléklant. U. ott, 1864. 
(Emlékversek, sonettek, regék.) 

Uj V. Athenas és fiának dr. Dezső Gyulá-
nak szives közlése. 
Diablanovszky Péter, galgóczi, utóbb 

modori tanító. — Munkája: Sed libera 
nos a malo. Hely n., 1601. (Értekezés 
a pestisről.) 

Szinnyei Könyvészete. 
Diaconoviciu Loga Constantin, ru-

mén nemzeti iskolák igazgató-tanítója, 
szül. 1770. nov. 1. Karánsebesen, hol 
tanulását kezdette, mire a főgymnasiu-
mot Lúgoson végezte; azután Pestre 
jött a jogi tanfolyamra; ennek befejezte 

után hosszabb ideig hivataloskodott a 
fővárosban. Ezen pályát elhagyván, Pes-
ten a macedorománoknak tanítója s 
kántora lett. 1812-ben Aradra hívták a 
rumén néptanítóképző tanárának, hol 
eleinte a nyelv- és irálytant, majd a 
paedagogiát és methodikát adta elő. 
1831. jan. 28. a katonai tanács részéről 
a bánáti határőrvidéki rumén és szerb 
ezredek területén levő rumén nemzeti 
iskolák igazgatójává neveztetett ki. Több 
iskolát létesített, így Karánsebesen az 
előkészítő képzőintézetet, melyet később 
Fehértemplomba tett át Francisceum 
név alatt. A maga idejében legkitűnőbb 
rumén paedagogus volt; a tanítás az ő 
módszere szerint történt és az iskolák 
egészen Crajováig (Románia) az ő re-
formja szerint szerveztettek. Crajovában 
leányai közül Augusta tanítónő, Ecaterina 
igazgatónő volt. Meghalt 1850. nov. 12. 
Karánsebesen. — Munkái: 1. Ortografia 
séu drépta seriere. Buda, 1818. (Helyes-
írás, melyben értekezések vannak a ne-
velésről, természettudományról és az 
ifjúság képzéséről.) — 2. Gramatica 
romana. U. ott, 1822. és 1823. (Rumén 
nyelvtan.) — 3. Chiemarea la tiparirea 
car^ilor romanescí versuri pentru in-
dreptarea tineliror. U. ott. (Felhívás a 
rumén könyvek nyomtatására és versek 
az ifjúság képzésére.) — 4. Octoich 
si Tipicon cu catavasurí. U. ott. 
1826. (Egyházi énekes könyv). — 5. Fí% 
ata domnului Isus Chris tos . . . . (Jézus 
Krisztus élete 12 képpel.) — 6. Tal-
cuiala Evangeliilor ín dominícele ín-
vierií si a la serbatorilor. Buda, 1835. 
(Evangéliumok magyarázata húsvéti- és 
minden ünnepnapra.) — 7. Epistolaríu 
romanec. U. ott, 1841. (Rumén levelező. 
Végén két történeti tanulmány van az 
aradi rumén képzőintézet és az előkészítő 
iskolák szervezéséről a katonai határ-
őrvidéken.) — Kéziratban : Istoria bibliei. 
(Az ó- és új-testámentom bibliai törté-
nete erkölcsi tanításokkal.) Biografia séu 
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viafa prea sántei fecióre Marici. (Szent 
szűz Mária élete.) Plutarch pentru cre-
scerea pruncilor. (Plutarchos a gyermekek 
neveléséről.) Belizár duca lui Justinian 
imperatul resaritului. Istoria romanilor. 
(Bóma története a város építésétől Kon-
stant nápolynak a törökök által való 
meghódításáig.) 

Curitza János és Marienescu Athanáz szives 
közlései. 
Dialith Kristóf. — Munkája: XpYjaji.o-

o:a parabolico-prophetica, de in fausto 
Fausti Socini asseclarum exitu : illustrata 
p e r . . . Ungarum. Oxoniae. 1701. 

Catalogue des Livres imprimez de la Bib-
liothegue du Roy. Paris, 1742. fol. Theologie 
III. 221. • 
Dianiska András, ág. ev. lelkész, 

szül. 1840. aug. 9. Batiszfalván Szepes-
megyében, hol atyja, D. Dániel s nagy-
atyja Scultéty András, lelkészek voltak 
(1809—1863.); a gymnasiumot Lőcsén, 
Bozsnyón és Késmárkon, a theologiát 
Eperjesen végezte, hol az utolsó évben 
a gymnasium alsó osztályában mint 
helyettes a latin, német és tót nyelvet 
tanította. Theologiai, bölcseleti s nyel-
vészeti tanulmányait 1862—64-ben Ros-
tockban, Erlangenben és Bécsben foly-
tatta. Lipcsében, Berlinben is tartózkodott 
és utazásokat tett, melyeken különösen 
a belmissiói és diakonissai jótékony in-
tézeteket tanulmányozta. Édes atyja ha-
lála után 1863-ban batiszfalvi lelkésznek 
választatott meg; azonban még két évig 
maradt külföldön, itthon pedig lelkész-
helyettest tartott. Miután a papi vizsgát 
Rozsnyón letette, 1864. júl. 1. felszen-
telték és Batiszfalván mint lelkész és 
körlelkész 1879-ig működött és a tan-
ügygyei foglalkozott; a magyar nyelv 
tanítását dekanatusának összes iskoláiba 
behozta. Hitrokoni segélyekkel Stólán 
templomot és iskolát építtetett, a nép-
iskolákat hazafiúi szellemben és a tör-
vény szerint újjá szervezte. A német-
országi Gusztáv-Adolf egyleti közgyűlé-
sein és főegyleti évi közgyűlésein az 

evang. gyámintézet és a tiszai egyház-
kerület sat. képviseletében tízszer vett 
részt (közgyűlés 1865. Drezda, 1871. 
Stettin, 1876. Erfurt. 1880. Karlsruhe, 
1889. Danzig, évi gyűlés 1876. Bielitz, 
1877. Urach, 1878. Teschen, 1879. Krails-
heim, 1891. Dobeln városokban) és a 
hazai egyházközségek, tanintézetek, öz-
vegyek és árvák részére mindig tetemes 
segélyt eszközölt ki. Czékus superinten-
denst püspöki egyházlátogatási kőrútjá-
ban kerületi jegyzői minőségben többször 
kisérte. 1879-től mint lelkész és a ma-
gyar nyelv egyetemi tanára Zágrábban 
működött; ő volt az első evang. lelkész, 
ki Horvátországban az Isten igéjét a 
többi nyelvek mellett magyarul is hir-
dette ; ő eszközölte ki, hogy Horvát-
ország első protestáns iskolája, paplaka 
s temploma felépült. A magyar nyelv 
tanítása körül szerzett érdemeiért gróf 
Szapáry Gyula minisztertől 1881. aug. 
4. kelt leiratban dicsérő elismerést nyert. 
1882-ben Lőcsére helyezték át lelkész-
nek és középiskolai vallástanárnak ; 
azóta ott működik és 1888 óta egyúttal 
a magyarhoni evang. egyház gyáminté-
zetének tiszakerületi elnöke. — Egyházi, 
theologiai s tanügyi czikkei s beszédei 
a következő lapokban, folyóiratokban és 
évkönyvekben jelentek meg: Priatel Skoly 
a literatory (Budapest 1860—61.), Zeit-
schrift für Mission (Erlangen 1863—64.), 
Dr. Delitsch Saat und Hoffnung cz. folyó-
irata (1864—65. Die Juden in Ungarn), 
Népiskolai Olvasókönyvek (Békés-Csaba 
1869—81. elbeszélések és valláserkölcsi 
versek), Gustav Adolfs Bote (Darmstadt 
1871. 1880.), a Gustáv-Adolf-egyletek köz-
ponti értesítőiben (Lipcse, 1871. 1876. 
1880. Stuttgart 1877. 1879.), Gustav Adolfs 
Blätter. (Stuttgart 1877—81. Der Pro-
testantismus in Kroatien und Slavonien, 
Die evangelische Gemeinde Agram, 1891. 
Die magna charta der ungarischen Pro-
testanten sat.), Prot. Egyh. és Isk. Lap 
(1877.), Evang. Egyház és Iskola (Pozsony. 
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1886.), Evangelische Glocken (Pozsony, 
1890. Eine Gustav-Adolfs Reise, 1891. 
Die Gustav-Adolf Vereine und ihre Ver-
sammlungen). Czikkeit több magyar, 
németországi és svájczi lap átvette. — 
Munkái: 1. Gyámintézeti beszéd. Bpest, 
1878. (Tót nyelven.) — 2. Gastpredigt 
Agram, 1878. — 3. Abschiedspredigt. 
U. ott, 1882. — 4. Jahresbericht der 
evang. Gemeinde Agram 1879. 1880—81. 
— 5. Antrittspredigt am 16. Juli 1882. 
Leutschau, 1882. — 6. Néhai Okoli-
csányi-Zsedényi Kálmán emléke. U. 
ott, 1882. — 7. Zur Erinnerung an 
die Lutherfeier in Leutschau 1883. — 
8. Die Arbeit des Gustav Adolf Ve-
reins und die Thätigkeit der Frauen 
auf diesem Gebiete. Késmárk, 1884. — 
Több egyházi s alkalmi éneke, verse van 
magyar és német nyelven. Lőcsén, 1883— 
92. — A lőcsei ev. egyházról évi jelentések 
1882—91-re németül. — Jelentések ma-
gyarhoni ev. egyházi gyámintézetek 1888 
—91. évi közgyűléseiről németül. — Kéz-
iratban : A lőcsei ág. ev. egyház és lyce-
umának története németül és magyarul. 

Önéletrajzi adatok. 

Dianiska Dániel, ág. ev. lelkész, szül. 
1801. decz. 20. Tiszolczon Gömörmegyé-
ben, mint egy ottani régi lelkész-család 
ivadéka; tanult Sajó-Gömörön, Kézs-
márkon és Eperjesen; azután nevelő 
volt Berzéten Máriássy András cs. kir. 
kamarás fiainál. Albert, Andor (később 
cs. kir. tábornok) és Gyulánál ; az 
1828—29. években a jenai egyetemen 
tanult. Azután mint tanító és segéd-
lelkész működött Tiszolczon, mint lel-
kész Nagy-Szlaboson Gömörmegyében és 
Batiszfalván Szepesmegyében, hol 1863. 
febr. 1. meghalt. — Irt egyházi éneke-
ket, latin, német, magyar és tót verse-
ket és egy tót földrajzot versekben, A 
keresztény egyház átalános történetét, 
Az egyházi rendezet történetét az egyes 
századokban, szintén tót nyelven, melyek 
kéziratban maradtak. 

Haan, Jena Hungarica 154. 1. — Mokos, 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 
102. 1. és fiának Dianiska Andrásnak szives 
közlése. 
Dianiska Gáspár, ágostai ev. tanár, 

előbbinek öcscse, szül. 1820. jan. 6. 
Tiszolczon Gömörmegyében ; tanult Rozs-
nyón, Lőcsén és Pozsonyban, hol a 
theologiai s papi vizsgát letette. Bécsben 
14 évig élt, ott végezte az orvosi tan-
folyamot, nyelvészeti s természeti tanul-
mányokkal is foglalkozott; később vissza-
tért Tiszolczra, hol 1875-ben mint tanár 
meghalt. — Munkája : Theoretisch-
praktische Grammatik zur schnellen 
Erlernung der slovakischen Sprache für 
Deutsche. Mit Gesprächen, Aufgaben und 
Lesestücken. Wien, 1850. 

Petrik Bibliogr. és unokaöcscse Dianiska 
Andrásnak szives közlése. 

Dianovszki János, kis-kun-dorozsmai 
(Csongrádm.) plébános a váczi egyház-
megyében és a csongrádi kerület alespe-
rese, tanulmányait a váczi papnevelőben 
végezte; 1763-ban fölszentelték és azonnal 
önálló lelkésznek alkalmazták Versegen; 
1764-ben bügyi, 1766. apostagi s 1770-
ben dorozsmai plébános lett. Meghalt 
1805-ben Dorozsmán. — Munkái : 1. 
Prédikáczió, melyet mondott. . . . kis-
asszony havának 8. napján 1787. Kun-
Szent-Miklóson . . . midőn Nyitra-Zerda-
helyi Zerdahelyi Gábor . . . püspök azon 
helységben. . . . a kath. templomot . . . . 
felszentelné. Pozsony, 1787. — 2. Vin-
diciae Josephi Erdélyi adversus crisim 
in suum sermonem inauguralem Nitra-
Zerdahelyensem. Vacii, 1789. (Ezen röp-
irata miatt a szentszék elé idézték, de 
ő tagadta, hogy az tőle származott.) — 
3. A fiak neveléséről. Pest, 1794. — 4. Ke-
resztelő szent János élete... melyet 
prédikáczióba foglalt és elő nyelvével 
mondot t . . . midőn azon nagy szentnek 
tiszteletére Dorosmán a . . . felépült ú j 
templom, szokott egyházi czeremoniák-
kal felszenteltetett... 1804. eszt. Szeged. 
— 5. Apologia canonico-critica Tran-
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sylvani vindicias adversus parochos con-
fectus replicans secundum Bernardum 
et Gregorium magnum accomodata. . . . 
(Ezen munkáját is kifogásolták,) 

Calendarium Dioec. Cleri Vaeiensis 1797. 
1803. — Sándor István K ö n y v e s h á z 257. — 
Kiss Áron, A d a l é k o k 55. 67. 1. — Petrik 
Bibliographiája és Csávolszky József kano-
nok szives közlése. 

Dianovszki Károly, ág. ev. lelkész 
Turánban Turóczmegyében. — Munkája : 
Mala madárska grammatika . . . v. po-
spolitych slovenskych ákoláchv. Uhrich... 
Pozsony, 1844. (Kis magyar nyelvtan tót 
iskolákban a magyarok számára.) 

Petrik Bibliogr. 

Dianovszky Sámuel, tbeologus volt és 
a Hellenbach báró k. a. nevelője; kül-
földi egyetemről jött haza, midőn 1803. 
szept. Kürtön Pestmegyében meghalt. 
Schedius (Zeitschrift von u. für Ungarn 
VI. 1804. 130.) azt irja róla, hogy czik-
kei nyomtatásban megjelentek, de azokat 
nem sorolja föl. 

Dick Ferencz, kertész, több külföldi 
tudós-társaság tagja. — Munkája: Der 
rationelle Weinbau nach der neuesten 
wie ergiebigsten Metbode, welche sich 
auf vieljährige Erfahrung begründet und 
auf die leichtfasslichste Weise dargestellt 
ist. Pápa, 1863. 

Szinnyei Könyvészete. 

Dick Lajos, szilvás-uj falusi plébános 
a kassai egyházmegyében és Abaujmegye 
táblabírája, szül. 1812-ben; miséspappá 
szenteltetett 1835-ben; meghalt 1848. v. 
49-ben. — Munkája: Carmen honoribus 
ill. ac rev. dni Antonii Oeskay de eadern, 
episcopi Cassoviensis, dum munus suum 
auspicareturadistrictu Gálszéchiensi obla-
tum anno 1839. Cassoviae. 

Schematismus Cassoviensis 1839—47. — Pet-
rik Bibliogr. 
Dicsőfi József, ev. ref. lelkész, D. 

(Roztomilli) József ref. lelkész, később 
debreczeni főiskolai könyvtárnok és Decsi 
Borbélly Karolina fia, szül. 1859. júl. 6. 
Balmaz-Ujvároson Hajdumegyében ; a 

gymnasiumot és theologiát Debreczenben 
végezte; 1881-től 1883-ig főgymnasiumi 
segédtanár és főiskolai senior volt; 1883. 
szept. 11. a lipcsei egyetemre utazott; 
ott és Marburgban a tudományos theolo-
giát és a sémi nyelveket hallgatta; 1885. 
márcziusban meglátogatta a göttingai, 
berlini s hallei egyetemeket, azután haza-
jött és debreczeni segédlelkész s a theo-
logiai akadémián magántanár, 1887. febr. 
pedig ugyanott segédtanár lett és e mellett 
segédlelkészként is működött májusig, 
midőn akadémiai rendes tanárrá válasz-
tották ; szept. 11. foglalta el tanszékét 
A szynoptikus evangyéliumok kritikája 
és apologiája cz. értekezésével (megjelent 
az 1888. Évkönyvben); ugyanazon év 
aug. 27. pappá is fölszenteltetett. Mint 
tanár előadta az ó- és újszövetségi exege-
tikai tudományokat, a héber, arab, arám, 
szyr nyelveket (megtanulta a misna-thal-
mud héber nyelvet és az aethiops nyelvet 
is). 1890. jan. 18. a debreczeni közönség 
a Czegléd-utczán újonnan épült templom-
hoz lelkésznek választotta meg és júl. 6. 
hivatala elfoglalásakor hivei két ezüst 
serleggel és 1891-ben ezüst Íróeszközzel 
tüntették ki. Tudományos értekezései jelen-
meg a Debreczeni Prot. Lapban (1885. 
Debora éneke, Mit tanít a Korán a J. 
Krisztusról, A bibliai Arámnyelvről. Sere-
gek ura, Valami a semmiről sat.) 1886-ban 
dr. Ballagi Mór által a biblia-fordítók 
közé behivatott és a reá bizott szaka-
szokkal : Esaiás, Esdrás és Nehemiás 
1890-ben elkészült. — Munkái: 1. Sulla-
mith. (Értekezés az Énekek-énekéről.) 
Debreczen, 1886. — 2. Egyedül hit által 
(Egyházi beszéd.) U. ott. 1887. —, 3. A 
tékozló. Elmélkedés a kolleg. ifjúság fél-
évi első isteni tisztelete alkalmával 1888. 
febr. 26. U. ott. — 4. Testvéretek vagyok ! 
Beköszöntő egyházi beszéd 1890. júl. 6. 
a debreczeni ref. nagytemplomban. U 
ott, 1890. — Szerkesztette a hittanszaki 
önképző társulat Közlönyét 1880. nov. 
1-től 1881. jún. l-ig (Jakucs Sándorral.) 

27. iv sajtó alá adatott 1892. szept. 21. 
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X. Könyvészet 1887. — X. Könyv-Szemle 1888. 
14. 1. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 
és önéletrajzi adatok. 

Diebl Ede, őrnagy az 52. sz. magyar 
gyalogezredben (1873. május 1-től) és 
Pécsett szolgált az ezred tartalékparancs-
nokságánál. Neve az 1878. éven túl mái-
nem fordul elő a katonai névtárakban. 
— Munkája: Mechanismus der Diens-
tesfunctionen des Compagnie-Comman-
danten. Hand-und Notizbuch für Truppen-
Offiziere. Fünfkirchen, 1877. 

Militär-Schematismus. Wien, 1874—79. 

Diem Gusztáv, városi levéltárnok Sop-
ronban, hol 1887. nov. 6. meghalt 32. 
évében. — Munkája : Illustrister Führer 
durch Oedenburg und seine Umgebungen. 
Oedenburg, 1886. (28 rajzzal és négy 
térképpel.) 

Horváth Ignácz Könyvészete 1886. és gyász-
jelentés. 
Diénes Antal, kegyes tanítórendi ál-

dozópap és tanár, szül. 1782. okt. 19. 
Ikafalván Kézdiszékben; 1803-ban lépett 
a rendbe Kecskeméten és 1804-ben u. 
ott, 1805. Debreczenben, 1806. Tatában 
a gymnasium alsóbb osztályaiban taní-
tott. 1807—8-ban Váczon bölcselethall-
gató volt, 1809-ben Szent-Györgyön, 1810-
ben Nyitrán theologus és gymnasiumi 
t a n á r u . ot t ; 1811—17-ben Kolozsvárt, 
1818—21-ben u. ott a világtörténelem 
és philosophia tanára; 1822—23-ban 
Sátoralja-Ujhelyt, 1824-ben Kalocsán 
gymnasiumi tanár, rector és igazgató 
1848-ig. Meghalt 1848. szept. 19. Kecs-
keméten. — Munkái: 1. Örvendező ver-
sek. melyeket nagym. főtiszt. Rudnay 
Sándor úrnak és erdélyi nagyfejedelem-
ség püspökének . . . első megérkezése 
alkalmatosságával a kolozsvári kegyes 
iskolák nevében bemutatott. Kolozsvár, 
1816. — 2. Augustissimo Francisco 
primo Austriae imperátori, Hung. Rob . . . 
regi, dum Claudiopolim inviseret, collegii 
Theresiani s. p. et lycei regii nomine 
dicata. 1817. U. ott. 

Kulla (a kegyesrendiek jegyzökönyve.) 

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

Dienes Balázs ev. ref. lelkész, szül. 
1823. márcz. 4. Szamosszegen Szatmár-
megyében ; 1834—43-ig Sárospatakon, 
1843—47-ig Debreczenben tanult; ekkor 
mint segédlelkész a nagy-károlyi ev. ref. 
gymnasium igazgató tanára lett, 1850— 
54-ig hodászi s azóta nagy-dobosi (Szat-
márm.) lelkész. — Prédikácziója meg-
jelent a Fördős-féle Papi dolgozatok gyász-
esetekre (VI—VIII. 1857—59. Kecskemét) 
cz. gyűjteményben és több egyháztörténeti 
oklevelet közölt a Sárospataki Füzetek-
ben. (1862—63.) 

Önéletrajzi adatok. 
Dienes József (Hermányi.) L. Her-

mányi Dienes József. 
Dienes Lajos, nevelő, szül. 1816-ban 

Barsmegyében ev. ref. szülőktől, jogot 
tanult és nevelő volt; a pesti vakok-
intézetében is tanított. 1842-ben utazott 
Angolországban. Az 1848—49. szabad-
ságharczban részt vett és honvédhadnagy 
volt; az oroszok elfogták, azután osztrák 
fogságot szenvedett s 1852-ben amnesztiát 
nyert; ekkor Pesten könyvnyomtató fak-
tor lett és hírlapíró; utóbbi időben minisz-
teri hivatalnok és az államkönyvnyomda 
irodalmi gondnoka volt. Meghalt 1874. 
ápr. 4. Budapesten. — Vegyes czikkeket, 
verseket, különösen gyermekek számára 
s humorisztikus apróságokat irt a követ-
kező évkönyvekbe s lapokba: Szikszói 
Enyhlapok (1853.), Divatcsarnok (1853— 
55.), M. Nép Könyve (1854.), Vasárnapi 
Újság (1854—61. Pólya József, hg. Eszter-
házy Pál és Kliegl József életrajza), Nagy-
világ Képekben (1855.), Családi Lapok 
(1855.), M. Sajtó (1855. 15. sz. 1857. 
231—233., 1858. 27. sz.), M. Néplap 
(1856—57.), N. Színház nyugdíjint. Nap-
tára(1858.), Az én Albumom (1857.Tomori 
Anasztáz életrajza) és Napkelet (1862.) 
— Munkái: 1. Eszmebimbók. Kis polgár-
társainak új évi ajándokúl. Kiadta Bras-
sai Samu. Bpest, 1848. (2. kiadás. U. ott 
1849.) — 2. Köztársasági ima «A ma-
gyarok Istenéhez» márcz. 15. Maros-

28 
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vásárhely, 1849. (Költemény.) — 3. Ter-
mészetrajz. Tankönyv az alreáltanodák 
használatára. Zippe F. X. U. után ford. 
Bécs. 1860. (Jánosi Ferenczczel együtt.) 
— 4. Napoleon Lajos 1808—1848-ig. Tört. 
korrajz. Herbert Lucián után németből 
ford. Pest, 1864—65. Tiz kötet. (Szabó 
Rikárddal együtt.) — 5. A bűn rabja. 
Hoffmann Ferencz után ford. Bpest. 1875. 
— 6. Hála és megtorlás. Hoffmann F. 
u. ford. U. ott, 1875. — 7. Samuka. 
Hoffmann F. u. ford. U. ott, 1875. — 8. 
Tréfaságok az ifjúság számára U. ott, 
1878. 14 képpel. — 9. A kis gazda 
báránya, Pest, év n. (Jankó János raj-
zaival. Ism Yolksschullehrerblatt 1872. 
13. sz.) — 10. Jó Lajoska és Rossz 
Gyuricza napi eseményei. Franczia ere-
deti után rajzolta Szemlér M., a szöveget 
irta D. L. U. ott, év n. (1888. 2. kiadás.) 
— 1858. jún. Piros vásárfia cz. gyermek-
költeményeire hirdetett előfizetést. — Szer-
kesztette a Csatár cz. politikai napilapot 
1862. jan. 4-től szept. 28-ig. mikor a lap 
megszűnt, az Üstököst 1863. ápr. 25-től 
1865. aug. 15-ig és a Kis Üstököst 1868-
ban. — Álnevei s jegyei: Magyar Miska 
név alatt Tallérosi Zebulon levelei közül 
az Üstökösben, melynek huzamosb ideig 
segédszerkesztője volt, többet ő irt, Lajos 
bácsi, a Vasárnapi Újságban (1854—61.) 
ss., D—s., D. L., Ds., Ls. és D . . . s 
Lajos jegyek alatt is dolgozott. 

Honderű 1844—45. 12. SZ. — Kertbeny, A l b u m 
hundert ungar. Dichter. Dresden. 1854. 496.1. 
— 1874 : Athenaeum 15. Reform 96. SZ. Bud. 
Közlöny 79. Vasárnapi Újság 15. SZ. — Petrik 
Könyvészete és Bibliogr. — M. Könyvészet 
1878. 1888. — R'oncz József, M a r o s v á s á r h e l y i 
Könyvnyomda Története. 

Dienes Péter, polgáriskolai tanár és 
az alsófokú kereskedelmi iskola igazga-
tója, szül. 1844. szept. 21. Szász-Régen-
ben Maros-Tordamegyében polgári szü-
lőktől ; a gymnasiumot a marosvásárhelyi 
ev. ref. kollégiumban, a bölcseleti s jogi 
tanfolyamokat a kolozsvári, a theologiait 
a nagyenyedi s budapesti ref. semina-

riumokban végezte, honnét a kolozsvári 
ref. főiskolához hivatott meg köztanító-
nak, hol két évig működött és 1872-ben 
a történelmi s irodalmi szakok tanulá-
sára a pesti egyetemre iratkozott be; 
1873 tavaszán polgári iskolákra képesítő 
oklevelet szerzett és felsőbüki Nagy Sán-
dornál (E. Hetyén Vasm.) nevelő lett, hol 
1876. szeptemberig működött, midőn a 
nagyrőczei polgári iskolához neveztetett 
ki igazgatónak; 1878-ban a miskolczihoz 
helyeztetett át, hol mint polgári s közép-
kereskedelmi iskolai tanár s az alsófokú 
kereskedelmi iskola igazgatója működik. 
1884-ben az ipariskolai bizottság alelnö-
kévé választatott meg. — Hírlapi czikkei 
közül nevezetesebbek: A polgári iskola 
viszonya a közép- és népiskolákhoz (Gö-
mörmegyei Lapok 1878.) és Miskolcz 
jelene és jövője (Borsodmegyei Lapok 
1881.) Irt még a Borsod és Miskolcz cz. 
lapokba, a Közgazdaságba, Közvélemény-
be, a debreczeni Magyar Iparba ; ujabban 
pedig a kereskedelmi iskolák szervezésé-
ről az Egyetértésbe ; a Borsod-Miskolczi 
Közlönyben (1891.) van Hungaria cz. 
drámai költeménye. Munkái: 1. Iparos 
tanulók ismerettára. Rimaszombat, 1878. 

— 2. Teendőink a hazai ipar védelme 
és emelése érdekében. Miskolcz, 1880. — 
3. A magyar-osztrák monarchia föld-
rajza, polgári iskolák és leánynövendé-
kek számára. U. ott, 1882. (2. kiadás 
1883. 3. és 4. k. 1884. U. ott.) — 4. 
Egyetemes földrajz polgári iskolák és más 
hasonminőségű tanintézetek számára. U. 
ott, 1883. (6. kiadás U. ott, 1890.) — 
5. Az öt világrész földrajza. U. ott, 
1884. (2. kiadás U. ott 1888.) — 6. 
Magyar olvasókönyv alsófokú kereske-
delmi iskolák számára. U. ott, 1885. — 
7. Magyar olvasókönyv alsófokú ipar-
iskolák számára. U. ott, 1888—89. Három 
kötet. (I. kötet 2. kiadása. U. ott, 1890.) 
— 8. Ipar- és kereskedelmi oktatásunk 
szakszerű fejlesztése. Bpest, 1890. (Argus 
névvel.) — Szerkesztette a nagyrőczei 
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polg. iskola I. és II. évi Értesítőjét 1876. 
és 1877-ben és szerkeszti a miskolczi 
alsófokú kereskedelmi iskola Értesítőit 
188 í* óta. 

Kiszlingstein, M. Könyvészet II . és önélet-
rajzi adatok. 
Dienes Sámuel, ágens az erdélyi udvari 

cancelláriánál, erdélyi származású volt 
és 1784. okt. '28-tól a heidelbergi egye-
temen tanult. — Munkája: A báró Mar-
tini természet törvényéről való állatásai-
nak magyarázatja, melyet német nyelvből 
magyarra fordított és a maga költségén 
kiadott. Bécs, 1792. (II. Darab, az I. nem 
jelent meg.) — Huszti András, Ó- és 
Újj-Dáciáját (Bécs, 1791.) mutató táblá-
val megbővítve, a maga költségén kiadta. 
— Egy magyar költeménye van a So-
crates redivivus (Kolozsvár, 1785.) czímű 
munkában. 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 257. — Philo-
sophiai Pályamunkák I . 1835. 137. 1. — Archiv 
für Siebenb. Landeskunde N. F. X. 1872. 
191. — Petrik B i b l i o g r . 

Dier Lajos, r. kath. áldozópap és nyug. 
főgymnasiumi tanár, szül. 1827. aug. 16. 
Ungvárt, régi németországi lovagcsalád-
ból származott iparos szülőktől; közép-
iskoláit szülőhelyén és Szatmárt végezte, 
hol 1844-ben Hám János püspök növen-
dékei közé vette föl, 1850-ben pedig 
miséspappá szentelte. Miután rövid ideig 
a püspöki udvarban mint szertartó műkö-
dött, 1851-ben az ungvári gymnasiumhoz 
nevezték ki helyettes tanárnak. Az 1854— 
55. iskolai évet a bécsi egyetemen töl-
tötte, hol a főgymnasiumra a mennyiség-
és természettanból tanári oklevelet nyert 
és mint rendes tanár az ungvári gym-
nasiumnál folytatta működését; itt jelen-
tek meg értekezései: Az algymnasium 
mértanáról (Értesítő 1854.) és Die Gesetze 
der Electrodynamik (U. ott, 1859.) 1861-től 
fogva sándorfalusi plébános volt. 1866. 
aug. 16. az erdélyi kir. udvari kanczel-
lária kinevezte a nagyszebeni gymnasium 
tanárává; 1868-tól a szatmári főgym-
nasiumban a mennyiségtant és német 

nyelvet tanította. 1877-ben nyugdíjaz-
ták. Jelenleg Ungvárt lakik. — Miután 
sándorfalusi plébános korában a község-
ben jó ivóvíz nem találtatott, ezen körül-
mény D. figyelmét a hydroscopia sgeologia 
iránt fölkeltette s ő oly előszeretettel fog-
lalkozott ezen tudományszakokkal, hogy 
néhány év múlva élvezhető forrást fede-
zett fel ; ezen tanulmányait folytatva, 
vízkutatásainak eredményei e téren hazánk 
elsőrangú tekintélyei közé emelték. Neve-
zetesebb megnyitott forrásai: a nyitra-
galgóczi út legmagasabb pontján Uzso-
vics Pál könyöki jószágán; Újvilágon 
Harkányi János pusztáján ; a Zirczi apát-
ságban ; Nagy-Szőlló'sön a Siroka völgy-
ben ; Szatmáron a püspökség területén, 
Csopakon Kovács Zsigmond szőlejében 
sat. Minden egyes vízkutatási kísérletéről 
a fővárosi s vidéki helyi lapokban tudo-
mányos értekezéseket irt. A geologia terén 
legérdekesebb talaj kutatását Tályán esz-
közölte, hol a krétának hitt földben jó 
porczellánt, réteges és különféle szinű fél-
opált, sok chalcedont, jaszpiszt, carneolt, 
obsidiánt, malomkőnek való likacsos 
hydroquarcitet, több régi geysirt és dár-
dányos aranybányát, főleg pedig a szom-
szédos Megyaszón tömérdek kovává vált 
erdei fát talált. (M. Állam 1891. 16. sz.) 
Különös tanulmánya tárgyává tette a 
földrengéseket is (M. Állam 1887. 66., 
78., 102., 166. sz.); ő irt először a jász-
berényi földrengésekről 1868-ban; elmé-
letébe belevonta s kiszámította azt a 
vonzóerőt is, melylyel a bolygók a hold 
vonzásához járulnak, sőt Baer víz- és 
Dove légáramlati törvénye alapján, melye-
ket ő alkalmazott először a feltételezett 
földalatti lávatengerre, pár héttel előre 
meg is mondta a bánáti (Egyetértés 1879. 
320. sz.), 1880-ban a szászsebesi (okt. 3.) 
és horvátországi (nov. 9.) földrengés 
helyét és idejét (Szatmár, 1880. 47. sz.). 
Ez irányban mint nyugalmazott tanár irt 
legtöbbet. Tevékeny részt vett az orsz. 
tanáregylet, földtani társulat, Szamos-sza-

28* 
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bályozási egylet és a magyar természet-
vizsgálók gyűlésein. A földtani társulat-
nál a tót-vázsonyi dolomit barlangról, a 
fiumei természetvizsgálók gyűlésén pedig 
arról értekezett, hogy mikép szokta ő a 
földkéreg láthatatlan repedéseit meghatá-
rozni. Általános figyelmet keltettek meteo-
rologiai levelei (M. Állam 1879. 266., 
286. és 1880. 57. sz.). Tőle származik 
Szatmár nevének etymologiai származ-
tatása. (M. Állam 1877. 170. 171. sz.) 
Irt ezeken kívül értekezést az algymna-
sium mértanáról, az ungvári gymnasium 
Értesítőjébe (1854.) és a M. Államba 
(1887. 66., 78., 102., 166. sz.) Törté-
neti s régészeti dolgokkal is foglalkozott; 
a codexek olvasásában is jártas, melyek 
közül többeket bír, a legrégibb 1266-ból 
származik. Számos nekrologot és biográ-
fiát is irt. — Munkája: Mértani fatáb-
lák az algymnasiumok és alreáliskolák 
számára . . . Hillardt F. K. után magyarítá. 
Bécs, 1857. Hat szállítmány. — Öreg 
napjait arra használja fel, hogy hydro-
scopiai tapasztalatait tudományos rend-
szerbe szedi s kiadásra rendezi. — Kéz-
iratban v a n : Die Gesetze der Elektro-
Dynamik, systematisch dargestellt. (Ebben 
megjósolta a másoló távirást.) 

Az ungvári gymnasium Értesítője 1852—1858. 
és 1884. — Programm d. köll. ung. Staats-
Gymnasiums in Hermannstadt 1867—1869. — 
Független Lapok 1868. 192. SZ. — Hon 1868. 247. 
SZ. — Esti Lapok 1868. 248. SZ. — Pesti Napló 
1868. 174. sz. 187. sz. (Tincu Ábrahám inter-
pellátiója S czáfolata.) — Szatmári fögymna-
síum Értesítője 1872—77. — Lehoczky Tivadar, 
Bereg vármegye Monographiája. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Budapesti Hirlap 1891. 186. 
sz. és Veszprémi Sándor szives közlése. 

Dieringer Ferencs, Jézustársasági ál-
dozópap, waydorfi ausztriai származású; 
14 éves korában lépett a rendbe s ta-
nulmányainak végeztével Bécsben, Grácz-
ban, Passauban és Magyarország több 
helyén működött. Meghalt 1771. szept. 
28. Leobenben. — Német egyházi beszéde 
van. melyet József uralkodó herczeg szü-
letésére 1741-ben Sopronban mondott. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 60. — Uj M. Sión 1876. 
712. 1. 

Dierner András, a pesti ágostai ev. 
felsőbb leányiskola tanítója s hites ügy-
véd, szül. 1803-ban Nagy-Őrön (Nehre) 
Szepesmegyében ; theologiát ós jogot 
hallgatott; azután több nemes családnál 
mint nevelő működött; 1832-ben a pesti 
ág. ev. leányiskolához hivatott meg a 
magyar nyelv tanárának. Meghalt 1852. 
márcz. 21. Pesten. — Munkái: 1. Leit-
faden beim Unterrichte in der deutschen 
und ungarischen Sprache. Pest, 1842. 
(2. bőv. kiadás 1843. 3. jav. és bőv. k. 
1848. U. ott.) — 2. Magyarhoni törté-
netek, a protestáns tanuló ifjúság szá-
mára. U. ott, 1843. (2. jav. és bőv. kiad. 
U. ott, 1846. 3. k. 1861. 4. k. 1863. 5. 
k. 1866. Hanthó Lajostól Magyarország 
történelme czímmel és újra szerkesztve. 
6. k. újra szerkesztve Zsilinszky Mihály-
tól 1868. U. ott. 7. jav. kiadás újra szer-
kesztve Mihálfi Józseftől. Bpest, 1883. 
Ugyanez németül, újra átdolgozva Hanthó 
Lajostól. Pest, 1862.) — 3. Az evang. 
kereszt, vallás és egyház történetének 
rövid vázlata. A protestáns tanuló ifjú-
ság számára. U. ott, 1845. (2. kiadás. 
U. ott, 1866.) — 4. Kurzgefasste Erd-
beschreibung von Ungarn, für Schule 
und Haus. U. ott, 1848. (Ugyanez ma-
gyarul : A magyar birodalom rövid föld-
rajza cz. 2. kiadás. U. ott, 1861. Az 1. 
kiadást a kormány 1850-ben lefoglalta.) 

Tudománytár 1843. 486. (Toldy Bibliogr.) — 
Petrik K ö n y v é s z e t e és B ib l iog r . — M. Könyvé-
szet 1883. — Doleschall E.A., Das erste Jahrhun-
dert aus dem Lehen einer hauptstädtischen 
Gemeinde. Bpest, 1887. 87. 121 

Dierner Lajos, köz- és váltóügyvéd 
Pesten. — Munkája : Beitrag zum Kamf 
der Meinungen. Eine politische Abhand-
lung über die wichtigsten Fragen. Pesth, 
1844. 

Petrik B i b l i o g r . 

Diescher János, orvosdoktor, kir. ta-
nácsos, nyug. egyetemi tanár, szül. 1813-
ban Pesten, az orvosi tanfolyamot a 
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pesti egyetemen végezte s 1838-ban or-
vosdoktorrá avatták ; ekkor a szülészeti 
kórház segéde, majd Pest-városi szülész 
lett. Gyakorlata a belgyógyászatra is ki-
terjedt és D. a polgárság legkedveltebb 
orvosainak egyikévé vált. 1819—50-ben 
a pesti egyetemen a sebészek számára 
az elméleti orvostan tanárává nevezte-
tett k i ; 1864—65-ben a szülészeti kór-
házi tanszékre ment át. 1874-ben nyu-
galmaztatok. Ezután egészen orvosi gya-
korlatának élt. Meghalt 1883. nov. 11. 
Budapesten 71. évében. — Munkája : 
Syphilis. Dissertatio inaug. medico-
practica. Budae, 1838. — Kézirati mun-
kája : Relatio medica synoptica partuum 
et morborum in clinico obstetricio reg. 
scient. Univ. Hung. sub auspiciis spect. 
ac clar. dni prof. Flor. Eduardi a Birly 
de cuisu anni sehol. 1840/1 observatorum 
(a budapesti egyetemi könyvtárban.) 

JRupp, Beszéd 133. 160. 1. — Szinnyei Köny-
v é s z e t e . — Orvosi Hetilap 1883, 46 . SZ. — A 
budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kéziratai-
nak Czímjegyzéke 115. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Dietrich András, ág. ev. lelkész, bol-
kácsi kisküküllőmegyei származású; 1708-
tól a hallei egyetem hallgatója volt ; 
azután a medgyesi gymnasiumnál lett 
segéd, 1728-ban pedig lelkész Sárosban 
(Megyesszék), hol 1736-ban meghalt. — 
Munkái: 1. O^ofropoc fldelium. Disser-
tatio theologica. Praeside Paulo Antonio 
ss. theologiae d. et pp. ad diem 16. Juli 
1712. Halae. — 2. Disputatio de acedia 
spiritualia. Praeside d. Antonio. U. ott. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 255. 

Dietrich Bálint, kath. pap. •— Mun-
kája : Christliche, wäre, und tröstliche 
ausslegung etlicher der schönsten, lieb-
lichsten, und tröstlichsten sprücbe S. 
Johannis. Welche der Ehrwirdige Herr 
Veyt Dietrich vor seinem ausz diesem 
zeytlichen leben abschied, allen frum-
men Christen zu nutz, trost, und seligen 
Valete zu schreyben dictiret hat. Clausen-
burg, év n. (1553-59 közt), 8-rét 68 

sztlan levél. (Egyetlen példánya Ráth 
Györgynél Budapesten.) 

Szabó Károly, R . M . K ö n y v t á r I I . 85. 

Dietrich Frigyes (hermannsthali), cs. 
kir. százados, D. Mihálynak, 1. sz. székely 
gyalogezred őrnagyának fia, szül. 1827. 
júl. 24. Beszterczén; a bécsújhelyi kato-
nai intézet növendéke volt és mint had-
nagy előbb a báró Sivkovich 41. sz. 
gyalogezredbe helyeztetett és a magyar 
szabadságharcz alatt az osztrák had-
seregben szolgált, hol főhadnagynak lép-
tették elő s Arad ostrománál 1849-ben 
a katonai érdemkeresztet nyerte. 1851-
ben az újonnan fölállított b. Jelacsics 
16. sz. ezredbe tétetett át. 1859. jún. 5. 
Magentanál a francziák elfogták és egy 
zuáv katona keresztülszúrta. — A bécsi 
Soldatenfreundban (1853.) jelent meg: 
Geschichte des Feldzugs von 1818 und 
1819 in Siebenbürgen, nach den Auf-
zeichnungen des Generalstabs-Chefs Ma-
jors Karl Teutsch. — Munkája: Geschichte 
des Tiroler Feld- und Land- später 46. 
Linien Inf. Regiments. Errichtet 1745. 
reduzirt 1809. Krakau, 1859. (Kevéssel 
halála előtt jelent meg.) 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 257. III. 
565. 

Dietrich György, philosophiai doktor, 
D. Márkus rozsnyói (Brassóm.) ág. ev. 
lelkész és Albelius Margit fia, brassói 
származású ; szülei 1660. aug. 27. a 
pestisben haltak el. 1662-ben szülő-
városában tanult és 1668-ban a vitten-
bergai egyetem hallgatója volt, honnét 
haza érkezvén, 1672. decz. 16. meghalt 
Brassóban 21 éves korában. — Mun-
kája : Disputatio physica de formae 
similitudine. praes. M. Christiano Rohren-
see ad diem 16. Mart. habita. Vitten-
bergae, 1670. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 257. 

Dietrich György, ág. ev. lelkész, szül. 
1710. máj. 1. Szász-Sebesen; 1762-ben 
segéd volt az ottani iskolánál és 1766-
ban lelkész ; 1774-ben Rehóra (Szebenm.) 
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hivatott meg lelkésznek, hol 1784. nov. 
18. meghalt. — Kézirati munkája : Pri-
mae lineae fatorum civitatis Sabesi, 28 
fejezetben. (Ezen munkának a maros-
vásárhelyi Teleki-könyvtárban levő kéz-
iratát hibásan tulajdonítják Conrád 
Mihálynak.) 

Trausch, Schriftstellei-Lexikon I. 255. 

Dietrich Henrik Gusztáv, chemiai 
doktor, szül. 1841. ápr. 11. Brassóban ; 
szülővárosában tanulta a gyógyszerésze-
tet és Bécsben tett abból szigorlatot; 
azután Sopronban maturizált és ismét 
Bécsben tanulta a vegyészetet, ugyanott 
1864. jan. 29. vegyészdoktor és több 
gyárak vegyészi művezetője lett; többi 
közt egy pezsgőgyárnak is igazgatója 
volt. — Értekezése: Tusnád und seine 
Quellen, az Ungar. Med. Chirurg. Presse-
ben (1867. 3. 4. sz.) — Munkája: Che-
mische Analyse der Mineralquellen von 
Tusnád in Siebenbürgen. Wien, 1866. 

Trausch. Schriftsteller-Lexikon I. 256. 

Dietrich Ignács, philosophiai s jogi 
doktor, ügyvéd és volt országgyűlési 
képviselő, 1830 körül szül. Pécsett Ba-
ranyamegyében ; egyike volt az elsők-
nek, a kik Magyarországon az ügyvédi 
diploma mellé doktori diplomát szerez-
tek. Mint nagyon fiatal ember nyitott 
irodát Pécsett s csakhamar olyan tekin-
télyes ügyvéddé lett, hogy az összes kör-
nyékbeli nagy uradalmak őt választották 
ügyészökké. Mint ügyvéd oly vagyonra 
tett szert, hogy mesés hirek keringtek 
róla. 1867-ben a pécsvárdai kerületben 
ellenzéki programmal képviselőnek vá-
lasztották. Az országgyűlésen tudományos 
és éles politikai beszédeivel figyelmet 
keltett és egy időben azt is beszélték, 
hogy az igazságügyi tárczával őt kinál-
ják meg. Ezalatt folyton irt nemcsak 
hazai, hanem külföldi lapokba is; ki-
adott szakmunkái gyorsan fogytak el a 
könyvpiaczról. Egyszerre az irigyelt, sze-
rencsés ember sorsa egy csapásra meg-
változott. A képviselőházból kimaradt, l 

eldobta tollát, ügyvédi irodáját is elha-
nyagolta s bor és dőzsölés között roha-
mosan hanyatlott azon a lejtőn, mely 
az elzüllés felé vezet. Értelme elhomá-
lyosult, roppant vagyona elpusztult és 
mint koldus járt Pécsett utczáról utczára; 
betegen került a szegények házába s ott 
halt meg 1892. ápr. 15. — Jogi czikke-
ket irt a Jogtudományi Közlönybe (1867. 
Indítvány igazságügyi törvényünk érde-
kében, 1874. Törvényjavaslat-vázlat az 
1868. LIV. t.-cz. módosításáról, 1875. 
Érdekes elvi kérdések.) — Munkái: 1. 
Vitás kérdések a végrendeletről. Pécs, 
1864. — 2. Magyar igazságügyi tör-
vényhozás. 1. füzet. U. ott, 1867. — 
3. Altalános magánjogi törvénykönyv-
nek tervezete Magyarország számára. 1. 
közlés. Általános rész. Bpest, 1871. — 
4. Illik-e a katholikus papnak ban-
kár kodni? — 5. Törvényjavaslat, az 
1868. évi LIV. törvényczikkben foglalt 
törvénykezési rendtartás módosításá-
ról. U. ott. 1873. (Ism. Jogtudományi 
Közlöny 1874.) — 6. Politikai pártok 
Magyarországban 1874-ben és új párt-
szövetség Ausztriával, Magyarország ön-
állósága s függetlensége mellett. U. ott, 
1874. — 7. Miképen kell megalkotni a 
magyar büntető törvénykönyvet P U. 
ott, 1876. — 8. Bosznia. Jogvélemény. 
1. füzet. U. ott, 1879. (Mint mutatvány 
kézirat gyanánt nyomatott.) — Szerkesz-
tette a Negyvennyolczas Balpárt cz. po-
litikai napilapot 1869-ben Pécsett, mely-
ből azonban csak a márcz. 13. első 
szám jelent meg. 

31. Könyvészet 1876. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1885. — D. I. 
pécsi ügyvédnek gondnokság alá helyezése. P é c s , 
1885. — Catalogus Bibi. Joann. Card. Simor 
320. 1. — Pécsi Figyelő 1892. 32. s z . — Buda-
pesti Hírlap 1892. 119. SZ. 

Dietrich János Teophil, ág. ev. lel-
kész. szül. 1770. aug. 20. Nagy-Szeben-
ben ; 1792-ben a göttingai egyetemen 
tanult. Hazájába visszatérve, tanár és 
azután lelkész lett Nagy-Szebenben ; 1805. 
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nov. Szerdahely (Szebenm.) választotta 
meg lelkészének, hol 1833. márcz. 22. 
meghalt. — Munkája: De. matheseos in 
gentibus antiquissimis origine dissertatio. 
Cibinii, 1799. 

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 256. 1. és 
gyászjelentés. 
Dietrich József, német színházi sugó. 

— Munkái: 1. Theater Almanach für 
das Jahr 1835. Mit dem Verzeichniss 
der vom 28. Sept. bis Ende Dec. 1834. 
gegebenen Darstellungen. Tyrnau (1834 ) 
— 2. Theater Almanach. U. ott, 1835. 
(Két búcsúzó verse.) — 3. Theater Jour-
nal zum Abschied unter dem Titel ge-
widmet : Frühlings-Sträusschen gebunden 
aus den Blumen der Dankbarkeit. Mit 
dem Verzeichniss der v. 1. Jänner bis 
13. März 1836. gegebenen Vorstellungen. 
U. ott. — 4. Theater Journal unter 
dem Titel: Wer anklopft, dem wird auf-
gethan, Wer wagt, der gewinnt, oder 
die hohen Gönner und der betrübte 
Soufleur. Temesvár 1837. 

Petrik B i b l i o g r . 
Dietrich József, főreáliskolai tanár, 

szül. 1852. febr. 27. Verseczen Temes-
megyében; középiskoláit Budapesten vé 
gezte s 1870-től a budapesti József-mű-
egyetem hallgatója volt; 1874-ben a ter-
mészetrajzból és vegytanból letette a 
tanári vizsgát és a műegyetem tanár-
segéde lett ; azon év jún. 4. nevezték ki 
a pozsonyi főreáliskolához a természet-
rajz tanárának és ott meghalt 1884. 
febr. 19. — Értekezése : Das Leben der 
Armpolypen a pozsonyi terrn. tud. és 
orvosi egylet Közlönyében (Uj folyam 
1881.) jelent meg. 

József-műegyetem, tanárai és hallgatói. Bp., 
1883. 26. — Pozsonyi főreáliskola Értesítője 
1884. 36. 1. és gyászjelentés. 
Dietrich Lajos. L. Ditrich Lajos. 
Dietrich Mihály Gusztáv (hermanns-

thali), ezredes, szül. 1818-ban Beszter-
czén Erdélyben, 1835-ben mint had-
apród lépett a székely 14. sz. határőr-
ezredbe. 1842-ben hadnagy, 1848. fő-

hadnagy, 1849. százados, 1859. őrnagy 
és a 29. tábori vadászzászlóalj parancs-
noka, 1864. alezredes és 1866-ban ezre-
des lett. 1848—49-ben Erdélyben és 
1866-ban Csehországban harczolt az 
osztrák hadseregben. 1868-ban nyuga-
lomba vonult. Meghalt 1882. október 9. 
Nagy-Szebenben. — Történeti czikke : 
Unter Oesterreichs Doppeladler. Kriegs-
geschichtliche Erinnerungen an und für 
seine Landsleute, az Archiv des Vereins 
für siebenb. Landeskunde-ban (neue Folge 
XVI. és XVII.) jelent meg. 

Zimmermann Ferencz szives közlése és 
gyászjelentés. 
Dietrich Miklós, kegyes tanítórendi 

áldozópap, szül. 1788. decz. 6. (keresz-
telés napja) Nagy-Károlyban Szatmár-
megyében; 1804. szept. 23. lépett a 
rendbe Kecskeméten; az ujonczév eltöl-
tése után, három évig próbatanítást vitt 
Magyar-Óvárott, hol 1808-ban a rendből 
kilépett. — Munkája: Excell. ac ül. 
dno Josepho e comitibus Szapáry de 
eadem, superiori regio per districtum 
Utterarium Posoniensem directori, dum 
per dnum comitem Jos. Eszterházy de 
Galantha . . . 1808. inauguraretur. Scholae 
piae Ovarienses. Posonii. (Költemény.) 

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives 
közlése. 
Dietrich Miklós. L. Detrich Miklós. 
Dietrichstein Dávid, orvosdoktor, vesz-

prémi származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de dyscrasia biliosa 
cum atropia flava hepatis acuta. Pes-
tini, 1845. 

Rupp, Beszéd 164.1. —Szinnyei Könyvészete. 
Dietrichstein Frigyes, Jézustársasági 

áldozópap, szül. 1674. ápr. 18. Pozsony-
ban előkelő nemes szülőktől; miután 
16 éves korában Bécsben a rendbe lé-
pett, előbb u. ott és Győrött hitszónok 
volt; azután mint tábori lelkész kilencz 
évig különböző várakban szolgált és több 
évig a leobeni seminarium főnöke volt; 
végre lelki igazgató lett Budán, hol 1707. 
júl. 12. meghalt. — Kéziratban maradt 
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munkái: Lojola Ignáczról irt ascetikai 
munka s egyházi beszédek az év min-
den vasárnapjára s ünnepére, 3 kötetben. 

Katona. História Critica XXXVI. 724. 1. — 
Stoeger, Scriptores 60. 1. 

Dietz Sándor. L. Mágócsy-Dietz S. 
Dietze Károly A., szinész. — Mun-

kája : Theater-Journal. Allen Gönnern 
und Freunden der Kunst gewidmet. Wa-
rasdin, 1842. 

Petrik B ib l iogr . 

Dietze Sándor, tanár, szül. 1835-ben 
Magdeburgban, iskoláit Berlinben végezte 
1854-ben; három évig a berlini, hallei s 
lipcsei egyetemeken philologiai tanulmá-
nyokkal foglalkozott; 1857—58-ban nevelő 
volt Boroszlóban és két évig (1859—60.) 
a báró Splényi családnál Erdélyben, hol 
a magyar nyelvet megtanulta. Ekkor Pestre 
jött és az irodalommal foglalkozott; az 
1864—65. iskolai évben a pesti ág. ev. 
gymnasiumban a német nyelv és irodalom 
segédtanára volt; azután valószinüleg 
visszatért hazájába. — Munkája: Die 
Tragödie des Menschen, von Emerich 
Madách. Aus dem Ungarischen übertragen. 
Pest, 1865. (Deák Farkas irt hozzá előszót 
és az Ungar. Nachrichten 1863. 6. 7. sz. 
töredékeket közölt belőle.) 

A pesti ág. ev. gymnasium Naplója. 
Dillnberger Emil, orvosdoktor, Beszter-

czebánya főorvosa, a bécsi egyetem orvosi 
karának tagja s törvényszéki orvos, szül. 
1832-ben, orvosdoktori oklevelet 1867-ben 
nyert Bécsben ; meghalt 1882. márcz. 31. 
Beszterczebányán. — Munkái: 1. Gyógyá-
szati vény-zsebkönyv a bel- és külbeteg-
ségekre, valamint a szem-, fül- és bőr-
bajokra nézve a bécsi iskola szerint. A 
harmadik javított kiadás után magyarra 
fordította idősb Purjesz Zsigmond. Pest, 
1867. — 2. Gyógyászati vényzsebkönyv 
a nő- és gyermekbetegségekre nézve a 
bécsi iskola szerint. Magyarra ford. id. 
Purjesz Zsigmond. U. ott, 1868. 

Sz inny í iKönyvésze t e . — Oláh Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi Statistikája 394. 1. 
és gyászjelentés. 

Dima Pentaleimon, 26 év óta a ma-
thematika tanára a brassói rumén gym-
nasiumban. — Munkája: Elemente de 
Aritmetica pentru incepatorii din scólele 
primäre. Brassó, 1880. (Elemi számtan.) 

Gross, Kronstädter Drucke 113. 1. 

Dimény József (nagy-galambfalvi), ev. 
ref. lelkész, ki a 30-as és 40-es években 
Marosvásárhelyt volt pap és Marosszék 
táblabírája ; innét a felvinczi ev. ref. egy-
házba ment. 1848-ban az oláh fölkelők 
porrá égették Felvinczet, honnan D. 
Tordára, majd Kolozsvárra menekült. 
Ezalatt elhalt neje s ő 1850. okt. 13. 
Bukarestbe ment három leányával és az 
ottani ev. ref. magyar egyház papja volt. 
1852 tavaszán ellene emelt vádaskodás 
miatt az osztrák konzul Nagyszebenbe 
küldte a katonai parancsnoksághoz ; itt 
elzárták, 1854-ben fogságra Ítélték és 
Gyulafehérvárra vitték, hol azután meg-
halt. — Munkája : A polgári társaságot 
boldogító fejedelmi erények első Ferencz 
ő cs. kir. és apóst, felségének végtiszte-
letére 1835. ápr. 5. a marosvásárhelyi 
templomban. Marosvásárhely, 1835. 

Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i K ö n y v n y o m d a 
T ö r t é n e t e 43. 1. — h'oós Ferencz, É l e t e m és 
emlékem. I. 381. 1. 

Dimién (Dimjén) Pál, orvosdoktor, a 
kolozsvári unitárius gymnasium tanára, 
szül. 1655-ben Kolozsvárt, meghalt 1720. 
jan. 4. — Munkája: Disputatio inaug. 
medica de generatione. augmentatione 
et decretione microcosmi. Lugd. Batav., 
1689. — Kézirati munkája : Catecheses 
Christianae secundum unitarios. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
Cent. Prima 217. Cent. Ált. P . Prior 51—54. 
1. — Szinnyei Könyvészete. 

Dimitrievich Athanáz, görög keleti 
lelkész, illyr-szerb származású; előbb 
Győrött és 1775 körül Bécsben a szerb 

I lakosság papja s a cs. kir. illyr nyomda 
könyvvizsgálója volt. — Munkái: 1. Sok-

I rowjschtsche slawenskagho. .. Bécs . . . 
I (Szláv nyelv kincstára.) — 2. Dexicon 
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trejazHitschn'iy. Moszkva, 1755. (Három 
nyelvű szótár.) 

Horányi, M e m o r i a I . 517. 1. 

Dimitrievics Mihály, országgyűlési 
képviselő és lapszerkesztő, szül. 1846-
ban Újvidéken szegény iparos szülőktől; 
a gymnasiumot Karlóczán és szülőváro-
sában végezte, a jogot Pesten hallgatta 
mint a Tökölianum növendéke. Tanul-
mányai végeztével 1869 tői 1871-ig Új-
vidéken a városi tanácsnál mint jegyző 
működött és 1882-ig tanácsos volt. A 
szerb egyházi kongresszuson 1879., 1880., 
1881. és 1885-ben élénk részt vett; 1874 
—81-ig a Maticza Szrbszka szerb iro-
dalmi társulatnak alelnöke volt. 1885-ben 
a képviselőházban a titeli kerületet kép-
viselte, mely mandatumot azelőtt Miletics 
birta. — A szerb lapokban több szép-
irodalmi és kritikai dolgozata jelent meg. 
Miletics megbetegedésével átvette a Zasz-
tava szerkesztését. Tömíts Jása, midőn 
nőííl vette Miletics leányát, Miliczát, hozo-
mányúl a Zasztavát kapta ; ekkor (1886.) 
D. a Branik politikai lapot alapította, 
mely csakhamar maga köré csoportosí-
totta a szerb' intelligentia szine-javát; 
ennek következtében a Zasztava mind-
inkább hanyatlott, hivei s előfizetői foly-
vást kevesbedtek. Innen Tomits és D. 
ellenségeskedése. Tomits a Zasztavában 
egyre éles támadásokat intézett D. lapja 
s emberei ellen, miből elkeseredett polé-
miák származtak. Egy ily polémia alkal-
mával D. lapja azt állította, hogy Tomits 
nem tisztességes úton jutott a Zasztava 
szerkesztéséhez, azt is állította, hogy D. 
birtokában van egy levél (Tomits nejének 
levele leánykorából), mely Tomitsot kom-
promittálja ; erre kihívás történt, a segé-
dek azt határozták, hogy ű. nem tartozik 
elégtételt adni; D'. is nyilatkozott lapjá-
ban, mely szerint oly embernek, mint 
Tomits, ki ily áron jutott a Zasztava 
szerkesztéséhez, elégtételt nem ad, az 
oly embert megveti. Erre Tornits 1890. 
jan. 4. a vasúti indóházban megtámadta 

és leszúrta Dimitrievicset, a ki sebében 
egy óra múlva meghalt. 

Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A l m a n a c h . 
K é p v i s e l ő h á z 39. 1. — Pesti Napló 1890. 4. SZ. 
— Branik 1889. (1890.) 152. sz. arczk. 
Dimitrijevits Milán, tanár a karlóczai 

görög-keleti főgymnasiumban, hol a törté-
nelmet, szerb, latin és görög nyelvet 
tanít ja; szül. 1844-ben Becskereken To-
rontálmegyében. — Munkája: Gyurgye 
Brankovic (Smederevac), Despot der Ser-
ben, nach heimatlichen Quellen und zeit-
genössischen fremden Acten, mit Berück-
sichtigung der späteren kritischen Histo-
riker. Neusatz, 1876. (Ism. Századok 1877.) 

Felsmann Névkönyve. 
Dimitrovich Antal F. — Munkája: 

A gyümölcs-tenyésztés legfőbb élelmi és 
kereseti forrása a hegylakosoknak. Tulaj-
don gyakorlati tapasztalás után a falusi 
nép számára szerkesztetett. Pest, 1853. 
(Magyar és német szöveggel.) 

Szinnyei Könyvészete. 
Dimitrovics Milos, hirlapiró, a Neue 

Arader Zeitung munkatársa. — Munkája: 
Die Rose von Arad. Arad, 1891. (Regény). 

Dimits Sándor, orvosdoktor, újvidéki 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug.medica de erysipelate. Pestini, 1824. 

Szinnyei Könyvészete. 
Diner József, hirlapiró, szül. 1857. 

jún. 27. Liptó-Szent-Miklósen; gymna-
sialis tanulmányait Zólyomban, Bécsben 
és Drezdában végezte, majd nyolcz fél-
évet a drezdai műegyetemen és a brüs-
seli Ecole libre-en, hatot pedig a bécsi 
egyetemen töltött. Jelenleg a Pester 
Lloyd (1881. 1 8 9 0 - 9 2 ) belmunkatársa. 
a Magyar Újságnak nemzeti színházi 
referense és az ,Élet' egyik szerkesztő-
kiadója. — Czikkei közül nevezetesebbek 
Cesnola ásatásai Kypros szigetén (Ar-
chaeologiai Ért. 1881.), Hissarlik és My-
kene (U. ott), Adalékok Görögország 
Homér előtti fegyverismeretéhez (U. ott, 
1882.), Archäologisch-epigraphische Be-
richte aus Ungarn (Zeitschrift des archae-
ologisch-epigraph. Seminars in Wien 
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1883.), Művészeti tárgyak gyűjtése és 
hamisítása (Művészi Ipar 1889.), Az ele-
fántcsont faragványok története (U. ott, 
1590), Antiquitäten, Geschmack, Fälschung 
und Kunstgewerbe (Frankfurter Zeitung 
1890. január 31. és febr. 4.), Friedrich 
Nietsche (Freie Bühne. Berlin 1890.), 
Zola legújabb naturalismusa (Élet 1891.), 
Mult és jövő (U. ott, 1891.) Ezeken kí-
vül sok czikket, tanulmányt, elbeszélést, 
bírálatot irt a következő folyóiratokba: 
Freie Bühne (1890.), Moderne Dichtung 
(Wien-Brünn 1890.), Zeitschrift des 
bayer. Kunstgewerbemuseums (München 
1890.), Zeitschrift für bildende Künste 
(Leipzig, 1890. 1891.), Élet (Budapest, 
1891. 1892.) s a Magyar Újság 1892. 
évfolyamában. — Munkái: 1. Samm-
lung Gésa v. Káráss. Catalog der Kunst-
gegenstände und Antiquitäten. Mit 25 
Tafeln in Photographie. Bpest, 1890. 
(Ugyanez francziául. Páris, 1890.) — 
2. Der Katalog der Sammlung Spitzer. 
U. ott, 1890. — 3. Ungarische Fayencen 
und Töpferwaren. U. ott, 1890. — Álnevei: 
Domokos Illés, Impressionista, Csereklye 
Bálint és Dénes József. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1890. 95. 1. 

Dinhoífer Gergely, philosophiai dok-
tor, Jézus-társasági szerzetes és tanár, 
szül. 1643. márcz. 4. Kismartonban Sop-
ronmegyében ; 18 éves korában lépett a 
rendbe s a költészetet Gráczban, a dialek-
tikát Bécsben, az ethikát Nagyszombat-
ban, a bölcseletet Klagenfurtban és a 
kánonjogot Linczben tanította. Az egy-
házjogban oly jártas volt, hogy tekinté-
lyes egyének is gyakran kérték tanácsát. 
Miután a steyri rendház főnöke volt, meg-
halt 1699. márcz. 24. Linczben. — Munkái: 
1. Gradus philosophici sanctioris philo-
sophiae ab admirando graduum cult.ure 
s. Alexio exhibiti, seu Acta s. Alexii per 
elogia et odas expressa. Graecii, 1674. 
— 2. Inquisitio criminalis ex libro V. 
Decretalium T. I. de accusationibus, inquisi-
tionibus et denunciationibus. Lincii, 1695. 

Katona, História Critica XXXVI. 724. (Nevét 
Dinhoffennek irja.) — Fejér, História Aca-
demiae 29. (Nevét Dinhossennek irja.) — 
Stoeger, Scriptores 61. 
Dinkay Pál, egri egyházmegyei ál-

dozópap és tanár, szül. 1788. jan. 22. 
Szakolczán, Nyitramegyében ; iskoláit 
Esztergomban, Gyöngyösön és Egerben 
végezte ; 1804-ben belépett a növendék-
papok közé s végzett tanulmányai után 
1811. febr. 12. főpásztora ordinálta. 
Gyöngyösön harmadfél évig káplánkodott, 
azután az egri káptalan praebendatusa 
és egyúttal a lyceumi könyvtár őre lett. 
Kevéssel azután tanár lett az egri jogi 
lyceumban, hol a statisztikát és bánya-
jogot tanította. Meghalt mint patai fő-
esperes 1857-ben. — Munkája : Carmen 
bucolicum honoribus exc. illustr. rev. 
d. Stephani 1. b. Fischer hucdum epis-
copi Szatmariensis. . . nunc vero metro-
politanae ecclesiae Agriensis archiepis-
copi , . . . occasione solemnis ejusdem 
adventus a clero juniore Agriensi di-
catum. Agriae, (1807.) — Kéziratban: A 
zsidók régi és mostani állapotjának gon-
dos megtekintése és annak jobb karba 
lehető hozásának rövid rajzalakja ; többi 
33 kézirati munkáját is fölsorolja Koncz 
Ákos, ezek közül : Statistica statuum 
Europaeorum praesertim monarchiae 
Austriacae (1832. előadásai szerint La-
domérszky János 1837. másolatában, 
4-rét 518 lap megvan az Országos m. 
statisztikai hivatal könyvtárában is.) 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. 266. 1. — Hl. Sión 
1888. 454. 1. — Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 65. 1. 

Dinnyésy Mihály. — Munkája: Ma-
gyar törvénykönyv, melynek rövid alap-
rajzát összeállítani megkisérlette, Bpest, 
1848. 

Petrik Bibl iographiája. 

Diódváralyai M. György. L. Miksa 
György (diódváralyai). 

Diosi András, ág. ev. superintendens, 
nagybányai szatmármegyei származású; 
1687. jan. 29-től Franekerában és 1688. 
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Leidában tanult. — Munkája: Disputatio 
philosophica de conscientia.. . Frane-
querae. 1689. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
IV. 134. — Történelmi Tár 1886., 798. 1. 

Diósy Márton, hirlapiró s borkeres-
kedő; 1848—49-ben Kossuth titkárja volt; 
a szabadságharcz után Londonban tele-
pedett le, hol borüzlete volt és az an-
gol hirlapokba dolgozott. Meghalt 1892. 
márcz. 21. Londonban 74 éves korában. 
— Kereskedelmi s vegyes czikkeket irt 
a Honderűbe (1845.), Pesti Divatlapba 
(1846.), Gazdasági Lapokba (1861. A 
magyar borkereskedésről Londonban, 
1862. A magyar borüzlet Angliában, 
1868.1865-66.1868-69.), Falusi Gazdába 
1865.), Vasárn. Újságba (1873. Asztalos 
Sándor honvéd alezredes életrajza.) — 
Egy színdarabja is van : Vén arszlán és 
fia, vígj. 4 felv. angol eszme után ma-
gyar színre irta. (Először adatott Pesten 
a nemzeti színházban 1844. jan. 18.). 
— Munkája: Don Caesar de Bazan, dr. 
5 felv., Dumanoir és Dennery után fran-
cziából ford Bpest, 1882. (Először a nem-
zeti színházban 1844. decz. 16. a Nemzeti 
Színház Könyvtára 142. sz.) — Kéziratban : 
Mérgesnő (Etienne) vígj. 1 felv., Föld-
szint és lebuj, vígj. 1 felv. (a nemzeti 
színház könyvtárában.) — Szerkesztette 
az Első magyar zsidó naptárt (Évköny-
vet). Pest, 1848. 

Hölgyfutár 1850. 90. SZ. — Kertbeny, Namens-
verzeichniss Ungar. Emigration. Brüssel u. 
Leipzig, 1864. — Szinnyei Repertóriuma III. 
T e r m é s z e t t u d . és M a t h e m . — Fester Lloyd 
1892. 68. sz. esti lap. 

Diószeghy Erdödy Lajos. L. ErdÖdy 
Lajos. 

Diószeghi Horváth József. L. Horváth 
József (diószegi). 

Diószeghy Mór (giczei), ev. ref. lel-
kész. szül. 1857-ben Pelében Szilágy-
megyében ; középiskoláit az ev. ref. fő- i 
iskolában Zilahon 1877-ben végezte, mire 
a theologiai tudományok hallgatására 
Nagy-Enyedre a Bethlen-főiskolába ment, i 

hol a négy évi tanfolyamot bevégezvén, 
1882-ben papi vizsgát tett és 1883-ban 
pappá választatott Ér-Kávásra Szilágy-
megyében, hol azóta mint lelkész mű-
ködik. — 1883-ban kezdett a vidéki la-
pokba apróbb rajzokat és költeményeket 
irni; azóta a Szatmármegyei Közlönyben 
(1891), Szilágyban, Szilágy-Somlyóban, 
Vasárnapi Újságban (1891—92.), Képes 
Családi Lapokban, Kis Papok Lapjában 
(1891.), Nagy-Károly és Vidékében (1891.) 
számos költeménye, rajzai s beszélyei 
jelentek meg. — Munkája: Ismerősök. 
Elbeszélés és rajz. Zilah, 1890. (Ism. 
Egyetértés 205. sz.) — Legtöbbnyire 
Giczei név alatt szokott irni. 

M. Könyvészet 1890. és önéletrajzi adatok. 

Diószeghy Sándor (giczei), mérnök 
és földbirtokos, szül. 1839. okt. 30. Kas-
sán ; középiskoláit szülővárosában és 
Debreczenben végezte; ezután a mér-
nöki pályára lépett és 1863-ban mint 
önálló vállalkozó és birtokrendező mér-
nök működött Szabolcs, Szatmár és 
Szilágy megyékben; e mellett szabolcs-
megyei apai birtokán gazdálkodott. Ké-
sőbb elbetegesedvén, a mérnöki teendők-
kel fölhagyott és Nagybányára költözött, 
hol a kereskedelmi bank és nagybányai 
első műmalom és szeszgyár részvény-
társaságnak igazgatója. — Gazdasági 
czikkei megjelentek a Földmivelési Ér-
dekeinkben (1886-ig), Kertész Gazdában 
(1868.), Gyakorlati Mezőgazdában (1868 
—79.), Gazdasági Közlönyben (1870.), 
Gazdasági Mérnökben (1878—82.) és a 
Gazdasági Lapokban (1880—86.); a Ma-
gyar Földnek és a Szatmármegyei Köz-
lönynek is munkatársa volt. — Kéz-
iratban van : Az okszerű gazdaság vitele 
cz. munka. 

Önéletrajzi adatok. 

Diószegi István, orvosdoktor és ev. 
ref. lelkész, debreczeni származású; is-
koláit szülővárosa főiskolájában végezte 
1723. ápr. 26., mire seniorrá választa-
tott ; azután külföldi egyetemre ment, 
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orvostudományt és theologiát tanult 1725-
hen Utrechtben« hol 1727. febr. 4. orvós-
doktorrá avatták. 1728-ban visszatért 
hazájába s a máramaros-szigeti gymna-
sium igazgatója volt két évig; azután 
lelkész lett Csengerben, hol 1749-ben 
meghalt. — Munkái: 1. Disputatio phi-
lologico-exegetica: De velamine oculo-
rum sacrae. Gen XX. v. 16. Ultrajecti, 
1725. — 2. Disputatio theologico-mys-
tica de velamine oculorum sacrae in 
Gen. XX. v. 16. U. ott, 1726. — 3. 
Dissertatio inaug. medica de causo. 
U. ott, 1727. — 4. Dissertationes me-
dicae de hydrope et ejus curatione in 
domesticis scholis dictata. U. ott, 1727. 
— Kéziratban maradt és a debreczeni 
ref. könyvtárban őriztetik: Succincta 
morbos curandi methodus, suis audito-
ribus in domesticis scholis dicata. U. ott, 
1726. és 1727. — Latin verse van Kals 
Vilmosnak De vero et legitimo ratioci-
nationis principio (Traj. ad Rh. 1727.) 
cz. munkájában. — Könyvtárát a deb-
reczeni kollégiumnak hagyta. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 31. 
IV. 140.— Horányi, M e m o r i a I . 522.— Catalo-
gus Bibl. Fr . Com. Széchenyi I. 276. 

Diószegi (Kis) István, theologia dok-
tora, ev. ref. püspök, szül. 1635 körül 
Bihar-Diószegen; tanult szülőhelyén és 
Nagyváradon, honnan 1657-ben Berettyó-
Újfaluba ment rektornak ; 1660-ban kán-
tor lett Debreczenben és Dobozi István 
főbiró unokái mellett tanító. 1663-ban 
a város költségén külföldi akadémiákra 
ment, Belgiumban két évig tartózkodott, 
volt Angolországban i s ; 1665. júl. 27. 
Franekerában lett theologiai doktor. 1666. 
júl. 10-től Debreczenbeniskola-rektorvolt, 
1668. jún. 10. papságra szenteltetett föl, 
mire Diószegen lelkész, 1677-ben esperes, 
1689. egyházkerületi főjegyző, 1693. okt. 2. ( 

püspök lett. Meghalt 1698. jún. 22. Dió-
szegen. — Munkái: 1. Exercitium theo-
logicum de paschate, sub praesidio Joh. 
Valckenier. Franequerae, 1664. — 2. 

Lux in tenebris, seu brevis et succincta 
vindicatio simul et conciliatio locorum 
Vet. et Novi Testamenti. Disputatio sub 
praesidio Nicolai Arnoldi. Brigge, 1665. 
— 3. Lelki Fegyver, Avagy A Hétnek 
minden Napjaira rendeltetett Reggeli és 
Estvéli Könyörgések és buzgó háládások; 
Mellyek Elsőben Német Nyelvből Belga 
nyelvre fordíttattak. Viszontag az Isten 
Anyaszentegyházában vitézkedő hivek 
Kedvekért Magyar nyelven kibotsáttattak. 
Belgiumban (1666.). . . Most pedig újab-
ban negyedszer ki-nyomattak Lőcsén 
1703. (Szent Dávid Soltári-hoz függelékül 
jelent meg; három régibb kiadása isme-
retlen. Ujabb kiadásai Debreczen 1723. 
1732. 1744. 1845. 1751. és 1752. Kolozs-
vár, 1773. Pozsony. 1790. és hely, év n. 
— 4. Ki-osstatott Talentom, Az az Ollyan 
idvességes Magyar Predicaciok : Mellyek1 

ben Az hibás vallás megczáfoltatik, az 
igaz Vallás érteimessen le-irat ik. . . Deb-
reczen, 1679. (73 prédikáczio ; az előszó-
ban írja, hogy 900 prédikácziót irt.) — 
5. A Ss: Géeralis Gyűlésbe lett Némelly 
Deliberatumok, Es azok felöl való Tanítás 
. . . U. ott, 1682. — Nevét Diószegi K. 
Istvánnak, majd meg csak Diószegi Ist-
vánnak irta. 

Bod, Magyar Athenas 71. — Weszprémi, 
Succincta Med. Biogr. Cent. Ált. P. Pr. 86. 

. I V . 366. — Horányi, M e m o r i a I . 521. — Tóth 
Ferencz, Helv. vall. Túl a Tiszai Püspökök 
147. — Molnár János, Bihar-Diószegi Egyház 
196. — Szűcs. Debreczen Tört.. II . 592. 1. — 
Debreczeni Prot. I.ap 1883. 194. 1. — Szabó 
Károly, Bégi M. Könyvtár I. 507. 523. 661. 1. 
— Petrik B i b l i o g r . I . 534. 640. 1. — Tört. Tár 
1886. 795. 
Diószegi (Kis) János, ev. ref. lelkész, 

diószegi biharmegyei származású; tanult 
Marosvásárhelyt Erdélyben és 1731-ben 
Marburgban; innét hazajővén Hévizén 
Erdélyben udvari pap lett; 1735. nov. 15. 
a sárospataki papságra hivatott meg; 
1752-ben Ónodra, majd Ecsegre ment 
papnak ; hivataláról lemondván, meghalt 
1782-ben Erdő-Bényén. Ő kezdette meg 
a pataki egyháznak jelenleg legrégibb 
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matrikuláját; az ő idejében határozta el 
az egyház, hogy jövendőre az egyház 
ügyei vitelére presbyterek és gondnok 
választassák, mely határozatot a Petrohón 
tartott kerületi gyűlés 1742-ben megerő-
sített. — Munkái: 1. Dissertatio theol. 
de plerophoria. Marburg, 1731. — 2. 
Hugo Grotziusnak A keresztyén vallás 
igazságárúi irott könyvei annotatiojikkal, 
nemzete javára magyar nyelvre fordít-
tattak egy bujdosó magyartól. Marburg, 
1742. (A hetedik könyvet, az evang. és 
reformáta vallás igazságáról, maga irta.) 
— 3. Isten kása koronájának zászlózó 
drága-köve, mely az Istennek szent em-
bereit megékesítő, minden drága virtu-
soknak metszésével ragyogván, mind a 
két Magyar-hazában sokképen megtisz-
teltetett tiszt, tudós Szathmári Mihály 
u ramban . . . 1744. jún. 4. napján. Kolozs-
vár, 1748. 

Bod, M. Athenas 71. — Horányi, Memoria 
I. 520. — Katona, História Critica XXXVIII. 
856. 1. — Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi 
I . 437 . — Prot. Egyh. és Isk. Lap 1847. 26. SZ. 
— Petrik Bibliogr. és Koncz József szives 
közlése. 

Diószegi (Bonis) Mátyás, ev. ref. lel-
kész, 1639. márcz. 16. a debreczeni iskola 
felsőbb osztályaiba lépett (subscribált), 
1649—50-ben Leidában tanult; azután 
Szent-Jóbon és 1655-ben Biharban lett 
pap, — Munkája : Az Beszegesnek gyű-
lölséges, Utálatos és rettenetes állapottya ; 
. . . írattatott . . . Junius Florilegus, Anglus 
altal. Es magyar nyelvre fordíttatott. . . 
Lejda, 1649. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
I V . 132. — Figyelmező 1870. 597. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 349. 1. és Bakóczi János 
szives közlése. 

Diószegi ( K a l m á r ) Pál, ev. ref. lelkész; 
1650-ben Leidában és 1652-ben Utrecht-
ben tanult, 1659-ben pedig kallói lelkész 
és esperes volt. — Munkája : Disputatio 
philos. de causae efficientis divisione in 
procreantem, conservantem, emanatio-
nem et activam. Lugd. Batav., 1652. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 138. 
— Górömbei Péter, N a g y - K á l l ó i e v . r e f E g y -
ház Története. Sárospatak, 1882. 169. 174. 1 
és Gyalui Farkas szives közlése. 

Diószegi Péter. ev. ref. theologus volt 
Heidelbergában 1615—16-ban. — Mun-
kája : De sacrae scripturae authoritate. 
canone, lectione, necessitate, obscuritate. 
perfectione. Heidelberg, 1616.(281—283.1.) 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 467. 1. 

Diószegi Sámuel, ev. ref. lelkész, D. 
K. István superintendens fia, a sáros-
pataki iskola tagja, 1673-ban a gyula-
fehérvári ev. ref. collegium seniora. Atyja 
halála után 1699-ben lelkész lett Dió-
szegen, hol 1713. márcz. 8. meghalt. — 
Munkája: Holt eleven Phoenix... Ko-
lozsvár, 1674. (Magyar oratiója és bucsuz-
•tató versei a Szomorú Halotti Pompa 
cz. gyűjteményben, mely Bocskai István 
zempléni főispán fölött 1673. máj. 29. 
Kolozsvárt mondott halotti beszédeket 
foglalja magában.) 

Tóth Ferencz, Helv. vall. Túl a Tiszai Püspö-
kök. Györ, 1812. 147. 1. — Szabó Károly, Régi 
M. Könyvtár I. 482. 1. 

Diószegi (Diószeghi) Sámuel, ev. ref. 
lelkész, D. F. Pál leányiskolái tanító és 
Szappanos Erzsébet fia, szül. 1761. jan. 5. 
(keresztelés napja) Debreczenben; iskoláit 
szülővárosában járta s 1775. ápr. 27. 
lépett a felső osztályba (subscribált); 
1783. primárius és poéták tanítója volt 
a főiskolában; 1784. ápr. 29. Hajdú-
Böszörményben lett rektor, hol három 
évig volt; 1787-ben Kecskeméten mint 
ideiglenes tanár működött; innét egy 
félév múlva Göttingába ment az egye-
temre, hol különösen a mértant, termé-
szettant és orvostudományokat hallgatta. 
Haza érkezvén, 1789-ben Hajdú-Nánáson, 
1793. ápr. 18. Hajdú-Böszörményben és 
1803. márcz. 29. Debreczenben válasz-
tották meg papnak. 1806. jan. egyház-
megyei jegyző, 1809. jan. 13. esperes és 
ápr. 22. egyházkerületi jegyző lett. Meg-
halt 1813. aug. 2. Debreczenben. Prédi-
kált felette Némethi István szoboszlói 
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pap és emlékbeszédet mondott Tatai 
Sándor tanár. Siriratát, mely egész élet-
rajzot foglal magában, Budai Ézsaiás 
irta s a M. Kurir II. Honnyi Levelek 
cz. melléklete 9. sz. közli. — A magyar 
füvésztudomány terén úgyszólva minden 
kezdemény az ő nevével van kapcsolat-
ban. 1807-ben megpendítette egy növény-
tani szaklap vagy folyóirat megindításá-
nak eszméjét, mely azonban csak évtize-
dek múlva talált kivitelre. — Munkái: 
1. Magyar füvéss-könyv, mely a két 
magyar hazában található növényeknek 
megismertethetésére vezet, a Linné alkot-
mánya szerént. Debreczen, 1807. Két rész. 
(Sógorával Fazekas Mibálylyal, kinek 
nővére Mária D. neje volt, együtt írták.) 
— 2. Erkölcsi tanítások prédikácziókban. 
U. ott, 1808. Két kötet. — 3. Prédikácsio, 
melyet a szatmári helv. vallástételt kö-
vető keresztyének új templomának fel-
szentelésére készített és abban szept. 27. 
1807. elmondott. U. ott, 1808. — 4, 
Halotti tanítás, melyei néha i . . . Szom-
bathi István u r n á k . . . emlékezetét tisz-
telte. . . jún. 17. 1810. eszt. U. ott, 1810. 
— 5. Abéce. U. ott, 1810. (Több kiadást 
ért és ezen Diószegi neve alatt ismert 
Abéce az elemi osztályú gyermekeknek 
kézikönyvül szolgált.) — 6. Orvosi 
füvéss-könyv, mely a magyar füvész-
könyv praktika része. A füvészek és nem 
füvészek számokra készült, és haszna-
vehetővé tétetett. U. ott, 1813. — Fábián 
József Lelki pásztori Tárházában (Pest, 
1818.1.) jelent meg : A világnak bölcses-
sége és az Istennek bölcsessége czímű 
beköszöntő beszéde. — Levele Tóth Fe-
renczhez 1810. ápr. 26. (a m. n. mú-
zeum kézirattárában.) — Részt vett a 
református énekes-könyv reform-munká-
lataiban, s benne tőle is van két ének, 
a vasárnap reggeli 4. invocatio: Úr Isten 
kész én sz ivem. . . s a hétköznapi 5. 
invocatio: E szent házban megállottunk 
. . . irta a 179. dics. Dicsőült helyeken. . . 
s a 173. dics. Kegyes Jézus én imád-

ságomra. . . — A budapesti egyetemi 
füvész-kertben szerény csepkő talpazaton 
egyszerű oszlop van Diószegi és Fazekas 
emlékének szentelve. 

Hazai s Kiilf. Tudósítások 1813. I I . 13. SZ. 
— Ersch u. Gruber, Al ig . E n c y c l o p ä d i e XXV. 
421. — Vaterländische Blätter f ü r d e n Ö s t e r r . 
Kaiserstaat 1813. II. 425. — Danielik, Magyar 
í r ó k I I . 61. — Egyetemes M. Encycl. V I I . 421. 
(Vass József.) — Révész Imre, M. ref. egyház 
É n e k e s k ö n y v é r ö l 32. 33. 35.42. — Szűcs István, 
Debreczen város Tört. III. 914. — Vasárnapi 
Újság 1869. 40. sz. (Vajda Viktor, E gy elfele-
dett magyar tudós.) — Csokonai Album 44. 
222. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 134. — Figyelő 
I . 1876. 18. I V . 1878. — Tóth Mihály, E g y h á z i 
Szónoklattan. Debreczen, 1878. 238. — Uj M. 
Athenás 100. — Kálmán Farkas, É n e k l ö - K a r . 
Bpes t , 1880. 18.1. — Petrik B i b l i o g r . — Kath. 
Szemle 1890. 703. 1. (Takáts Sándor.) 

Dirner Gusstáv Adolf, orvosdoktor 
és a nőgyógyászati műtevésnek egyetemi 
magántanára Budapesten, szül. 1855. 
decz. 9. Gölniczbányán Szepesmegyében, 
hol atyja D. Mihály városi tanácsos volt; 
ősei valószínűleg Freiburgból vándorol-
tak be s nevöket Dürnernek irták ; tizen-
négy testvére közt D. Gusztáv volt a 
kilenczedik; a gymnasium első két osz-
tályát Miskolczon végezte, hol cserében 
volt a magyar szó elsajátítására; ezután 
Eperjesen a kollégiumba járt két évig, 
a gymnasium felső négy osztályát pedig 
a budapesti ág. ev. intézetben végezte 
1874-ben. Budapesten testvérbátyja D. 
Lajos gyakorló orvos támogatásával, de 
önerejéből, tanítással szerezve kenyerét, 
folytatta tanulmányait. 1880. ápr. 24. 
orvosdoktorrá avatták ; ekkor tanár-
segédje volt Jendrassik egyetemi tanár-
nak az élettani tanszéknél; 1881-ben a 
gyakorlati térre lépett Tauffer tanár 
mellé segédnek, hol hat évig maradt 
meg. 1886 végén a Schordán-féle utazási 
ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra in-
dult, mely két évig tartott, és fölkereste 
szakmájának legnevezetesebb képviselőit 
Ausztriában, Németországban, Svájczban, 
Belgiumban, Hollandiában, Londonban, 
Párisban és az éjszakamerikai Egyesült 
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államok keleti városaiban is, u. m. New-
Yorkban, Philadelphiában, Washington-
ban, Bostonban és Montreálban. Haza-
térve 1888-ban Budapesten folytatta or-
vosi működését mint nőorvos, 1892-ben 
pedig magántanár lett a budapesti egye-
temen. Londonban 1888-ban a British 
Gynaecological Societhy fellowja lett ; a 
budapesti orvosegyesületnek rendes tagja; 
a Kárpátegyesület gölniczvölgyi osztályá-
nak alapítója s két év óta elnöke. — 
Orvosi értekezései s czikkei a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg : 
Orvosi Hetilap (1881. Gastritis phleg-
monosa, 1882. Malleus humidus, 1883. 
Az irógörcsről, 1888. Uti naplómból); 
Archiv f. Gynaecologie (XXII. kötet, 
Ein Fall von doppelter Gebärmutter), 
Centraiblatt f. Gynaecologie (1887. Zur 
Frage der Stielversorgung nach Myom-
operationen), Orvosi Szemle (VI. 1889. 
Ovariotomia és hysterotomia, A tupelo 
aseptikussá tételéről, VIII. k. 1890. Rákos 
méh teljes kiirtása, X. k. 1891. Idegen 
test az ureterben, XII. k. 1892. Ventro-
fixatio uteri), Szepesi Lapok (1890. Be-
nyomások amerikai utamból, előadta a 
szepesiek egyesületében 1889-ben), Anyák 
Könyvtára (II. 1890. A kisded bőrének 
ápolása és első öltöztetése) és Klinikai 
Füzetek (1892. A nő vérzéseiről.) — 
Munkái: 1. Uterus didelphys cum va-
gina duplice. Bpest, 1883. (Különnyomat 
az Orvosi Hetilapból.) — 2. A leányok 
testi neveléséről. U. ott, 1885. (Külön-
nyomat a N. Nőnevelésből.) — 3. Zur 
Asepsis der quellenden Dilatorien. 
Berlin, 1887. (Különny. a Centralblatt f. 
Gynaecologie-ból.) — 4. On the treat-
ment of the pedicle myomotomy. Bos-
ton, 1888. (K. ny. az Annais of Gynae-
cology-ból.) — 5. As ujssülött köldöké-
nek ápolása. Bpest, 1888. (K. ny. az 
Orvosi Hetilapból.) — 6. A csonk ellá-
tásának kérdése hysterotomiánál 31 
eset kapcsolatában. U. ott, 1888. (K. ny. 
az Orvosi Hetilapból.) — 7. A gátkép-

sés új és egyszerű módszere. U. ott, 
1889. (K. ny. az Orvosi Heti Szemléből.) 
— 8. Therapeutikus irányok és moz-
galmak a gynaekologiában. U. ott, 1889. 
(K. ny. az Orvosi Hetilapból.) — 9. El-
nöki megnyitó a M. K. E. gölniczvölgyi 
osztálya 1890. okt. 26. tartott közgyű-
lésén. U. ott, 1890. (K. ny. a Turisták 
Lapjából.) — 10. Lebensgeschichte eines 
Gewerbetreibenden. (Edmund Johann 
Leclaire). U. ott, 1891. — 11. A gyer-
mek testi ápolásáról. U. ott, 1891. 
(Többekkel együtt.) — Kéziratban: A 
nő gonorrhoeaja (előadta az orvosok és 
természetvizsgálók brassói XXVI. vándor-
gyűlésén), Mesterséges koraszülés (elő-
adta a kir. orvosegyesületben 1890-ben). 

Dl. Könyvészet 1885. 1891. és önéletrajzi 
adatok. 
Dirner Tóbiás, Jézus-társasági áldozó 

pap és tanár, szül. 1676-ban Iglón Sze-
pesmegyében ; 1694-ben lépett a rendbe ; 
a theologiát Nagyszombatban kezdte 
hallgatni s a bécsi Pázmány-intézetben 
folytatta. Hazájába visszatérvén, Kolozs-
várt a bölcseletet tanította; azután az 
udvarhelyi rendház főnöke lett és Rómá-
ban öt évig volt a szent Péter templo-
mának poenitentiáriusa. Azután Budán 
a morális theologiát tanította s a nemes 
ifjak intézetének igazgatója volt; több 
rendház főnöke volt, így Udvarhelyen, 
Gyöngyösön és végre Egerben, hol 1730. 
decz. 22. meghalt. — Munkája: Secun-
dior sapientia illustribus tum sacrarum 
tum politicarum virtutum exemplis illu-
strata. Claudiopoli, 1714. 

Katona, História Critiea XXXVIII. — Fejér, 
História Academiae 39. — Stoeger, Scriptores 
61. 1. 

Dirnstein Antal, több tudós társaság 
tagja, nemes származású és Berdoveczen 
Horvátországban birtokos volt. — Mun-
kái : 1. Ode adm. rev., ac clar. dno 
Francisco Klohammer, reg. academiae 
Zagrabiensis pro directori, dum febri 
divexaretur. Zagrabiae, 1822. — 2. Ode 
magn. dno Josepho Kussevich, regnorum 
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Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae ex-
celsisque officii banalis regii magistro 
proto-notario, dum Vindobona Zagrabiam 
feliciter reversus esset 1822. U. ott. — 
3. Ode illustr. ac. rev. dno Josepho 
comiti Sermage de Szomszédvár, abbati 
infulato B. M. V. de Ábrám. . . offi-
ciosam Slavoniae scholarum visitatio-
nem abeunti in perenne grati anirni 
monumentum 1822. U. ott. — 4. Ode 
exc., ill., ac rev. dno Maximiliano Ver-
hovacz de Rakitovecz, episcopo Zagra-
biensi . . . dum a ven. capitulo Sabariensi 
humanissime invitatus, manibus suae 
excellentiae episcopalis Stephani condam 
Somogy de Perlak sacrum de requiem 
Sabariae exequeretur. U. ott, 1822. — 
5. Vaticinium ill. dno Antonio Ada-
movich de Csepin, i. comitatus Veröczen-
sis officii suppremi comitis administra-
tori oblatum. H. n. 1823. — 6. Ode 
dno Joanni Szallopek, i. comitatus Verő-
czensis ord. vice-comiti, qua A. D. se, 
suaque futura negotia gratiosae protec-
tioni offert. H. n. 1823. 

Petrik Bibliographiája. 

Dischka Győso, főreáliskolai igazgató 
tanár, szül. 1846-ban, Pécsett Baranya-
megyében ; 1870 óta a természettant és 
mennyiségtant tanítja a pécsi állami fő-
reáliskolában, melynek 1882 óta igaz-
gatója. — Természettudományi czikkei 
a pécsi főreáliskola Értesítőjében (1877. 
A magasságmérés légsulymérővel, A pécsi 
hegyláncz magasságának meghatározása; 
1880. A zenészeti sípok hanggyűjtemé-
nyei ; A galvánfényív lényege; 1881. 
Adalékok a ferde hajítás tárgyalásához; 
A zenészeti sípok hangtüneményei; A 
galván fényív lényege); a Természet-
tudományi Közlönyben (1879. A gal-
vanophon ; 1891.), Zeitschrift f. d. Real-
schulwesen (1882. Die Tonerscheinungen 
der musikalischen Pfeifen; 1883. Eine 
Erklärung der Erscheinungen des galv. 
Lichtbogens.) — Munkája: Jelentés a 
pécsi állami főreáliskoláról. Pécs, 1883. 

— Szerkeszti mint igazgató a pécsi fő-
reáliskola Értesítőit 1883 óta. 

Wutz N é v k ö n y v e . — Pécsi áll. főreáliskola 
Értesítője 1875—1891. 

Diskay Kálmán Ernő, ügyvéd Kör-
menden Vasmegyében. — Munkája: A 
jezsuiták múltja. Feleletül dr. Mahara 
György a jezsuiták mellett tartott véd-
beszédére. Pápa, 1872. 

Petrik Könyvészete. 

Disztler. német színész Pesten. — 
Munkája : Dank- und Abschiedsgedicht 
des Schauspielers . . ., bei seinem Ab-
gange von der Buschischen Schauspiel-
gesellschaft. Pest, 1795. 

Petrik Bibliographiája. 

Ditrich Lajos, orvosdoktor, pesti szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica exhibens: plantas officinales indi-
genas, lingvis in Hungaria vernaculis 
deductus. Budae, 1835. 

Rupp, B e s z é d , 158. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ditróiné Eibenschüts Mari, színésznő; 
1873—74-ben a nemzeti színházi képezde 
növendéke volt és jelenleg Ditrói Mór-
nak, a kolozsvári színház igazgatójának 
neje s a drámai s vígjátéki szende szere-
pekben a társaság működő tagja. — 
Költeményei jelentek meg az Ország-
Világban (1883.) és a Fővárosi Lapok-
ban (1885—86.). 

Nagyváradi Hirlap 1890. 103. 107. Sz. 

Dittel János Kristóf, a császári biro-
dalmi irodában volt alkalmazva, midőn 
Magyarországban tartózkodása alatt követ-
kező naplóját irta : Eigentliche Beschrei-
bung was sich . . . in Stadt Ofen von 
Tag zu Tag zugetragen. Wien, 1686. 
(jun. 1-től szept. 2-ig.) 

Ditz Henrik, jogi doktor és gazdasági 
felügyelő, szül. 1842. febr. 19. Olzberg-
ben Westpháliában ; a gymnasiumot Bri-
lonban végezte; a jogi és államtudományi 
előadásokat a müncheni, innsbrucki, ber-
lini s göttingai egyetemeken hallgatta; 
1865-ben Münchenben államtani doktorrá 
avatták és az összesítésről Allgauban 

28. ív sajtó alá adatott 1892. szept. 24. 
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értekezett. 1866-ban a bajor kormány 
által annak megvizsgálásával bizatott 
meg, mily befolyást gyakorol a magyar-
országi gabonatermelés a délnémet mező-
gazdaságra ? E végből beutazta azon év 
ápr. és május hónapokban Magyarorszá-
got. 1867-ben a Fröbel-féle Süddeutsche 
Presse szerkesztőségébe lépett. Nem sokára 
meghivástkapotta Schönborn grófi család-
tól és mint a munkácsi és szentmiklósi 
uradalmak tanácsosa Munkácsra költözött 
és 1872-ig ott működött; ekkor elhagyta 
állomását és Olaszországban való hosszabb 
tartózkodása után őszkor Budapesten tele-
pedett le s részt vett az Ungarischer 
Lloyd szerkesztésében. 1874-től 1879-ig 
a Liechtenstein János herczeg jószágai-
nak gazdasági igazgatója volt. Jelenleg 
a Fürstenberg cseh herczegi háznak fő-
igazgatója Prágában. — A Glóbusban 
(XI. 1867.) jelent meg Bilder aus d. 
magyarischen Ungarn cz. értekezése. — 
Munkája : Die ungarische Landwirth-
schaft. Volkswirtschaftlicher Bericht an 
das königl. bayerische Staatsministerium 
des Handels und der öffentlichen Arbeiten. 
Leipzig, 1867. (Magyarul: A magyar 
mezőgazdaság. Ford. Halász Gábor. Pest, 
1869.) 

Lehoczky, Bereg: vármegye Monographiája 
II. 136. 1. — Szinnyei Könyvészete. 

Divald (jErdÖdi) Adolf (berencsi), nyug. 
miniszteri tanácsos, a m. t. akadémia lev. 
tagja, szül. 1828. jún. 1. Selmeczbányán, 
hol az erdészeti tanfolyamokat 1846-tól 
1848-ig járta, midőn mint honvédtüzér 
részt vett a szabadságharczban. A vilá-
gosi katasztrófa után bevégezte az erdé-
szeti tanfolyamot, mire Koburg herczeg 
uradalmában nyert alkalmazást. Később 
állami szolgálatba lépett és 1862-ben 
Wagner Károlylyal együtt alapították az 
Erdészeti Lapokat, melynek az első évben 
szerkesztője, azontúl haláláig főmunka-
társa volt és a magyar erdészeti érdekek 
szolgálatában, mint a legelsők egyike 
fáradozott. Hivatalos viszályok miatt csak-

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

I hamar oda hagyta az állami szolgálatot 
| és néhány évig magánszolgálatba állott. 
1 1867-ben miniszteri osztálytanácsossá, ké-
sőbb miniszteri tanácsossá neveztetett k i ; 
1872. decz. 31. erről a méltóságról is lekö-
szönt és az Eszterházy herczeg kismartoni 

| uradalmában mint erdőtanácsos működött. 
1864. jan. 20. a magyar tud. akadémia 
megválasztotta levelező tagjává. Érdemei 
elismeréseül magyar nemességet nyert. 
Meghalt 1891. nov. 12. Szombathelyt, 
hova egyik leányának látogatására uta-
zott. — Legnagyobb részt az Erdészeti 
Lapokba dolgozott, de a Vasárnapi Újság-
ban (1861.), Vadász és Versenylapban 
(1861.), Gazdasági Lapokban (1861—62.), 
Hazánk és Külföldben és Uj Korszakban 
is közölt czikkeket. — Munkái: 1. Zur 
ungarischen Forstliteratur. Pressburg, 
1861. — 2. As erdössetet illető legfon-
tosabb mértékek és súlyok átváltoztatási 
táblái. Pest, 1862. (Erdődi Adolf névvel.) 

— 3. Segédtáblák erdőszök és erdőbir-
birtokosok, jószágigazgatók, gazdatisztek, 
mérnökök, építészek, fakereskedők és 
mindazok számára, kik a természettudo-
mányok gyakorlati alkalmazásával foglal-
koznak. Selmecz, 1864. (Wagner Károly-
lyal együtt.) — 4. A terméssettudomá-
nyok és as erdésset. Pozsony, 1865. — 
h.Kösgasdasági essmetöredékek as erdé-
sset köréből. U. ott, 1866. (Erdődi Adolf 
névvel.) — 6. A magyar birodalom állam-
erdőségei keselésének eredményei 1867-ig 
és lépések egy jobb jövő felé. Buda, 
1868. — 7. Éssrevételek Missics János 
észrevételeire a temesi fakérdés ügyében. 
U. ott, 1868. — 8. Magyar-német és 
német-magyar erdésseti müssótár. Pest, 
1869. (Wagner Károlylyal együtt.) — 9. 
Lónyay Menyhért m. k. pénsügyminiss-
ter úrhos . . . jelentése Mármaros-, Ung-
és Liptómegye kincstári erdőségeiről. 
Buda, 1870. — 10. Jelentése Iíerkápoly 
Károly m. k. pénzügyminiszter úrhoz 
Erdély kincstári erdőségeiről. U. ott, 1871. 
— Az országos m. gazdasági egyesület 

29 
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megbízásából két erdészeti szakmunka 
szerkesztésével is foglalkozott, melyek 
elseje Erdészeti tankönyv, a második 
Erdészeti kézikönyv. 

Erdészeti lapok 1872. 445. 465. — 31. T. 
Akadémia Almanachja 1866. 224. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. — Petrik Könyvészete. — 
Selmeczi bányász- és erdészeti akadémia Em-
lékkönyve 1871. 188. 1. — 31. lexikon, V I . 
1880. 220. 1. — Egyetértés 1891. 314. SZ. — 
Erdészeti Lapok 1891. (Nekrolog Bedö Albert-
től.) 
Divald Ferdinánd János, kamarai kir. 

erdőmester Beszterczebányán; 1810-ben 
a selmeczi erdészeti akadémia hallgatója 
volt. Meghalt 1845-ben Selmeczbányán 
58. évében. — A m . orvosok és természet-
vizsgálóknak Beszterczebányán tartott 
III. nagygyűlésén felolvasott értekezései : 
A zólyomi kir. erdőszetek rövid vázlat-
ban, Némely zólyomi nevezetességek és 
Fanemek jegyzéke, megjelentek a Munká-
latokban (Pest, 1843.) 

Selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akadémia 
Emlékkönyve 1871. 118. 

Divald József, m. kir. pénzügyi taná-
csos, D. Adolf miniszteri tanácsos testvér-
öcscse; 1846-ban a selmeczi bányász-
akadémiában kezdett tanulni; 1871-ben 
m. kir. számtanácsos lett a pénzügy-
minisztériumi számvevőségnél Budán. 
Meghalt 1879. decz. 31. Selmeczbányán 
53. évében. — Gzikkei: Bányászati viszo-
nyaink (Hon 1867. 180. sz.), A szepesi 
bányászat történetéhez, Adalékok a rozs-
nyói bányászat történetéhez (Bányászati 
és Kohászati Lapok 1878.), Adalékok 
a szepesi bányászat történetéhez a XVII. 
század elején, A körmöczi pénzverdéből, 
A rozsnyói bányászat a XVII. század 
közepén (Tört. Tár 1878—79. 1882.), 
Thurzó György és a bányakamara (Szá-
zadok 1880.) 

Selmeczi bányász- és erdészeti akadémia Emlék-
könyve 1871. 180. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Divéky Ágost, kir. közjegyző, D. Antal 
volt megyei földbirtokos és 1848—49. 
alispán és Gyurtsák Ludovika fia; az 
1. és 2. gymnasiumi osztályokat 1852— 

54. Lőcsén, a harmadikat Besztercze-
bányán, a 4—7. és a 8. első felét Nagy-
szombatban, a második félévet 1862-ben 
Nyitrán végezte; a jogot a pozsonyi 
akadémián hallgatta s ugyanott 1867. 
márcz. 30. állambirói vizsgát és nov. 11. 
ügyvédi vizsgát tett. A megelőző ügyvédi 
gyakorlatot Pozsonyban Mayercsák Már-
ton és Alsó-Kubinban Thuránszky Vendel 
ügyvédi irodájában töltötte. Közpályáját 
1867 végével ügyvédséggel Alsó-Kubinban 
kezdette meg. 1868. júl. 28. Árvamegye 
tiszt, alügyésze lett; 1871. decz. 28. fő-
ügyészszé választották és 1875. ápr. 10. 
alsó-kubini kir. közjegyzővé neveztetett 
ki. Közreműködött mint képviselőválasz-
tási elnök a bobrói s alsó-kubini kerü-
letben, mint az alsó-kubini elemi s pol-
gári iskolák gondnokságának volt elnöke 
s jelenleg mint Árva-Liptómegyék egye-
nes adók felszólamlási bizottságának kor-
mánvilag kinevezett elnöke. — Irodalmi 
dolgozatai a Pesti Naplóban (1867. 20. 
22. sz. Árvamegye anyagi s szellemi 
állapota), a Honban és Neuer Pester 
Lloydban (1871—74. mint levelező érte-
sítései jelentek meg), a Jogban (A hagya-
téki ügyek hátraléka ügyében a rózsahegyi 
királyi törvényszéki elnökhöz intézett 
emlékirata), az Árvamegyei Hírlapban 
(Szmrecsányi Dárius árvamegyei főispán 
elhunyta fölött tartott emlékbeszéde), a 
Felvidéki Híradóban (1889. egy jótékony-
czélú előadásnál a Fényűzésről cz. fel-
olvasása), az Árvamegyei Hírlapban (1889. 
márcz. 15. ünnepélyen tartott díszbeszéde. 
1890. júl. 27. a vasút- és iparügyben 
tartott értekezése, Emeljünk épületet a 
megyei könyvtárnak cz. czikke s ehhez 
Utóhang, 1891. Utazás Párisba, 1892. 
Indítványa az Árvamegyén át építendő 
vasut-ügyben), végre az Árvamegyei 
inség-vasut s iparügy cz. közlemény az 
Egyetértésben (1892. ápr. D. A. jegyek 
alatt.) 

Csősz, Nyitrai gymnasium története 286. 1. 
és önéletrajzi adatok. 



901 Divéky—Dlhovszky 902 

Divéky Imre, magyar szinész volt a 
század elején Pesten. — Két színművet 
fordított: Két granateros. vigj. 3 felv. 
Sonnleitner után (először adták a pesti 
színpadon 1811. ápr. 28.) és Burgundi 
gróf, szinj. 4 felv. Kotzebue után ford. 
(először 1839. jan. 23. Pesten.) 

M. Színházi Almanak 1811. és e g y k o r ú sz ín lap . 

Divéky Lajos, papnövendék volt a 
nagyszombati theologiai intézetben (1771 
—74.) és mint a báró Luzsénszky család 
nevelője 1778. ápr. 16. meghalt Nagy-
szombatban, — Munkái: 1. Panegyricus 
Dívó Stephano regi, et apostolo Hun-
gáriáé .. . Tyrnaviae, 1771. — 2. Panegy-
ricus Divo Ignatio d i c t u s . . . U. ott, 
1774. 

Némethy Lajos. D i c s b e s z é d e k . 50. — Necro-
log. Strigon. 52. — Petrik B i b l i o g r a p l l i á j a . 

Divini István, XVIII. századbeli kurucz 
vitéz, ki az akkori dalokat összegyűjtötte, 
melyek közt lehetnek az övéi is. — Kéz-
iratának czíme: Militares Cantiones con-
scriptae per me Stephanum Divini. Anno 
quo dulce est pro patria mori. Adsis 
inceptis Christe benigne meis. 1707. dje 
2. Martij. Két részre oszlik ; az első rész 
a kurucz ajkakon divatozott dalokat, a 
második rész pedig «Nemzetes Benyiczky 
Péter szentelt vitéz» verseit tartalmazza. 
A kézirat Walther Imre birtokában volt, 
ki abból a Pesti Naplóban (1855. I. 80. 
sz.) mutatványokat közölt. 

Divini Pál. a kolozsvári szász ekklé-
zsiának papja; Kolozsvárt született és 
külföldi egyetemeken, különösen Mar-
burgban és Franekerában tanult. — 
Munkája: B. C. D. collegio privato pub-
lici In compendium controversiarum 
particularium Frr. De Walenburch Exer-
citatio XVI. Exhibens Antitheses de ordine 
et Ceremoniis missae. Marburgi, 1696. — 
Tíz distichonos német verset irt Szilágyi 
Péter tanulótársa tiszteletére, mely annak 
Dissertatio theol. philos. de verum crea-
tarum . . . Franequerae, 1696. cz. mun-
kájában jelent meg.— 1699-ben magyarra 

fordította a hallei Helmreich András Mes-
terséges könyvecskéjét, mely kéziratban 
Szathmári Pap Mihály birtokában volt. 

Gyalui Farkas szives közlése. 
Djurkovics Jenő, ügyvéd, szül. Baján 

Bácsmegyében; 1815. márcz. 6. táblai 
ügyvédnek esküdött fel Pesten; azután 
a Batthyány és Vécsey grófi családok 
ügyvéde s a görög keleti iskolai bizottság 
tagja volt. — Munkája : Prava nasledija 
za obstu slavenoserpskago u Madjarskoj 
naroda polzu. Buda, 1823. (Öröklési jog 
a magyarországi szerbek használatára.) 

Safarik, Geschichte der stidslavischen Lite-
ratur III. Prag. 1865. 345. 454. (Hol neve 
hibásan van Divkovicsnak irva.) 
Dlhányi (Delhányi) Zsigmond, ág. ev. 

főgymnasiumi tanár, D. János ev. lelkész 
és Goldperger Mária fia, szül. 1824-ben 
Csőváron Pestmegyében; atyját korán 
elvesztvén, Brocken József domonyi ág. 
ev. lelkész gondjai alatt nevekedett Sel-
meczen és Pozsonyban ; 1847—48-ban 
a jenai egyetemen tanult; azután a 
Beniczky családnál nevelő volt két évig. 
a balassa-gyarmati iskolában egy évig 
tanított, később az osgyáni gymnasiumba 
helyezték tanárnak; onnét Bima-Szom-
batba s három év múlva 1857-ben 
Szarvasra helyezték át, hol jelenleg is 
működik. Nevét 1881-ben Delhányira vál-
toztatta. A tanoda átalakulásáról irt az 
osgyáni ev. gymn. Értesítőjébe (1853.). 
— Munkája : Olvasókönyv gymn. és reál-
tan. I. és II. oszt. számára. Pest. 1865. 
(2. bőv. kiadás 1869. 3. kiadás. U. ott, 
1872. 4. átnézett kiadás. Bpest, 1878.) 

Szarvasi ev. gymnasium Értesítője 1857—91. 
— Haan, Jena Hungarica 176. — Felsmann 
K é v l t ö n y v e 88. 1. — Uj Hl. Athenás — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1878. — Mokos, 
Magyarországi tanulók a jénai egyetemen 
112. 1. 

Dlhovszky József, theologiai doktor 
és plébános Kis-Tapolcsányban Bars-
megyében, hol 1857. márcz. 11. meghalt 
70 éves korában.— Munkái: 1. Carmen 
honoribus rev. dni Aloysii Battyány de 
eadem et Geresgál, dum metropolitanae 

29* 
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ecclesiae Strigoniensis canonicus et cen-
tralis r. Hungáriáé, partiumque adnexa-
rum seminarii Pestiensis rector crearetur, 
in perenne clientelaris pietatis monumen-
tum . . . oblatum anno 1820. Tyrnaviae. 
— 2. Kázeh kterű predlozil w osade 
liwina reőeneg . . . nad nowo poswácanim 
knazom Hodossi Karolom Kdiz prwüú 
obetu swateg mesi bobu nagwisáimu 
konal dna Augusta 1839. Nyitra. (Egy-
házi beszéd Hodossi Károly első misé-
jekor.) 

Tuclom. Gyűjt. 1821. I I . 125. — Petrik B i b l i o g r . 

Dluhoss Károly, pénzügyigazgatósági 
fogalmazó volt Kassán a 70-es években, 
később titkár lett Lőcsén. Meghalt. . . — 
Munkája: Jókai Móricz, Novellenblüthen. 
Deutsch von T. V. Kari Dluhoss übersetzt. 
Jena, 1874. Négy kötet. 

Kayser, Bücher-Lexikon. Leipzig. 1877. XIX. 
649. 1. 

Dobai András, az első reformátorok 
egyike s 1540-ben Perényi Péter udvari 
papja Sárospatakon, 1542-ben Révai Fe-
rencz fiainak nevelője volt s azután a 
báltfai templomban prédikált. — Egyetlen 
költeménye : Az utolsó ítéletről, Borne-
misza Péter Énekes könyvében maradt 
fenn, melyet Szilády Áron a Régi M. 
Költők Tárában (II. 141—150.) jegyzetek-
kel közzélett. 

Szilády, Bégi M. Költök Tára II. 441. IV. 
331. V. 297. 351. 1. 

Dobai Székely Sámuel. L. Székely Sá-
muel (dobai). 

Dobak János. — Munkája: Grati 
animi documentum. . . . viro Michaeli 
Járossv rectori et professori primario 
gymnasii aug. conf. Schemniciensis me-
ritissimo natalem suum die 29. Sept . . . 
juvante ferunt celebranti a plaudentibus... 
auditoribus. Schemnicii, (1804. Költe-
mény.) 

Petrik Bibliographiája. 

Dobay Ágoston (kis-dobai), 1848—49. 
honvéd-alezredes; szül. Dobón Sáros-
megyében 1813-ban. 1848-ben a főherczeg 

esztei Ferdinánd 32. gyalogezrednél mint 
hadnagy szolgált Komáromban, hol zászló-
alja rendeletet kapott, hogy a fellázadt 
szerbek ellen Újvidékre induljon. A kar-
loviczi csata után kinevezték főhadnagy-
nak a 3. honvéd-zászlóaljhoz, 1849. 
január elsejétől pedig Damjanics tábori 
karához őrnagynak. Később a temesvári 
táborban egy dandárparancsnokságot vett 
át és részt vett Temesvár ostromában; 
aug. 5. az aradi várba rendeltetett és 
Világosnál ő is letette a fegyvert, mire 
hat évi várfogságra jutott. Meghalt 1870. 
júl. 29. Pozsonyban 57. évében. — 
1848—49-iki jegyzeteiből Adatokat közölt 
Vahot Imre a Honvédek Könyvében (I. 
1861. 1 8 - 2 3 . 1.) 

Közlöny 1848. 7. 1849. 49. SZ. — Hl. Hirlap 
1849. 19. sz. (Hadi törvényszéki Ítélet) és 
gyászjelentés. 

Dobay Elek, kegyes-tanítórendi áldozó-
pap és tanár, szül. 1804. decz. 5. Léván. 
1821. okt. 9. beöltözött és 1828. okt. 11. 
misés pappá szenteltetett; tanított Kecs-
keméten (1823.), M.-Szigeten (1824.), 
Váczon (1825—26.), Nyitrán (1827.), 
Szent-Györgyön (1828.), Nagy-Kanizsán 
(1829—1835), Veszprémben (1836.), Tatá-
ban (1840.), Trencsénben (1842.), hol 
1845-ben gymnasiumi igazgató is volt, 
Szegeden (1849.), Kalocsán (1850. rector 
és igazgató), Váczon (1855—59. igazgató-
tanár és rector), M.-Szigeten (1859. 
rector és tanár), Nagy-Kanizsán (1862. 
vice rector és igazgató), Veszprémben 
(1864. igazgató), u. ott 1865—71-ig vice 
rector és spirituális; 1871 -76-ig nyu-
galomban élt u. ott. Meghalt 1879. jún. 
1. Léván. — Programmértek ezései: Ka-
locsai gymnasium története (Kalocsai r. 
k. gymnasium Értesítője 1851.), A pol-
gári műveltségről (Váczi gymn. Értesítő 
1855.), A religiónak felséges becséről 
(u. ott, 1856.) — Munkái: 1. Ode, quam 
honoribus rev. dni Gabrielis Materényi, 
dioecesis Veszprimiensis honorarii cano-
nici. sanctae crucis abbatis, dum munus 
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suum adiret, gymnasium seb. p. Nagv-
Kanischiense obtulit 1831. Veszprimii. — 
2. Ode, dum templum Veszprimiense 
scholarum piarum solenni ritu die 30. 
Junii 1836. benediceretur, munificis be-
nefactoribus oblata. U. ott, 1836. — 3. 
Apobaterion cels. ac rev. dno Josepbo 
Kopácsy, metrop. eccles. Strigoniensis 
archi-episcopo. . . , dum ad munus suum 
capessendum proficiseitur, a collegio, ac 
r. m. gymnasio Weszprimiensi sehol. p. 
oblatum anno 1839. U. ott. — 4. Öröm 
dal, mellyel Marczibány-Pucho- és Csó-
kái Marczibányi Antal urat, Trencsin 
vármegye főispáni méltóságába fényes 
iktatásakor tisztelék a trencsini ajtatos 
tanító rendiek 1845. Pest. — 5. Hono-
ribus excell. ac rev. dn. Josephi Kunszt. . . 
dum munus archiepiscopi Colocensis et 
Bacsiensis die 15. mensis Junii 1852. 
auspicaretur gymn. s. p. Colocense. 

Petrik Bibliogr. — A kegyesrendiek jegyzö-
könyve (Rulla) és gyászjelentés. 

Dobay (M.) György, (kis és nagy 
dobai) Al-Gyógyon. — Munkái: 1. László 
és Lajos, avagy a két ellenséges házok 
atyafiságba jövése. Pest, 1813. — 2. 
Elesdinek szerencsés eltévelyedése. U. 
ott, 1813. — 3. A két nagylelkű 
férfiak jegyese. U. ott, 1814. — 4. 
A szeretet érzései. U. ott, 1814. (Köl-
temény.) — A Hebe cz. zsebkönyv-
ben (1826.) is jelent meg egy me-
séje : A rózsa-bokor és a leányka. Nejé-
nek Barcsai Katalinnak temetésekor 
zágoni Bodola Károly által Szászvároson 
1834. jan. 28. mondott beszédnek (A jó 
és derék asszonynak némely megkülön-
böztető és szükséges tulajdonai. . . Nagy-
Enyed, 1834.) végén 25 distichonos ma-
gyar búcsú verse van. Az 1813-ban 
kiadott László és Lajos cz. munkája 
előszavában (Algyógy, 1810.) említi Ba-
konyi történetek, vagyis a szerencsétlen-
ségből származott szerencse cz. művé- j 
nek nem sokkal előbb megjelent kiadását, 
melyet azonban nem tudtam fölfedezni. I 

Tudomány-Tár 1838. 496. 1. (Toldy Biblio-
grapliiája.) — Petrik Bibliographiája. 

Dobay Gyula (kis-dobai), chemiai 
doktor és gyógyszerész. Meghalt 1859. 
aug. 18. Pozsonyban 53 éves korában. 
— Munkája: Dissertatio inaug. che-
mica de sapone. Vindobonae, 1831. 

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés. 

Dobay (Dobai) István, birtokos Deb-
renben Közép-Szolnokmegyében. 1680-
ban került Hunyadmegyébe s mint kitűnő 
zenész volt ismeretes. 1736-ban élt deb-
reni jószágán nyugalomban 70 éves ko-
rában, midőn következő munkáját irta : 
Tisztesség oszlopa, kiadta König Pál. 
Déva, 1885. (1739-ben, hely n. megjelent 
kiadás szerint, melynek előszava 1736. 
máj. 1. kelt Debreczenben és br. Naláczy 
Józsefhez, kinek költségén jelent meg a 
munka, van intézve. E mű Hunyad-
megye monographiájának első zsengéje. 
Ism. Hunyad 1885. 21. 22. sz.) 

fíod, M. A t h e n a s 71. — Benkö, T r a n s s i l -
v a n i a I I . 473. 1. — Siebenb. Quartalschrift V I . 
1798. 246. 1. — Egyet. M. Encycl. V I I . 435. I. 

(Vass József.) 
Dobay János, ügyvéd, szül. 1824-ben 

Máramaros-Szigeten ; 1844-től 1847-ig a 
csebi Pogány és Szentpály családoknál 
nevelő s juratus volt; 1847—48-ban ta-
nító a máramarosszigeti gymnasiumnál; 
1848—49-ben honvéd; azután öt évig 
bujdokolt. 1855—60-ban Sárköz-Újlakon 
jegyző volt. 1871-ben Tisza cz. ellenzéki 
lapot indított meg, mely azonban egy 
évi fennállása után megszűnt. 1872-ben 
megyei tisztviselőnek választották. Meg-
halt 1874-ben Máramaros-Szigeten. Élete 
utolsó éveiben a ref. főiskolánál vizsgáló 
bizottsági elnök és censor volt. — Irt 
több népdalt; tőle van a közönségesen 
ismert népdalszöveg: Sajó kutyám, ja j 
de mélyen aluszol . . . 

Bökényi Dániel szives közlése. 
Dobay János, rendőr-kapitány Kézdi-

vásárhelyt. — Szerkesztette a Székely 
Közlönyt 1881. szept. 4-től az év végéig 
és szerkeszti a Székelyföldet 1882. jan. 1. 
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óta T. Nagy Imrével, később Móricz 
Gyulával Kézdi-Vásárbelyt. Tárczákat irt 
az említett lapokba. 

Ország-Világ 1890. 5 1 . SZ. a r c z k . 

Dobay Jóssef (dobói), cs. és kir. al-
tábornagy, Lipótrend lovagja, D. Károly 
cs. kir. tiszt és 1848-ban a 2. székely 
ezred ezredesének fia, szül. 1820. ápr. 16. 
Szász-Ivánfalván (Sächsisch-Eibersdorf) 
Nagy-Küküllőmegyében; 11 éves korá-
ban jutott a bécs-ujbelyi katonai aka-
démiába, honnét 1838-ban mint hadnagy 
lépett ki a 2. székely gyalogezredbe, hol 
főhadnagyságig vitte, midőn 1848. nov. 
6. a 32. honvéd-zászlóaljhoz mint szá-
zados áttétetvén, annak alakításában vett 
részt; az év végén mint őrnagy átvette 
a 31. honvédzászlóalj parancsnokságát. 
1849. jan. 21. a vízaknai csatában a 
győzelmes osztrák sereget feltartóztatta, 
úgy hogy a szétvert csapatok magukat 
újra szervezhették és a visszavonulás 
rendben mehetett véghez; febr. 9. a 
piskii hídnál vitézkedett; ápr. 9. Borgó-
Prundról kiindulva Pojana-Stainpinál 
Bukovinában megverte az ellenséges csa-
patot ; máj. 16-tól mint alezredes har-
czolt és az orosz seregnek Erdélybe 
történt betörésekor, a maroknyi magyar 
sereget a legveszélyesebb helyeken s 
hegyi utakon, a túlnyomó muszka erő-
vel szemközt, a megsemmisüléstől meg-
menté. A hadjárat után az aradi fog-
ságban nov. 24. hét évi várfogságra 
ítéltetett és az olmüczi várban volt el-
zárva ; 1852. jún. amnestiát nyert. 1853. 
jan. 15. Berzeviczy Máriával lépett há-
zasságra. Ő felsége a m. kir. honvédség 
szervezésekor (1869.) mint honvédezre-
dest a pozsonyi kerület parancsnokául 
nevezte ki; később tábornoki s 1880. ápr. 
25. altábornagyi rangra emeltetett; 1886 
óta mint nem alkalmazott Pétermezőn 
sárosmegyei birtokán él nyugalomban. — 
Munkája: Der Krieg zwischen Österreich 
und Preussen im J. 1866. Pesth, 1867. 

Közlöny 1848. 151. Sz . 1849 . 121 . S z . — Hon-

véd 1849 . 8 0 . s z . — .)/. Hirlap 1819. 19. SZ. 
(Hadi törvényszéki itélet.) — Egerváry Ödön 
M. kir. Honvéd Törzstisztek Albuma. Pest, 
1870. a r c z k . — Jó Barát Naptár 1870. a r c z k . 
Budapesti Közlöny 1880 . 9 6 . SZ. — II. kir. Hon-
védség Névkönyve 1 8 8 6 — 8 8 . — Militär-Schema-
tismus. W i e n , 1889. 139. 1. 

Dobay Sándor, ev. ref. lyceumi tanár, 
D. János ügyvéd fia, szül. 1853. nov. 10. 
Aradon; öt éves volt, mikor szülei M.-
Szigetre költöztek; itt végezte alsó s 
középiskoláit és 1872-től Budapesten a 
műegyetemet. 1874-ben a Dúshegyi - féle 
reálgymnasiumban tanított mint helyettes 
tanár; 1876-ban megválasztották rendes 
tanárnak a m.-szigeti ev. ref. lyceumhoz, 
hol most is működik. — Már tanuló 
korában kezdett verselni s az iskolai ön-
képzőkör lapjában, melynek egyik szer-
kesztője volt, több verse jelent meg; irt 
társadalmi s tanügyi czikkeket a Mára-
marosba, Máramarosi Tanügybe és Neve-
lésbe ; vegyes czikkeket a Tiszába, tár-
czákat a Független Polgárba (1873.) 
Szerkesztőtárs volt 1878. júl. 15-től decz. 
31-ig a m.-szigeti Nevelés cz. tanügyi 
lapnál. — Munkája: Politikai földrajz 
(azaz : földrajzi eredménytár) a gymn. 
III. oszt. tanulói számára. M.-Sziget,... 
— Színdarabjai : Poste restante (előadták 
M.-Szigeten. Kassán és Budán) és Buzásné 
famíliája (előadták M.-Szigeten.) 

Bökényi Dániel szives közlése. 

Dobay Zsigmond, lovas vitéz, Absolon 
Dánielnek, Tököly kanczellárjának szol-
gálatában állott és részt vett Munkács 
védelmében 1686-ban, hol a várbeli 
lovassághoz tartozott; novemberben urá-
val Absolonnal Lengyelországban is járt 
a lengyel királynál. — Munkája: Dia-
rium Continens ea, quae in arce Mun-
kács, dum Anno 1686 per Comitem Ge-
neralem Antonium Caraffa obsidebatur 
et per Helenam Zrínyi Conjugem Emerici 
Tököly et Andreám Radics defendebatur, 
dietim acta sunt. Conscriptum per Sigis-
mundum Dobay de Eadem. Ezen napló 
az egész 1686. évről, napról napra való 
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hű és pontos leírása Munkács egy évi 
védelmének. Az eredeti kézirat 1735-ben 
Dobai Székely Sámuel birtokában volt; 
jelenleg az eperjesi ág. ev. kollégium 
tulajdona s Thaly Kálmán ebből adta ki 
bevezetéssel, a Monumenta Hung. His-
torica. II. osztály. írók XXIII. kötetében 
(Pest, 1868.) a 415-458. lapokon. 

.)/. tud. Akadémia Értesítője I . 1867. CO. 121.1 . 

Doberschitz Tamás, r. kath. lelkész 
és vasárnapi szónok Sopronban. — Mun-
kája : Aechter Lehrmeister christlicher 
Redekunst, das ist: Heiliger Johannes 
von Nepomuk, in einer Lob- und Sitten-
Lehre den 16. May 1773 vorgestellet als 
ein Lehrmeister, von welchem eine ganze 
Christen-Welt das Reden und das Schwei-
gen erlernen solle. (Oedenburg.) 

Petrik Bibliographiája. 

Dobi József, tót-vázsonyi ev. ref. lel- ; 
kész. — Gyászéneke van a Kátay Gábor 
táblabíró halála alkalmával (Pápa, 1840.) 
mondott halotti beszédek végén és Gyász-
beszéde a Halotti beszédek, melyek 
Nagy Isván b.-füredi ref. lelkész felett 
tartattak Pápa, 1841. cz. egyházi beszé-
dek közt. 

Gross, Kronstädter Drucke 101. 1. és ön-
életrajzi adatok. 

Dobiecki Sándor, mérnök, vasúti s 
hajózási főfelügyelő, D. József lovag s 
földbirtokos és kornádi Tarsolly Anna fia, 
szül. 1848. nov. 19. Tordán Erdélyben ; 
középiskolai tanulmányait a kolozsvári 
ev. ref. kollégiumban 1866-ban végezte; 
1866—67-ben a bécsi műegyetem hall-
gatója s (1867—69.) a műegyetemi ma-
gyar kör elnöke volt; mérnöki oklevelet 
Budapesten szerzett. 1869-ben tiz hó-
napig katonáskodott és 1870. jan. 1. 
tartalékos tisztnek neveztetett ki a 9. 
tábori tüzérezredhez. 1871-ben a vasút-
építésnél nyert alkalmazást és fokról 
fokra 13-szor léptették elő a főmérnök-
ségig. 1886-ban I. osztályú min. főmér-
nöknek nevezték ki a műszaki tanács-
hoz. Ennek föloszlatása után 1889-ben 

a minisztérium vasúti s hajózási fő-
felügyelőségéhez neveztetett ki főfel-
ügyelőnek. — Munkái: 1. Uti emlékeink 
Bpest, 1884. (A mérnökegyletnek Olasz-
ország, Görögország és Törökországban 
történt kirándulása.) — 2. Európai 
Oroszország. Brassó, 1886. (A mérnök-
egylet által tervezett kirándulásra irott 
mű, melyben a technikusokra nézve ér-
dekes munkálatokat ismertette.) — 3. 
A magyarországi vicinális vasutak. 
Bpest, 1892. (A M. Mérnök- és Építész-
Egylet Könyvkiadó Vállalatában és 1888-
ban az egylet nagy díját az arany érmet 
nyerte. Sajtó alatt van.) — Kéziratban : 
Talaj- és töltéscsuszások különböző fajai 
s a nagyobb mérnöki munkálatok, me-
lyeket ezekkel szemben létesítettek. (Az 
1885. országos kiállítás alkalmából ké-
szült két kötetes munka, melynek egy 
részét felolvasta szerző a m. mérnök- és 
építész-egyletben ; ez értekezést az egylet 
Közlönyében maga ismertette.) — Szer-
kesztette a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyét 1889-ben. — Jelenleg a Pallas 
Lexikona számára dolgozik és a vasút 
körébe tartozó czikkeket irja. 

Gross, Kronstädter Drucke 101.1. és önélet-
rajzi adatok. 

Dobján László, népiskolai tanító, szül. 
1850. ápr. 21. Farkasfán Vasvármegyé-
ben ; főgymnasiumi tanulmányait Vesz-
prémben és Győrött, a paedagogiumot 
1871-ben Budán végezte. 1879-ben a 
polgáriskolai tanítóságra képesítő vizs-
gálatot, 1880-ban pedig gyorsíró tanári 
vizsgát tett; több alkalommal mint 
gyorsíró működött közre, így a hires 
lottóperben és a Rosenberg-Battyányi-fele 
párbaj-perben. 1873-ban a csáktornyai 
polgár-iskola ideiglenes igazgatásával 
bízatott meg ; 1874—75-ben Szegeden, 
1876-ban Miskolczon tanított; 1878-ban 
a temesvári polgári iskolához, 1879-ben 
az ottani népiskolához választották meg. 
Többek társaságában 1883-ban ő is egyik 
alapítója volt a temesvári magyar szin-
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gyámolító egyletnek ; a magyar szinügy 
állandósításához a városi 8200 frt subven-
tio mellett az egylet eddig 13,000 írttal 
járult; a temesvári magyar társaskörnek 
két év óta titkára, a tanító egyletnek 
hat év óta elnöke. — Munkálatai meg-
jelentek a Pesti Naplóban (a 70-es évek-
ben), Honban, M. Nyelvőrben. Népneve-
lők Lapjában (1872—79.), Délvidéki Tan-
ügyben, Paedagogiai Szemlében sat.; 
legtöbbet dolgozott a Délmagyarországi 
Közlönybe (különösen Áldor Imre szer-
kesztése alatt körülbelül 50 vezérczikket 
irt e lapba); a Maros cz. lapba irt a 
Dessewffy Sándor őseiről (1890. 84 sz.); 
többi czikkeinek tárgya: a temesvári 
magyar színház állandósítása, a temesvári 
iskolák magyarosodásának föltételei, a 
magyar nyelv tanítása idegen ajkú vidé-
keken, a népiskolai egészségtan ügye, a 
szeretetházak, a szellemi tulajdonjog 
megvédése sat. Nemzeti kulturánk érde-
kében beszédeket mondott Pancsován, 
Verseczen, Temesvárt és Karánsebesen 
és két emlékbeszédet Trefort és Gönczy 
felett, melyek mind megjelentek a helyi 
lapokban. — Munkái: 1. A méterrend-
szer története. Miskolcz, 1876. — 2. 
Temes vármegye földrajza a miniszteri 
tanterv szerint. A temesvári és temes-
megvei népiskolák III. osztálya számára. 
Bpest, 1891. — Kéziratban: Magyar 
olvasó- és nyelvkönyv és A temesvári 
tanítóegylet 25 éves története. — Szer-
kesztette a Miskolcz cz. lapot 1876-ban. 

M. könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok. 

Dobner Ábrahám Egyed, városi jegyző 
és főgyám (Ober-Vormunder) Sopronban. 
D. Ferdinánd polgármester fia, született 
1693-ban Sopronban ; 1711-ben a jenai 
egyetem hallgatója volt. — Munkái: 1. 
Oedinburgerisches rothesAy, in welchem 
die wahre Freud und Hoffnung der Ur-
alt-Catholischen Christen eingeschlossen, 
das ist: Catholische Anmerkungen über 
das Lutherische Lied, so von denen 
Uncatholischen an ihrem sogenannten 

Jubel-Fest, anno 1717, den 31. Oct. zu 
Oedenburg feyerlich in ihrem Oratorio 
gesungen . . . 1718. (Bécs. 1719.) (Magyar 
fordítása: Sopronyi piros tyukmony . . . 
Kassa, 1719. czimmel.) — 2. Lob-Rede 
an dem hohen Ehren-Fest des heiligen 
Ignatii Loyolae, Stifters und Urhebers 
der Societät Jesu. Wienerisch-Neustadt. 
1721. — 3. Unsterblicher Tugend-Ruhm 
der weyland . . . Frauen Judithae Dob-
nerin, einer gebohrnen Artnerin, welche 
den 4. September 1721. Jahrs das Zeit-
liche gesegnet... Oedenburg. — 4. Mariae 
Himmelfahrt der Christen höchste Wohl-
fahrt aus dem Hohen Lied Cap. 8. v. 5. 
vorgestellet. U. ott, 1722. — 5. Zwey 
kurtz abgefaste Reden, deren eine den 
4. Jen. 1723. als an dem ersten gemein 
Tag vor E. Wohl-Edlen Freistadt Oeden-
burg auf dem Rath Hausz zur schuldigen 
neuen Jahrs Gratulation . . . den 24. April, 
als am Tage des Heil. Ritters u. Märtyrers 
5. Georgii bey solenner Obrichkeitlicher 
Restauration . . . gehalten worden. Wiene-
risch-Neustadt. — 6. Thesaurus voca-
bulorum jurisprudentiae et medicinae 
sectatoribus imprimis vero advocatis scitu 
necessariorum . . . U. ott, 1729. — Lack-
neri (Christophori) vitae curriculum (Ratis-
bonae, 1714.) cz. emlékkönyvben egy 
czikke v a n : De emblematibus, quibus 
b. Lacknerus fidem subditorum regi debi-
tam repraesentare voluit. 

Uj M. Múzeum 1856. I . 286. (Gamauf . ) — 
Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egye-
temen 37. — Petrik Bibliographiája. 

Dobner Ferdinánd, polgármester, 1689-
től haláláig, mely 1730-ban történt Sop-
ronban ; a városi tanács tagja, hatszor 
biró és nyolczszor polgármester (consul) 
volt; kora, a Rákóczi-féle. a városra nézve 
szomorú korszakba esik. — Munkái: 1. 
Priesterliches Ehren-Schildlein, Welches 
dem weyland Wohl-Ehrwürdig-Groszacht 
bar- und Hochgelehrten Herrn Johanni-
Conrado Barthio Gewesten treueiferig-und 
hochverdienten Evangelischen Predigern 
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und Seelsorgern . . . , in der Königl. Frey-
Stadt Oedenburg, in Nieder-Ungarn, nun-
mehr seel. Am Tage seiner volckreicben 
Beerdigung, (war der 2. Novembr. des 
1692. Heyl-Jahrs), auf dem Evangel. 
Gottes-Acker daselbst, In einer kurtzen 
und einfältigen Leichen-Rede, Zu letzt-
schuldigsten Ehren, Aufgerichtet... (Lőcse), 
1692. — 2. Priesterliches Grabmahl, 
welches er dem Herrn Christoph Sowitsch 
Ewang. Predigern in Oedenburg aufge-
richtet. Regensburg. 1692. — Hivatalos-
kodása idejéről 1707-től 1721-ig saját-
kezűleg irt naplót hagyott hátra, melyben 
a város viszontagságait is leirta; ezen 
kézirat Gamauf Theophil birtokából Ka-
zinczy Gábor könyvtárába került. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi I. 281 — 
82. (Mindkét munka szerzöjeül hibásan van 
D. Sebestyén Ferdinánd irva.)— Uj M. Múzeum, 
1856. I. 286. — Szabó Károly. Régi M. Könyv-
tár II. 465. 1. 
Dobner István, philosophiai s jogi 

doktor, Jézustársasági áldozó pap, szül. 
1691. decz. 21. Déván Hunvadmegvében ; 
15 éves korában lépett a rendbe. Rómá-
ban négy évig volt a jezsuita-rend poeni-
tentiáriusa s miután visszatért Bécsbe, 
ottan az erkölcsi hittant és Nagyszom-
batban a szentírást magyarázta; ezután 
Bécsben a Pázmány-intézetnek és Kassán 
a collegiumnak igazgatója volt, hol 1716. 
márcz. 15. meghalt.— Munkái: 1. Grati 
animi officium Stephano Bathorio Polo -
niae regi et Carolo VI. romanorum im-
perátori, Transilvaniae principibus Clau-
diopoli. 1725. (Két beszéd Névtelenül.) 
— 2. Theatrum belli adversus mun-
dum. fortissimorum athletarumsanctorum 
Aloysii et Stanislai soc. Jesu . . . Casso-
viae 1728. — 3. Augusta Hungáriáé 
spectacula. Augustissimi.. . Caroli VI. 
regis Hungáriáé potentissimi. constantia 
et fortitudine exhib i ta . . . U. ott, 1728. 
— Kéziratban: Synopsis juris civilis 
definitionibus et quaestionibus plurimis 
enucleans omnes titulos institutionum 
imperialium. 

Katona, História Critica XXXIX. 948. — 
Fejér, H i s tó r i a A c a d e m i a e 66. — Stoeger, 
Scriptores 62. — Petrik Bibliographiája. 

Dobner János (rantenhofi), pozsonyi 
mérnök. — Munkái: 1. Anleitung zum 
Gebrauche der k. k. priv. gläsernen Be-
rechnungs-. Ab- und Auftragsapparate. 
Mit 5 Tafeln. Pressburg, 1812. — 2. 
Prograynm über die Erfindung einer 
neuen Triangulirungs - Methode  
Pressburg, 1859. (Különnyomat a Sitzungs-
Berichte der mathem.-naturw. Classe der 
kaiserl. Akademie in Wien, XXXVII. 
cz. gyűjteményből). Ugyanez magyarúl: 
Irányeszmék a háromszögmérés újonnan 
föltalált módszeréről.. . Pozsony, 1859. 
czímmel. 

Petrik Bibliographiája. 

Dobner Rudolf, m. kir. pénzügyminisz-
teri osztálytanácsos, szül. 1811-ben Vesz-
prémmegyében ; középiskoláit Pápán vé-
gezte ; azután a budapesti egyetemen az 
alkotmányos élet kezdetén felállított sta-
tisztikai s nemzetgazdasági tanfolyamot 
hallgatta; ezek bevégezte után külföldre 
küldetett, hol alaposan tanulmányozta 
az egyenes adók kérdését és erről a 
minisztériumba terjedelmes szakjelentést 
nyújtott be, melyben főleg a porosz, 
franczia s olasz egyenes adók rendszerét 
tárgyalta. Külföldi utazásából haza érkez-
vén 1871-ben Iverkápoly, ki nagybátyja 
volt, a pénzügyminisztériumhoz nevezte 
k i ; korán felismerték tehetségét és igen 
fontos dolgokra alkalmazták, minők az 
országgyűlés előtt függőben levő pénzügyi 
tervezetek és törvényjavaslatok készítése ; 
utóbb az egyenes adókra vonatkozó összes 
döntvényeket, rendeleteket sat. állította 
össze. Fő munkája a földadó-kataszteri 
törvényjavaslat roppant terjedelmű indo-
kolása. 1880-ban neveztetett ki osztálytaná-
csosnak. Meghalt 1882. márcz. 17. Budapes-
ten. — Nemzetgazdasági s egyéb czikkei: 
A népszámlálás (Vasárnapi Újság 1869.), 
Kirándulás Altenburg vidékére. Az északi 
és keleti tenger partjáról (u. ott, 1871.), 
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Az adózás ügye Magyarországon (Athe-
naeum 1873.) és politikai czikkek (u. ott, 
1874.'). Az egyenes adók Ausztriában, 
Egyenes adók reformjának tervezete 
Ausztriában (Nemzetgazdasági Szemle 
1877.), Közgazdasági állapotaink (u. ott, 
1880.); A valutakérdés és a kettó's va-
luta (Budapesti Szemle XXVII. 1881.); 
irt még több czikket a M. Földnek 
és Honnak. Egy verse is jelent meg 
1864-ben a Hölgyfutárban. — Munkái: 
1. A mezőgazdaság Szászországban. 
Pest. 1872. (Stat. és Nemzetgazd. Köz-
lemények VIII.) — 2. A földadókataszter. 
Bpest, 1879. (Ism. Nemzetgazd. Szemle.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — X Könyvészet 1879. 
— Hon 1882. 77. SZ. — P. yaplú 1882. 77. SZ. 
— Nemzetgazd. Szemle 1882. 

Dobner Sebestyén Ferdinánd (ran-
tenhofi), városi ügyész, D. Ferdinand 
polgármester fia, szül. 1685-ben Sopron-
ban, hol 17 évig népszónok, tiszti ügyész 
volt; mint jeles régiségbúvár III. Károly 
részéről a régiségek gyűjtésével bizatott 
meg; nyomdája is volt. melyben saját 
munkáit is nyomatta. — Munkái: 1. 
Sciagraphia diotomica, decreti operis 
tripartiti, sive juris hungarici. . . Vien-
nae, év n. — 2. Felicitas secuii sub 
Carolo VI. et maximo, fundatore quietis. 
Hely és év n. — 3. Tractatus numico-
politicus de fundamento inclyti regni 
Hung, sive de nobilibus s. ac apóst, 
coronae Hungáriáé in specie illis, qui 
in civitatibus resident, eorumque jure, 
foro, privilegiis, immaculatibus, praero-
gativa. habilitate ad officia et ratione 
status. Hely n. 1726. — 4. Tractatus 
V. de Divisione bonorum civilium fun-
damento in re permanente modificata. 
Az oszlasrol, mely a régi fundamentum 
a dologban megmaradván rendbe vete-
tet. Hely és év n. (Magyar és német 
szöveggel.) — 5. Additamentum de ra-
tione status civitatis Sopron, cujus ex-
plicate cum additamento sequitur. Hely 
és év n. — 6. Dissertationes Juridicae 

de Regni Hungáriáé Archivis et Diaetis, 
ex quibus moderna est contesima tertia. 
Hely és év n. (Egy igért munka előszava.) 
— 7. Harmon. Jur. Div. et Hung. Hely és 
év n. — Kéziratban maradtak: Supple-
menta Hungáriáé literatae, De militia, 
vestitu et moribus Hungarorum, Nota-
bilia Hungáriáé, Conomina linguae Hun-
garicae és Topologia Semproniensis. 

Horányi, Memoria I. 524. — Catalogus Bibi. 
F r . C o m . Szécheny i 1.145. — Oesierr. National-
Encyclopädie. W i e n , 1835. I . 725. — Nagy Iván, 
Magyarország családai III. 327. — Uj nr. 
Múzeum 1856 I . 286. 1. ( G a m a u f . ) — Egyetemes 
V. Encyclopedia VII. 437. (Vass József.) — 
Petrik Bibliographiája. 

Dobó József, (gyulafehérvári), Kolozs-
megye táblabírája. — Kézirati munkái: 
Diplomata et privilegia regum.. . Clau-
diopoli, 1796. és Succincta deductio or-
tus et progressus familiarum in M. prin-
cipatu Transsylvaniae 1800, De origine 
Siculorum, a m. n. múzeumi kézirattár-
ban. (Kovachich Márton Gyöigy aján-
déka, kinek használatára irta azokat.) 

Dobó (Dobrow) László, főügyész, vin-
gai aradmegyei származású és 1860-ban 
Aradon végezte középiskolai tanulmá-
nyait; azután a pesti egyetemen jog-
hallgató lett ; később Dobrow családi 
nevét Dobó-ra változtatta meg és Temes-
megye főjegyzője lett; jelenleg Temes-
várott mint főügyész működik. — Else 
költeménye Az első Fáy cz. a Zsenge 
Mutatványokban (Arad, 1859.) jelent 
meg; azután is többnyire költeményekel 
irt a következő lapokba: Napkelet (1862.). 
Koszorú (1863- 64 ), Családi Kör (1863.). 
Hölgyfutár (1863—64.), Felvidék (1863 
—65.), Fővárosi Lapok (1865—66. 1870 
1872.), Ne felejts (1865—72.), Hazánk és 
a Külföld (1866. 1868—69. 1871.); Ma-
gyarország és a Nagyvilág (1867. 1872) 
vegyes czikkeket és elbeszéléseket irt £ 
Családi Körbe (1861. A kecskés). Hölgy 
futárba (1863. Virágok és nyakék), Falus 
Gazdába (1863. Gazdasági tudósítások) 
a Vasárnapi Újságba (1863. 1865—67 
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1870.), Nefelejtsbe (1864. Beöthy László), 
M. Bazárba (1866. Gazdag ipa, szegény 
vő) és az Alföldbe; a Nap lova cz. bős-
költeménye az Aradi Lapokban jelent 
meg. — Munkái: 1. Költemények: Arad, 
1869. — 2. A vak halász és három fia. 
Regényes elbeszélés jó kis fiuk és leá-
nyok számára. Bpest, 1873. — 3. Emlék-
beszéd a délmagyarországi részek vissza-
csatolása százados évfordulója alkalmá-
ból 1879. ápr. 23. Temesvár, 1879. 
(Németül is. U. ott, 1879.) 

Petrik Könyvészete. — Tipray Könyvészete 
1879. — Lakatos Ottó, A r a d T ö r t é n e t e I I I . 
49. 1. 
Dobó Miklós, csanád-egyházmegyei 

kanonok, szül. 1823-ban Szegeden ; előbb 
a püspöki udvarban alkalmazták; majd 
segédlelkész és 1847-ben csókái plébános 
és mintegy húsz év múlva szülővárosá-
ban sz. rókusi plébános lett. Mint kerü-
leti esperes 1877-ben székesegyházi kano-
noknak neveztetett ki. Nevezetes szerepe 
volt Szeged ujjá építésében ; ezen érde-
meiért ő felségétől a Lipót-rend lovag-
keresztjét kapta. — 1868-ban a Szegedi 
Híradóba i r t : Teendőink czímü czikk-
sorozatot. 

Reizner, Szegedi Hiradó Története 34. 37. 1. 
— .)/. Sión 1889. 468. 1. (Szöllössy.) 
Dobó Sándor, ev. ref. tanító, szül. 

1864. ápr. 10. Hajdú-Böszörményben, 
régi nemes, de szegény családból; gym-
nasium i tanulmányait szülővárosában 
befejezvén, 1879-ben a zilahi tanító-
képzőbe ment, melyet 1882-ben végzett 
be.mire a tanítóképességi vizsgát isietette. 
1882—83-ban H.-Böszörményben kisegítő 
tanító volt; 1883-ban Szent-Mihályra 
választatott meg rendes tanítónak, honnan 
1887-ben H.-Böszörménybe hívták meg, 
hol jelenleg is működik, egyszersmind az 
ottani ev. ref. egyháznak és a hajdúmegyei 
48-as pártnak jegyzője. — Szépirodalmi 
tárczákat irt a szabolcsmegyei lapokba; 
1886-től a Szabolcsmegyei Közlönynek, 
majd a Hajdu-Böszörmény és Vidékének, 
1891-ben pedig a Prot. Tanítók Lapjának 

lett főmunkatársa ; tanügyi czikkei: A 
ref. tanítók országos egyesületének ala-
kulása ügyében (Népiskolai Lap 1886.), 
A tanító társadalmi állása, A népnevelés-
ügy fejlődésének akadályai (Prot. Nép-
tanító 1887., mely lapnak főmunkatársa), 
A kik tanítanak (Barsvármegye czímű 
lapban 1888., jutalmat nyert pályamunka.) 
— Szerkeszti s kiadja a Prot. Tanítók 
Lapját 1892. ápr. 1-től fogva Hajdú-
Böszörményben. 

Önéletrajzi adatok. 

Dobóczky Ignácz, földbirtokos volt 
Heves mezővárosban és 1848 előtt Heves-
megye főjegyzője ; az alkotmányos aera 
beköszöntése után mint országgyűlési 
képviselő vett részt a közügyek intézé-
sében ; később azonban egészen vissza-
vonult hevesi birtokára, hol a mezei 
gazdaságnak, mellesleg kedvelt tanulmá-
nyainak, a régészet- és éremtannak élt. 
Meghalt 1892. ápr. 5. Hevesen 79. évé-
ben. Hevesmegye táblabirája, az országos 
régészeti társulat választmányi tagja volt. 
1884-ben az akadémiai archaeologiai bi-
zottság is megválasztotta tagjának. — Iro-
dalmi munkálatai, melyek különösen az 
érmészetre vonatkoznak, megjelentek a M. 
Orvosok és Természettudósok Munkála-
taiban (XIII. 1869. Egy érem Hunyadv 
kormányzó korából), Archaeologiai Érte-
sítőben (1870—72.) és a Századokban 
(1875. A Radvánszky-család éremgyűjte-
ménye, A magyar éremsúlyok.) 

Nagy Iván, Magyarország családai III. 329.1. 
— Századok 1869. 404. 568. 1870. 55. 1871. 210. 
— Akadémiai Értesítő 1884. 217. — Eger 1892. 
15. s z . — Eger és Vidéke 1892. 29. SZ. é s g y á s z -
jelentés. 
Dobóczky Lajos, tornatanító, szül. 

1857. júl. 26. Hévíz-Györkön, Pestmegyé-
ben, hol atyja r. kath. tanító volt; a 
gymnasiumot Jászberényben, a tanító-
képzőintézetet Csurgón és Budapesten 
végezte; ezen idő alatt a testgyakorlás 
tanítására szerzett képesítést. A paeda-
gogium bevégzése után nevelő volt 1877-
ben Vigyázó Sándor kamarás házánál 
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Rátóthon; innét 1881-ben báró Podma-
niczky László fiához ment Budapestre, 
1884-ben pedig Gellén Endre családjához 
jutott Losonczra nevelőnek. 1887-ben a 
privigyei r. kath. algymnasiumhoz ne-
veztetett ki tornatanítónak, hol jelenleg 
is működik. — Czikkei, melyek nagy-
részt paedagogiai tárgyúak, a következő 
folyóiratokban és lapokban jelentek meg : 
M. Paedagogiai Szemle (1881-82. A 
nemzetgazdaságtan a népiskolai könyv-
tárakban, 1884—90.), Lehel Kürt (1882. 
A családi nevelésről). Népnevelők Lapja 
(1883. Hogyan lehet a természetrajzi 
gyűjteményeket a népiskolai tanulókkal 
megkedveltetni, pályadíjjal kitüntetett 
munka; Néhány szó az idegen nyelvek 
tanításáról, 1885—88.). Néptanítók Lapja 
(1881—84. Nemzetgazdaságtan tanító-
képző-intézeteinkben, 1885—86., Nemzet-
gazdasági oktatás ipariskoláinkban, 1887 
—88., Az iskolai nevelés hibái, Az 
iskolai nevelés legfontosabb teendői, 1889. 
Nevelés, a társadalmi életre), Szolnoki 
Híradó (1883—84. A népnevelés ügyé-
ben), Keszthely (1883—84.), Losoncz és 
Vidéke (1886.), Nevelés (1888. Az iskola, 
mint a család iskolája 1889—91.), Nép-
tanoda (1888—91.), Egyetértés (1888. 
97. sz. A vidéki ipariskolák némely 
hiányairól 1890. 149. 342. sz.), Torna-
ügy (1889—92.), Egészség (1890—91.) és 
a privigyei iparos tanoncz iskola Érte-
sítőjében (1888. Az iparos tanulók nem-
zetgazdasági oktatásáról 1891. Mire fek-
tessünk súlyt az iparos tanonczok okta-
tásánál ?) — Munkái : 1. Népszerű 
nemzetgazdaságtan. Block M. nyomán. 
Bpest. 1883. (Közhasznú Családi Könyv-
tár 26.) — 2. Gazdasági és kertészeti 
füzetek, az elemi népiskolák számára. 
U. ott, 1884—85. négy füzet. I. füzet 2. 
k. 1887. 3. kiadás 1889. 4. k. 1890. II. 
f. 2. k. 1888. 3. k. 1892. III. f. 2. k. 
1887. 3. k. 1892. IV. f. 2. k. 1887. 3. k. 
1892. U. ott.) — 3. Gazdaságtan polg. 
leányiskolák használatára. U. ott, 1888. 

(Peres Sándorral együtt. 2. jav. kiadás. 
U. ott, 1889.) — 4. Az iskolai nevelés 
köréből. Vessiot A. nyomán. Losoncz, 
1889. (Különnyomat a Nevelés cz. folyó-
iratból.) — Álnevei s jegyei: Hévizgyörki, 
Juillet, Novembre, H. D. K. Lajos. (D. 
L.), (N. L.) és —y —s. 

M. Könyvészet 1884—91. és önéletrajzi adatok. 

Dobokai Antal, kolozsvári kir. lyceumi 
tanár és aligazgató. — Munkája: Brevis 
dictio occasione inaugurationis supremi 
lycei regii directoris.. . comitis Haller 
de Hallerstein... habiti. . . die 24. men-
sis Januarii 1804. Claudiopoli. — Kéz-
iratban : Institutiones políticae auditorum 
suorum et per comit. Joann. Petki ma-
nupropria conscripta anno 1802. (N. 
múzeum kézirattárában. 4-rét 458 lap.) 

Petrik Bibliograpliiája. 

Dobokai József. — Munkái: 1. Egy 
rózsa-bimbó az érdem és tisztelet ko-
szorúi között: mellyel ausztriai fő her-
czeg Este Ferdinand fenséges neve napja 
ünnepén Kolozsvárt máj. 30. 1834-ben 
tiszteltetett meg. Hely n. (Költemény.) 
— 2. Lantolog. Göncz-Ruszkai gróf 
Kornis János az erdélyi nagy-fejedelem-
ség kormányzója úr ő excell. Kolozs-
várra megérkezésekor ajánltatott 1838. 
(Kolozsvár.) 

Petrik Bibliograpliiája. 

Dobokai Mihály, ref. énekszerző. Egy 
éneke: Magasztaljuk az Úristent már 
k inek . . . (Szent háromság nap után 
való dicséret), megvan a Debr. Énekes-
könvvben (1590. 263 1.) és a Bártfai É. 
(1593. 187. 1.). Nevét a versfejekből: 
Michael Dobokai, ismerjük s az utolsó 
szakaszban irja meg, hogy 1565-ben 
Kolozsvárt szerzé énekét: «Ezer ötszáz 
hatvanöt esztendőben Régi Kolozsvárnak 
ő városában kisasszony napján rendelék 

I versekben, kitől dicsértessék az nagy 
I Úristen.» 

Erdélyi Pál szives közlése. 

Dobokay Sándor, ki jelen volt 1594. 
máj. 26. a haldokló Balassa Bálint mel-
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lett és annak «Campianus Edmond. . . 
Tiz Magiarulirot okai . . . Viennae. 1607.» 
cz. fordítását befejezte s azt Forgách Zsig-
mond nógrádmegyei főispánnak, Bécs-
ben 1606-ban ajánlotta. 

Szabó Károly, R é g i M . K ö n y v t á r I . 18(3. 1. 

Dobolly (Ts.) Dániel, ev. ref. lelkész 
Ebesfalván. — Kézirati munkája: Az 
úr eleibe bémutatott nyereség.. . 1784. 
(A m. n. múzeum kézirattárában.) 

Dobolyi Filep Sámuel, ev. ref. lel-
kész Drassón, Alsó-Fehérmegyében. — 
Munkája: Jesusnak el-alutt de az Ő 
hatalmas szavára viszont a koporsóból 
az életre kijött Lázár barátja. Nagy-
Szeben, év n. (Báró Lázár Imre úrfi 
felett elmondott halotti tanítás 1761. jan. 
25.; többek beszédeivel együtt.) 

Dobolyi Gábor. — Kézirati munkája: 
Notitia scholastica de theologia sym-
bolica. 1744. (A m. n. múzeumi kézirat-
tárban.) 

Dobolyi Sándor (aldobolyi), ügyvéd, 
szül. 1804. decz. 2. Gyekén Doboka-
megyében ; 1848—49-ben m, kir. bel-
ügyminiszteri tanácsos, később ország-
gyűlési képviselő volt; meghalt 1885. 
máj. 21. Marosvásárhelyt. — A 30-as 
években az Erdélyi Hiradónak rendes 
levelezője volt Marosvásárhelyről. Az 
orvosok és természetvizsgálók X. vándor-
gyűlésén Marosvásárhelyt értekezést ol-
vasott fel A méhtenyésztésről, mely a 
Munkálatokban (Pest, 1865.) jelent meg. 
— Szerkesztette a Székely Hírlapot 1872. 
jan. 3-tól 1873. júl. 30-ig Marosvásár-
helyt és a lapba tárczaczikkeket irt. 

Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i K ö n y v n y o m d a 
Története 74. 76. 1. — Önéletrajzi adatok és 
gyászjelentés. 
Dobos Dániel, miskolczi származású 

volt és ott halt meg 1865, nov. 19. 35 
éves korában. — Költeményeket irt a 
Hölgyfutárba (1850.), Debreczeni Köz-
lönybe (1860.) sat. Az Üstökösben Biczegő 
Dani álnév alatt több verset közölt. 

Borsodmegyei Lapok 1884. 40. s z . é s b o l d . 
Szűcs Sámuel szives közlése. 

Dobos István, ev. ref. lelkész volt 
O-Budán ésPomázon, ki az 1791. ország-
gyűlésen mint janitor vett részt. Meghalt 
1831. febr. 26. 78. évében. Az egyházi 
irodalomnak munkása volt, irja róla az 
Uj M. Athenás és Schedius Verzeich-
niss-a, melyben a század elején élt 
magyar irók névsora közöltetik, de mun-
káit egyik sem említi. Halálának idejét 
Szathmári Papp Zsigmond jegyezte föl, 
kinek kézirata a kolozsvári egyetemi 
könyvtárban van. 

Dobos János, ev. ref. lelkész, előbbi-
nek és Litterati Mádi Erzsébet fia, szül. 
1804. ápr. 14. Ó-Budán; 1816-ban Kecs-
kemét régi kollégiumába vitték a gym-
nasiumi tanfolyamra. 1819-ben Debre-
czenbe ment a bölcselet és theologia 
hallgatására ; ott tanult olaszul és fran-
cziául; 1826—28-ban Lovas-Berényben 
Fehérmegyében volt akadémiai rector; 
ekkor visszatért a szülei házhoz és 
1829-ben letette a papi vizsgát. 1831-ben 
Ó-Budán atyja helyére lelkészül válasz-
tották és ott volt 1844-ig. Ez időtájt a 
pesti reform és ág. ev. egyháznak lelkészei 
Török Pál és Székács József közelebbi 
viszonyba léptek vele; együtt vitatták 
meg az akkori nagy eszméket, a prot. 
uniót, zsinattartást, új szervezést, a Pesti 
protestáns egyetem ügyét; 1844 őszén 
Kömlődre Komárommegyébe vitték pap-
nak ; 1845-ben Péczelen lett lelkész. Az 
1847—48. országgyűlésre egyik ország-
gyűlési lelkésznek hivták meg. 1852 
tavaszán Tótfalun (a szent-endrei szige-
ten) lett pap; ekkor nősült másodszor 
Csokonai Vitéz Zsuzsánnával, a költő 
unokahugával (első neje Storch Katalin 
1849-ben halt el). Ez időtájt két ízben 
érte tűz, mely könyveit és kéziratait 
elhamvasztotta. 1854-ben Czeglédre vit-
ték papnak; az ő idejében épült az 
ottani nagy templom; részt vett az egy-
házkerület ügyeinek intézésében is, mely 
őt aljegyzőül, majd főjegyzőül válasz-
totta. Midőn az 1876. év végén Czegléd 
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városa Kossuthot egyhangúlag képviselő- ; 
jeül választá s elhatározta, hogy a meg-
hivó-levelet egy küldöttség által nyújtja 
át a nagy hazafinak, a százas küldött-
ség vezetőjéül és szónokául (1877. jan.) 
Dobost választották. A czeglédi egyház 
1879. tavaszán ülte meg 25 éves hely-
beli s 50 éves lelkipásztori hivatalosko-
dásának jubileumát. 1882-ben lemondott 
a főjegvzőségről. Meghalt J887. febr. 3. 
Czegléden. — Számos vezérczikke és 
kritikai dolgozata jelent meg a Prot. 
Egyh. és Isk. Lap régibb és ujabb folya-
maiban (1842. Hierarchia a prot. egy-
házban, melylyel 22Va arany jutalmat 
nyert, 1843. A frankhoni prot. egyház 
rövid történeti rajza, A presbyteri elvek 
szerinti reform szükséges volta; 1844. 
Rövid vázlata a theol. és vallásosság 
jelen állásának Némethonban ; 1845. 
Tájékozások a porosz evangelikus egy-
házban és mennyire lehet a magyar-
honiban ; 1846. birálatai Bujdosó Mihály 
névvel; az ujabb folyamokban Ne zsina-
toljatok. később Nostradamus és Huhogó 
név alatt irt czikkeket). A Pesten fölállí-
tandó protestáns főiskola tanítási rend-
szerét tárgyazó pályamunkákban (Kecs-
kemét, 1843. II. kötete Spiller P. német 
munkájának kivonatban fordítása, tiszte-
letdíjat nyert pályamunka); irt még a 
Társalkodóba (1847.), Vasárnapi Újságba 
1857—59. 1870. 1876—77. Egressy Gábor 
emléke), Házi Kincstárba (1861. Kalas 
János életrajza), Prot. Tudom. Szemlébe 
(IV. 1872.), a Keresztyén Családba 
és a Protestáns Naptárba (1856, köl-
temény.) Egyházi beszédei a Török-
Székács-féle Egyházi beszédek II. köteté-
ben (Pest, 1845.) és Lelkészi Tárban (Pest, 
1854.), Fördős Papi Dolgozataiban, Szász 
Károly Különféle papi dolgozataiban (Uj 
olyam, Pest, 1860. 1. füzet) s Kecskeméti 

Lelkészi Tárában, Czelder Ev. Lelkészi 
tárában és Figyelőjében jelentek meg. 
— Munkái: 1. Gyászemlék néhai főtiszt. 
Báthory Gábor dunamelléki superinten-

| dens . . . koporsója felett. Pesten júl. 17. 
1842. Kecskemét, 1842. — 2. Lelki éne-
kek. Albertini után. Pápa. 1842. — 3. 
Az 1848. országgyűlést bezáró beszéd. 
Pozsony. 1848. — 4 Stromszky Adolf 
honvédhadnagy felett. Péczelen 1849. 
— 5. Bibliai történetek a h. h. ifjúság 
számára. Pest, 1851. (Ism. Vasárnapi 
Újság 1879. 43. sz. 2. kiadás 1854. 4. 
k. 1860. 5. k. 1863. U. ott 8. k. Bpest, 
1876.) — 6. Keresztyén imák a házi 
ájtatosság növelésére és a protestáns 
keresztyén felekezetek használatára. U. 
ott, 1855. (Ism. P. Napló 139. sz. Fabó 
2. kiadás. U. ott. 1857. 4. kiadás 1882. 
5. kiadás 1890. Bpest.) — 7. Halotti be-
széd, melyet Mihó László végtisztessége 
alkalmával elmondott. Kecskemét, 1856. 
(Imák és gyászbeszédek cz. munkában, 
többekkel együtt.) — 8. Egyházi beszé-
dek. A földmívelő házánál és házon 
kívül. Pest, 1860. (Ism. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap.) — 9. Az úri ima, a keresz-
tyénség magasabb szempontjából. U. ott, 

1861. — 10. A gyermek imái és első 
vallásos érzelmei. U. ott, 1861. (Ism. 
Prot. Egyh. és Isk. Lap. 2. kiadás. Bpest. 
1874. 3. k. 1876. U. ott.) — 11. Homi-
liák régibb és legújabb modorban. U. 
ott, 1862. (2. kiadás. U. ott, 1873.) — 
12. Az Isten emberének benső küzdelmei. 
Kecskemét, 1863. (Egyházi gyászbeszé-
dek . . . nagytiszt. Szilády László halasi 
ref. lelkész végtisztességtételén Halason, 
1862. jún. 9. Szász Károly ref. lelkész 
beszédével együtt.) — 13. Egyházi be-
szédei. Kiadja (fia) Dobos László. Bpest. 
1885—87. Négy kötet. — Kovács Ödön-
nek Vallásbölcsészet kézikönyvét (Bpest. 
1877—78.) revideálta Fejes Istvánnal 
együtt. — Debreczen tájáról 26 darab 
népdalt küldött be Erdélyi János Nép-
dalok és Mondák czimű gyűjteménye 
számára. — Szerkesztette az Egyházi 
Almanachot 1862-ben, a dunamelléki 
református egyházkerület meghagyásából 
(Pest. 1863.) — Kéziratban : számos egy-
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házi beszéd történeti s philosophiai jegy-
zetekkel. 

Yahot Imre, O r s z á g g y ű l é s i E m l é n y 1848. I . 
132. 1. — Prot. Egyh. és Jsk. Lap 1859. 194. 1. 
1860. 435. 1. 1879. 19. sz. (Jubileuma.) 1885. 
30. SZ. Ö n é l e t r a j z a . — Kecskeméti Lelkészi Tár 
1870. a r e z k . — Czegléd 1879. 9- SZ. — Vasár-
napi Újság 1879. 42. s z . a r e z k . 43 . 1887. 7. s z . 
a r c z k . — Figyelő V I . 1879. 219. 1. — Prot. Képes 
Naptár 1880. a r c z k . — Debreczeni Prot. Lap 

1885. — Petrik Könyvészete és Bibliogr. — 
Szinnyei Repertóriuma Tört. II. — Horváth 
Ignácz Könyvészete 1885—86. 1890. — Uj M. 
Athenás. — Sárospataki Lapok 1887. 7. SZ. — 
— Dunántúli Prot. Közlöny 1887. 7. Sz. — 
Függetlenség 1887. 34. sz. és g y á s z j e l e n t é s . 

Dobos (Nep.) János, volt pénzügy-
igazgatósági titkár Székesfehérvárt. Meg-
halt . . . — Munkái: 1. Gyakorlati Út-
mutatás és példák a jogilletékek kisza-
básához. Pécs, 1871. — 2. Kalauz az 
összes adó- és jövedékügyekben. Kapos-
vár, 1880. — 3. Adók könyve. Székes-
fehérvár, 1886. (2. kiadás. U. ott, 1887.) 
— 4. Az italmérési jövedék ismertetése. 
U. ott, 1889. — 5. A községi közigaz-
gatás kézikönyve. Bpest, 1890. (4. bov. 
és újra átdolgozott kiadás.) — 6. Gyakor-
lati Útmutatás (példák- és mintákkal), 
takarékpénztárak, bankok sat. használa-
tára. Székesfehérvár, 1892. 

Petrik Könyvészete. — M. Könyvészet 1886— 
87. 1890—91. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 
1886. 1890. 

Dobos (C.) József szakács és csemege-
kereskedő Budapesten. — Munkája: 
Magyar-franczia szakácskönyv. Nélkü-
lözhetlen kalauz minden háztartásban. 
400 képpel, 24 színnyomatú külön mű-
melléklettel és egy színnyomatú czímkép-
pel. Bpest, 1881. 

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. 

Dobos Kálmán (marczinfalvai), hon-
védőrnagy, szül. 1840. ápr. 2. Sátoralja-
újhelyben Zemplénmegyében, hol atyja 
földbirtokos volt; iskoláit szülővárosában. 
Sárospatakon és Eperjesen, a jogot magán-
úton végezte; 1861-ben aljegyző lett 
Ungmegyében, 1865-ben főispáni titkár 
Ugocsában, 1869—70-ben segédlevéltár-

nok Ungvárt, 1870. márcz. 5-től nov 
23-ig szabadságolt állományú honvéd-
hadnagy ; 1870. nov. 18. birói vizsgát 
tett ; nov. 23-tól 1874. májusig tettleges 
hadnagy, 1882. májusig főhadnagy; 1882-
től százados és 1891. nov. 1. óta honvéd-
őrnagy. — Czikkeket, tárczákat és leve-
leket irt a következő lapokba : P. Napló 
(1869. 109. 187. sz. Adatok a m. szent 
korona történetéhez), Katonai Közlöny 
(1871. 1. 2. 48. sz.), Honvéd (1873. 2 9 -
33. sz. Távjelzés ismertetése, mely az 
amerikai Schwem-féle optikai tábori jel-
zés használhatóságát és kezelését ismer-
teti). Egyetértés (1882. 179. sz.), Ungvár 
(1880, jún. 12.) Az Ung cz. lapnak munka-
társa volt (1869. 44. 1875. 27—32. sz. 
Uti emlékek); irt még czikkeket az Esti 
Lapokba s Reformba. — Kéziratban: A 
Dobos család és összeköttetéseinek szár-
mazási táblázatok és czímerekkel ellátott 
ismertetése; Életem és Korom, korrajz, 
tekintettel életének nevelési, társadalmi, 
politikai s honvédségi viszonyaira. — 
Jegyei D. K. és XX. az említett lapok-
ban 1869-től 1882-ig 

Budap. Közlöny 1891. 246. s z . é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 
Dobos Lajos, kath. plébános, szül. 

1847. okt. 26. Nagyváradon; 1872. aug. 
12. miséspappá szenteltetett föl, azután 
káplánkodott Várad-Olasziban és 1881-től 
kőrös-ladányi, 1889. endrödi békésmegyei 
plébános volt, midőn kevéssel azután 
ugyanott szept. 9. agyonlőtte magát. — 
Munkája: A kereszténység és korunk. 
Bougantután francziából ford. Nagyvárad, 
1881—82. (Öt kötet. Szentannai-Spett 
Gyula gyomai plébánossal együtt. 2. ki-
adás, 1883—85. 3. kiadás, 1892. U. ott.) 
1882-ben az Uj M. Sionnak munkatársa 
volt. 

M. Könyvészet 1885. — Politikai Újdonságok 
1889. 38. SZ. — Nagyvárad 1889. 208. SZ. — 
M. Sión 1892. 47 . 1. — Bud. Ilirlap 1892 68. SZ. 

Dobos (Tofaeus) Mihály, theologiai 
doktor és ev. ref. püspök, szül. 1621-ben 
Székelyhidon Biharmegyében ; iskoláit a 



928 
Dobrovits— Dobrzánszky 

942 

hazában elvégezvén, külföldi akadémiákra 
ment, nevezetesen Franekerába, Utrechtbe 
s Leidába, hol 1649-ben theologiai dok-
torráavatták. Hazájába visszatérvén 1650-
ben váradi, 1652-ben pataki tanár lett; 
1653-ban lemondott hivataláról, mire 
bodrogkeresztúri, 1656. diószegi, 1658. 
ápr. 28-tól szatmári lelkész, 1663. I. 
Apafii Mihálynál udvari pap és végre 
1679. jún. 4. az erdélyi ref. egyházak 
superintendense lett. Meghalt 1684-ben. 
Bod Péter «igen szókimondó, kemény, 
mindazáltal mindenekelőtt nagykedves-
ségű embernek» irja. Keserű összeütkö-
zése volt Horváth András kassai, utóbb 
trencséni ág. ev. iskolaigazgatóval, mintha 
D. az Arminianok alatt a lutheránuso-
kat értette volna a 4. sz. vitairatában. 
— Munkái: 1. Disputatio historico-theo-
logica de translatione imperii ad fran-
cos, 1647. Utrajecti, 1655.— 2. Disputatio 
inauguralis, de actuali dei Providentia. 
Lugd., Batav., 1649. — 3. Disputatio 
theologica de perseverantia sanctorum ... 
Varadini, 1650. — 4. Disputatio theolo-
gica de perseverantia sanctorum secunda. 
U. ott, 1651. (Két utóbbi Toufaeus név-
vel.) — 5. A Szent Soltarok resolutioja, 
Es azoknak az Erdélyi Fejedelmi Evan-
gelica Reformata, udvari szent ecclesiara, 
lelek es igassag szerint való szabasa. 
Kolosvár, 1683. (Prédikácziók, melyeket 
Tisza-Ujhelyi István és Óvári Keszei 
János, Bornemisza Anna fejedelemasszony 
íródiákja, hallás után leirtak és nyomtatás 
alá bocsátottak.) — Még több beszéde 
maradt kéziratban. Nevét Bod szerint 
Tof-ból, mely zsidó nyelven dobot jelent, 
változtatta Tofeusra. 

Bod, M. Athenas. — Danielik, Magyar í rók 
II. 341. — Bartók, Szatmár-Németlii Története 
121. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 
534. II. 206. 211. 1. 

Dobos Sándor, kir. törvényszéki biró, 
1848—49. honvéd főhadnagy és Bozó 
Manó alezredes segédtisztje Péterváradon, 
hol 1849. szept. 8. az osztrákoknak át-

adták a várat és a várőrség összes tiszt-
jei (Kis Pál tábornok- és várparancsnok-
kal együtt mintegy száznyolczvanan) a 
felső várban letartóztattak, de nov. 7. 
kapott kegyelem után szabadon bocsá-
tattak. — Bozó Manó emlékjegyzeteire, 
mint szemtanú és szereplő helyreigazító 
czikket közölt: Péter várad 1849-ki nap-
jaiból czímmel a Fővárosi Lapokban 
(1889 302 sz.) 

Dobos (Tofeus) Zsófia, D. Mihály ro-
kona vagy talán nővére. Szakácskönyvet 
irt, mely Vásárhelyen 1692-ben és má-
sodszor 1693-ban jelent meg. 

Remény 1851. I I . 189. 1. — Danielik, M . í r ó k 
I I . 341. — Magyarország és a Nagyvilág 1875. 
4 0 . SZ. 

Dobosy Mihály, ev. ref. lelkész, D. 
István köznemes és Keresztes Sára fia, 
szül. 1780-ban ; tanulmányait szülőföldén 
kezdte és Hódmezővásárhelyen folytatta, 
hol 15 éves korában 140 gyermeket ta-
nított ; innét Debreczenbe ment, hol 
1796-ban tógátussá lett és iskoláit be-
végezte, mire a második nemzeti iskola 
tanítója s 1803-ban Kis-Marján akadé-
miai rektor lett. 1806-ban Göttingában 
látogatta az egyetemet. Egy év múlva 
hazajött és Vég Veresmarty superinten-
dens mellett volt káplán. 1808-ban 
Vaiszlóra(Baranyam.), 1813-ban Szentesre 
választatott meg lelkésznek. Meghalt. . . 
— Munkái: 1. Grönland históriája, 
melyben ez a tartomány lakosaival együtt 
leiródik és a természeti históriára sok 
jegyzések tétetnek. Cranz Dávid után ford. 
Buda, 1810. (Ism. Erdélyi Híradó 1891. 
296. sz.) — 2. A flibusztierek históriája 
készítette A(rchenholz) J. W. hajdani 
burkus kapitány, fo rd . . . . Pest, 1811. — 
3. A jelesebb utazások gyűjteménye. Az 
ifjúság számára rendbe szedte és Campe 
J. H. után magyarul k iad ta . . . U. ott, 
1819—21. Két kötet. — 4. Aggódókat 
vigasztaló keresztény oktatások példák-
ban és egynehány ide illő imádságok.. . 
U. ott, 1825. 

29. iv sajtó alá adatott 1S92. szept. 27 
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Hazai s Külf. Tudósításqk 1S12. I . 257. 1. — 
Kiss Áron, A d a l é k o k 72. 78. 1. é s M. N é p -
iskolai Tanítás Története 107. 111. 1. — Uj 
M. Athenas 105. 1. — Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Dobozi István, debreczeni Senator, 
1690-ben polgármester és 1695-ben város 
birája. — Szenczi Pál debreczeni pap 
halálára irt 3 distichonos latin elegiát, 
mely Epicidium Perennitati Nomini Pauli 
Szenczi (Debreczen, 1691.) cz. munká-
ban jelent meg. 

Dobozy István, 1848—49. királyi biz-
tos, szül. 1800 febr. 12. Vajda helység-
ben Biharmegyében ; a jogot Debreczen-
ben végezte, mire Napoleonnak Elba 
szigetéből kijövetelekor a Coburg dsidás 
ezredbe mint hadapród beállott; több 
csatában vett részt és ezredével Párisba 
bevonult, honnét kilencz hó múlva ha-
zájába visszatért és Bécsben még egy 
évig szolgált. 1825-ben Biharmegyében 
esküdt lett ; később mint al- és főszolga-
bíró az érmelléki járásban működött. 
1848. okt. 25. az általa szervezett bihari 
nemzetőrökkel a fölkelő oláhok ellen 
indult s azokat szétverte, mire nov. 19. 
báró Vay Miklós kir. biztos őt kormány-
biztosnak őrnagyi ranggal kinevezte; 
ettől fogva többnyire Erdélyben és 
Krasznamegyében működött, szabadcsa-
patokat állított és azok élelmezését esz-
közölte. 1849. jan. 28. a honvédelmi 
bizottmány által nemzetőri őrnagygyá 
neveztetett ki, egy általa alakított sza-
bad csapattal Erdélybe ment és segéde 
lett Csányi kormánybiztosnak, kit a had-
járatban követett; ápr. 12. alezredessé 
és Marosvásárhely város és szék kor-
mánybiztosává neveztetett ki, a városi 
tanácsot ujjá alakította s júliusban a 
Dobozy-csapatot szervezte. Az oroszok-
nak másodízben betörésekor ő is elhagyta 
Marosvásárhelyt és vajdai birtokára vo-
nult ; később önként följelentette magát 
és 1851. okt. 7. a pesti cs. haditörvény-
szék négy évi várfogságra ítélte, melyet 
az aradi várban töltött ki, mire ismét 

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

Vajdára családjához vonult; azonban az 
osztrák kormány által csaknem mindené-
től megfosztva, Debreczenben mint a 
berettyó-szabályozási társulat elnöke tar-
totta fenn családját. 1860-ban a debre-
czeni honvédegylet korelnökévé s a ma-
gyar minisztérium alakulásával rendes 
elnökévé választatott. Meghalt 1875. júl. 
17. — Arczképe kőnyomatban Laufer 
Ignácz műintézetében a Vahot Imre által 
szerkesztett Honvédek Könyve (Pest, 
1868.) IV. füzete mellett jelent meg. 
— 1849-ben kiadott proklamácziói : 1. 
Csányi László rendelete. Marosvásár-
hely, (1849. május, féliv.) — 2. Tisztek 
elrendelése és névsora. U. ott, (1849. 
május, féliv.) — 3. Szélbeli katonaság 
megszüntetéséről tudósítás. U. ott. (1849. 
május, negyedrét.) — 4. Tiszti köteles-
ségekről utasítás. U. ott, (1849. május, 
egy iv.) — 5. Felszólítás Bem Vásár-
helyre érkezése iránt. U. ott, (1849. 
június.) 

M. Hírlap 1851. 581. sz. (Haditörvényszéki 
Ítélet.) — Vahot Imre, Honvédek Könyve 
I V . 1868. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1875. 
31. s z . — Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i e v . 
ref. Kollegium Könyvnyomdájának Törté-
nete. M.-Vásárhely, 1887. 59. 1. 

Dobozi István, községi jegyző, szül. 
1847. decz. 24. Monoron Pestmegyében, 
hol atyja birtokos volt; középiskoláit a 
budapesti kath. főgymnasiumban, jogi 
tanulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte. 1865-ben lépett a községjegyzői 
pályára Békésmegyében Ujkigyóson, hol 
két évet töltött; 1867 óta Maglódon 
Pestmegyében mint községi jegyző, me-
gyebizottsági tag és földbirtokos műkö-
dik. Az 1876-ban Gödöllőn dr. Rómer 
Flóris elnöklete alatt megalakult törté-
nelmi s régészeti múzeum-egyletnek 3 
évig titkára s az egylet évkönyveinek 
(Bpest, 1877. és 1878.) szerkesztője, a 
községi s körjegyzők országos egyleté-
nek megalakítója, választmányi tagja s 
jegyzője, a Pest-Kis-Kun-megyei jegyzői 
egyletnek elnöke volt. Külföldi utazást 

30 
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tett Olaszországban és Francziaország-
ban. A közigazgatás terén szerzett érde-
meiért ő felsége 1891. máj. 4. az arany 
érdemkereszttel tüntette ki. — Irodalmi 
működést főleg a közigazgatás terén fej-
tett ki. melyet 1869-ben a dr. Kiss 
Ilméri István által szerkesztett M. Jegyző 
cz. lapnál kezdett meg és a Jegyzők 
Lapjában és Községi Újságban mint ren-
des munkatárs folytatott. — Munkái: 
1. Községi és közjegyzők kézikönyve. 
Bpest, 1877. — 2. A községi közigaz-
gatás kézikönyve. U. ott, 1878. (2. ki-
adás. 1881. Pótfüzet, 1884., 4. bőv. és 
újonnan átdolgozott kiadás két kötetben 
1885. U. ott.) — Szerkesztette a Községi 
Közlönyt 1879. okt. 1-től 1882. jún. 4-ig 
Barta Lászlóval együtt, az Uj Községi 
Közlönyt 1883. jan. 4-től 1884. jún. 19-ig 
Budapesten ; ez utóbbi lapból keletkezett 
a Magyar Közigazgatás, mely lapnál a 
Községi közigazgatás cz. rovatot mint 
belmunkatárs, több évig vezette. 1883. 
decz. a Leányvilág és Magyar Ifjúság 
Lapja cz. két lapot alapította, melyek-
nek kiadó-tulajdonosa volt. 

.11. Könyvészet 1877—78. 1881. 1885. — Buda-
pesti kir. kath. fögymnasium Értesítője 1883. 
20. 1. — Budapesti Közlöny 1891. 107. SZ. é s 
önéletrajzi adatok. 

Dobozy Károly (kis-szánthói), föld-
birtokos, D. Lajos insurgens ezredes és 
lucskai Bánó Borbála fia; szül. 1817. 
ápr. 22. Eperjesen Sárosmegyében. A 
családi terjedelmes birtokok Vajdán, Nyü-
veden és Pelbárthidán levén, az egyetlen 
figyermek első gyermekkorát ezen ősi jószá-
gokon tölté. Zenészetbez való hajlamát 
és tehetségét korán elárulta; atyja ugyanis 
kedvelvén a jó magyar zenét, egy 10 — 12 
tagból álló czigánybandát tartott állan-
dóan maga körűi. D. már mint gyermek 
a hegedűn rövid idő alatt meglepő ügyes-
ségre tett szert. A 3. gymnasiumi osztály 
tanulására a debreczeni ev. ref. iskolába 
vitték, hol egész a physikáig (8. gymn. 
osztály) tanult. Ez alatt a hangjegyekre 

magán zenetanító oktatta s az igazi magyar 
fogásokat Boka Károlytól és a hires öreg 
Boka Andrástól tanulgatta. 1834-ben Pestre 
került, hol nevelője felügyelete alatt az 
egyetemet látogatta. Azonban tudós ta-
nárainak előadásainál hatalmasabb vonzó 
erőt gyakorolt reá a zene. Magán zene-
mestert fogadott és a zene elméleti 
részét és a hangszerzést rendszeresen 
tanulmányozta. Atyja úgy vélekedett, 
hogy az ifjút tévútra sodorta a pesti 
élet; azért meghagyta neki, hogy szen-
vedélyével fölhagyván, jöjjön vissza Deb-
reczenbe s ott hallgassa a jogot; ő azon-
ban tovább is a fővárosban maradt és 
költséges életmódja miatt az atyai szigor 
1840-ben nyilvánosan vesztegetőnek nyi-
latkoztatta. Az atya s fiú között kifejlett 
feszültség 1841-ben megszűnt ugyan, de a 
művész ifjúból sem ügyvéd, sem gazda 
(mint utóbb atyja óhajtá) nem vált. Miután 
atyja 1842-ben meghalt, a fiú egész 
szellemi s vagyoni erejét művészi szen-
vedélyére fordítá. Tehetséges czigányzené-
szekből bandát szervezett, tanított és tar-
tott saját költségén, melylyel több hazai 
város (leginkább mégis Debreczen) közön-
sége előtt művészi előadásokat rendezett. 
A siker dicsősége által felbátoríttatván, 
1844. második felében a győri Farkas-
Bihari-féle czigányzenészeket összeszedte 
s velők külföldi körútra indult; nemzeti 
tánczunkat, zenénket és öltözetünket akar-
ván ott bemutatni, a zenekaron kívül 
Fitos Sándor tánczost és egy tánczosnőt 
vitt magával; Bécsben, Ország nevű magyar 
szabóval, díszes magyar öltözeteket készít-
tetett. Ezen útjáról Magdeburgban, nov. 11. 
kelt levele jelent meg a Pesti Divatlap-
ban (1844. II. 22. sz.). 1846-ban jan. 10. 
ismét Bécsbe indult 13 zenészszel, kiket 
négy hónapig tanított és kikkel félévig nö-
vekvő elragadtatásban és lelkesültségben 
tartotta Bécs lakóit; ekkor Liszt Ferencz 
elismerését és barátságát is megszerzé. 
Innét Prágán át Berlinbe vezette (jún. 18.) 
díszes magyar öltönnyel ellátott társula-



933 Dobozy—Dobra 934 

tát, hol rendesen 4—6 ezer főnyi lelkes kö-
zönség előtt hallatta nemzeti dalait és Fri-
gyes Vilmos király udvarában Potsdamban 
is nagy tetszéssel játszott. Azután Ham-
burgba ment, hol júl. 12-től aug. 15-ig idő-
zött; innét küldött hosszabb levelet külföldi 
élményeiről, mely szintén a P. Divatlap-
ban (1846. 36. sz.) jelent meg. Azután 
Kielbe s Brémába (aug. 16—26. miközben 
aug. 18. a szász király előtt hegedült), 
Gröningenbe s Amsterdamba (szeptember 
4—24.) utazott, útjában, mely egyszer-
smind a magyar zene diadalútja volt, 
naturalista zenészeivel mindenütt bámu-
latra ragadva hallgatóit. Majd Leydenen 
át (szept. 26.) Hágába vándorolt, hol II. 
Vilmos hollandi király udvari estélyén 
két izben (szept. 29. és 30.) szerepelt, 
innét Rotterdamon (okt. 1—4.) és Ant-

. werpenen keresztül Brüszelbe ment, hol 
a Theátre de Vaudevilleben huzamosb 
ideig nagy tetszés közben hangversenye-
zett; végre nov. 11. Párisba jutott a fiatal 
művész, hol a következő évre is maradt 
s a boulvardon levő B.-Nouvelle szinház-
ban játszott. Párisból küldte harmadik 
levelét 1847. jan. 15., mely szintén a 
P. Divatlapban (6. sz.) közöltetett. 1847. 
okt. 27. érkezett vissza hazájába; elsőben 
a pesti német, azutan a nemzeti szinház-
ban lépett fel zenekarával, azután a hazá-
ban művészi körútra indúlt, miközben 
Miskolczot, Egert, Debreczent. Nagyvára-
dot stb. érinté. Ezen időszak volt művészi 
életének java, fénykora. Azután folytonos 
csalódások, csapások sujták. A nagy adós-
sággal terhelt s már 1850 előtt csőd alá 
jutott ősi jószág eladatott és értéke föl-
emésztetett. 1858-ban az egykori földes-
úrból már csak szegény karmester lett. 
Ekkor elhagyta Pestet, hol 1853 óta 
állandó lakása volt, s felváltva Makón, 
H.-M.-Vásárhelyen és Battonyán tartóz-
kodott. Karmesteri szerény fizetéséből és 
silányúl díjazott zeneműveinek kiadásából 
élt. Meghalt 1860. febr. 19. Makón. — 
D. első zeneművét 1838-ban írta. Hátra-

maradt iratai közt összesen mintegy 41 
zeneszerzeménye van. melyeknek nagyobb 
része még kiadatlan. 

1846 : Österr. Híorgenblatt 38 . SZ. Die Gegen-
wart 97. s z . Nachricht ». Staats. 143. SZ. Hamb. 
Freischütz 30. SZ. Gronin. Courant 70. SZ. 
L'Entré Acte du Vaudev. Ok t . 15. é s k ö v . SZ. 
1847. jan. 15. — Hölgyfutár 1860. 35. Szám. 
( B u l y o v s z k y Gyula . ) — Vasárn. Újság 1864. 
26. sz. arczk. (Szeremley Samu.) — Nagy Iván, 
Magyarország Családai Pótlékkötet 199.201.1. 

Dobozy Miklós, biharmegyei főjegyző. 
— Munkája: Emlékbeszéd Biharmegye 
közönségének 1882. nov. 15. tartott köz-
gyűlésében Deák Ferencz és Beöthy Ödön 
arczképeinek bemutatása alkalmából. 
Nagyvárad, 1882. 

M. Könyvészet 1882. 

Dobra László, Jézus-társasági áldozó 
pap és tanár, szül. 1720. okt. 14. Erdély-
ben ; a négy évi theologiát Nagyszombat-
ban 1748—51-ben végezte; előbb már 
1746-ban Kolozsvárt a poesis tanítója volt, 
hol azután is folytatta tanárkodását; 
magyarúl és ruménúl szónokolt és u. ott 
meghalt 1784-ben. — Munkái: 1. Oliva 
pacis a Diva Hungáriáé Patrona haere-
ditariarum domus Austriacae provincia-
rum votis retenta. Claudiopoli, 1746. 
(Költemény.) — 2. In idola orbis terra-
rum actio. U. ott 1747. — 3. Oratio... 
Ludovico de Battyán, palatino Hungáriáé 
oblata ab acad. S. J. collegio Tyrn. gra-
tulatoria. Tyrnaviae, 1751. 

Catalogus Societatis Jesu 1754—1772. — 
Katona, H i s t ó r i a Cr i t ica XL. 713. 1. — Fejér, 
História Academiae 80. — stoeger, Scriptores 
62. — Miller, Cartul. Hung. XVI. 136. 141. 1. 
(Kézirat a m. nemzeti múzeumban.) 

Dobra Péter, harminczados (tricesi-
mator) Ribnyiczén Ungmegyében. — Kéz-
irati munkája: Regula legis voluntate 
divinae accomodata continens jura cano-
nica et imperatoria pro causis status tam 
ecclesiastici quam secularis, ad mandatum 
Joannis Comneni a venerabili magnae 
dei ecclesiae diacono et legum conser-

• vatore D. Alexio Aristino conscripta, ex 
j graeco idiomate in valachicum industria 
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ac sumptibus sanctissimi D. Stepbani Dei 
gratia metropolitae Tergovistensis et ex-
archi confiniorum Ungro-valachiae trans-
lata, vero . . . sermone latino donata in 
Austriaca Valachia, anno D. 1722. ívrét, 
tárgymutatóval 486. lap. (a gyulafehér-
vári Battyány-könyvtárban.) 

Beke Antal, Index Manuscriptorum, 1871. 
31. 1. 

Dobrai Bálint, ecsedi ev. ref. prédi-
kátor. — 1646. nov. 2. Bathorban, iktári 
gróf Bethlen Péter főispán felett elmon-
dott prédikácziója van a Halotti Pompa 
(Várad, 1646.) cz. gyűjteményben. 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I . 338. 1. 

Dobrai Csulak István és Sámuel L. 
Csulak (Dobrai) István és Sámuel. 

Dobray József (egri), városi ügyész 
Debreczenben, hol 1880. máj. 16. meg-
halt 70. évében. — Munkája : Emlékirat 
szabad kir. Debreczen város polgárainak 
tanya- és kaszálló birtokaik állapotáról. 
Debreczen, 1863. 

Petrik Könyvészete és gyászjelentés. 

Dobrai Mihály ev. ref. theologus Ut-
rechtben. — Munkája: Disquisitionis 
de presbyterio et episcopatu pars altera. 
Utrajecti, 1658. oct. 16. (Ajánlva Posa-
házi János, Buzinkai Mihály sárospataki 
tanácsosoknak és Némethi Gergely, 
Keresztúri Bálint, Jászberényi Pál, Békési 
János, Beregszászi István, Ternyei András, 
Tolnai István és Szendrei Ferencz theo-
logus barátainak.) 

, ! Koncz József szives közlése. 

Dobránszky Péter (családi nevén misz-
ticzai Dobra), bölcseleti s jogi doktor, 
Dobra Pál fia, szül. 1845. jún. 2. Kótajban 
Szabolcsmegyében; középiskolai tanul-
mányait Ungvárt végezte ; jogi s állam-
tudományi előadásokat a pesti, berlini, 
lipcsei s heidelbergi egyetemeken hallga-
tott 1865-69-ben, az utóbbin 1869. nya-
rán bölcseletdoktori oklevelet nyert. 1869. 
nov. 9. külföldről hazajött és a kassai 
jogakadémián letette a birói államvizsgát. 
1871. okt. 5. a pesti egyetemen az összes 

jog- és államtudományok doktorává avat-
ták és okt. egyetemi magántanárrá minő-
sítették. 1869. nov. 19. győri, 1870. szept. 
22. kolozsvári jogakadémiai tanárrá. 1872. 
okt. 1. a budapesti kir. József-műegyete-
men a statisztika, földrajz és történelem 
ny. rendes tanárává neveztetett ki. 1874. 
júl. 8. a budapesti 1875. nemzetközi 
statisztikai congressus titkári karába hiva-
tott meg. 1874. okt. 1. a műegyetem 
tanácsa őt bizta meg képviseletével a 
zágrábi egyetem megnyitási ünnepélyén. 
1874. okt. 26. a m. tud. akadémia nem-
zetgazdasági és statisztikai bizottsága 
megválasztotta tagjává. 1876. okt. 17. a 
Deák Ferencz emlékére rendezett mű-
egyetemi gyászünnepélyen emlékbeszédet 
mondott. 1876. júl. 4. a IX. nemzetközi 
statisztikai congressuson a műegyetem 
képviseletével bízatott meg. 1877. decz. 
14. a nemzetgazdasági egylet e. bizottsági 
tagjává választotta. Az 1878—79. tanév 
téli felében a közlekedésügyek adminis-
tratiójából tartott a műegyetemen elő-
adásokat. 1881. jún. 25. és 1884. jún. 17. 
a gyergyó-szent-miklósi kerület ország-
gyűlési képviselővé választotta. 1882. 
máj. 1. a Budapesten összeült forrás-
védők országos congressusa elnökévé 
választotta és megbízta a forrásvédő tör-
vényjavaslat benyújtásával a képviselő-
házhoz ; ez ügyben írt emlékiratából 
vétetett a vízjogi törvénybe a forrás-
védelemre vonatkozó intézkedés. 1884. 
október 18. Dobsina városa megbízta a 
dobsinai jégbarlang és forrásvidékének 
értékesítése ügyében külföldi tanulmány-
útja alkalmával. 1887 tavaszán részt 
vett az országgyűlési képviselőkből ala-
kult első népfelkelési tiszti tanfolyamban, 
Trefort miniszter intézkedésével nyug-
díjaztatott. Jelenleg előadásokat tart a 
budapesti egyetem jogi karánál és műkö-
dik mint az államvizsgálati bizottság tagja 
az egyetemen. — 1867 óta társadalmi s 
közgazdasági czikkeket, beszélyeket, kül-
földi leveleket irt a budapesti s vidéki 
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lapokba, nevezetesen a Kolozsvári Köz-
lönybe (1872. máj. .1. A népszámlálás 
közmívelődési jelentőségéről), Jogtudo-
mányi Közlönybe (1876. Akaratszabad-
ság), Nemzetgazdasági Szemlébe (1877. 
Természet és társadalom 1882. Gyógy-
helyeink és ásványvizeink értékesítéséről, 
akadémiai értekezés), Szabadka és Vidé-
kébe (1877. Kulturális hivatásunk kele-
ten), Iparos Ügyekbe (1887. A kenyér-
kereset hazánkban), Budapesti Hirlapba 
(1884—85. Tanulmányutam a Rajna vidé-
kén, Gazdahitel és hitelszövetkezetek, 
akadémiai értekezés) és a La Coopera-
zione Rurale cz. páduai folyóiratba (1885. 
Quadri della vita delle unioni Raiffeise-
niano sul Reno.) — 1885. őszétől és 
1886-ban D. P. jegyek alatt vezetője 
volt a Budapesti Hirlap közgazdasági 
rovatának, e mellett számos vezérczikket 
irt a lapba. — Felolvasásai: a m. orvo-
sok és természetvizsgálók Szepsi-Szent-
Györgyön 1875. szept. 2. tartott gyűlé-
sében (Magyar égalj és magyar mező-
gazdaság), a budapesti országos nőképző-
egylet estélyén (1877. Társadalmi mérleg), 
a fővárosi iparosok körében (1880. nov. 
23. A gőz uralma, nov. 26. A világ-
kereskedelem eszközei, 1883. decz. Urhat-
námság kórsága, 1884. febr. 27. Szegény-
ügyünk, 1887. decz. 6. Város és vidék. 
1889. jan. 24. Népünk táplálkozása, 1890. 
márcz. 13. Népesedési viszonyaink.) — 
Munkái: 1. Társadalmi bajaink, külö-
nös tekintettel az öngyilkosságra. Kolozs-
vár, 1872. — 2. Emlékhangok a Székely-
földről. Budapest, 1875. — 3. Beák 
Ferencz. Kor- és jellemrajz. U. ott. 1877. 
—• 4. Mezőgazdaságunk jövője. Miskolcz, 
1844. (Különnyomat a Miskolcz és Vidéke 
cz. lapból.) — 5. Teremtsünk ipart! 
Bpest, 1889. — Gazdasági hitelszövet-
kezetek (a földmivelés-, ipar- és keresk. 
ügyi minisztérium által dicsérettel ki-
tüntetett pályamunka.) — Jegyei: D. P. 
a hírlapokban irt czikkeinél. 

.)/. Akad. Értesítő V I I I . 1878. 142. 201. 1. —• 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1884. 
1889. — Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i A lma-
nach, Képviselőház 40. és önéletrajzi adatok. 

Dobronoki György, bölcselet és theo-
logiai doktor, Jézus társasági tanár, szül. 
1588. márcz. 2. Dobronokon Zalamegyé-
ben nemes szülőktől; 1610-ben Brünnben 
lépett a rendbe. A bölcseletet és hittudo-
mányokat néhány évig tanította; ezután 
rectora volt 1627—29-ben a zágrábi, 1630— 
36-ban a nagyszombati rendháznak. 1637. 
okt. 11.Sopronba helyezték át; onnét 1639. 
aug. 19. a homonnai rendház főnöke lett. 
1645—46-ban ismét a nagyszombati egye-
tem rectora volt. Magas műveltséggel 
élénk tetterőt párosított. Nagy és sokoldalú 
tevékenységet fejtett ki. A főpapok és 
kath. urak legnagyobb részével össze-
köttetésben, sokakkal baráti viszonyban 
állott. Kiváló mértékben birta Pázmány-
nak és Eszterházynak bizalmát és rokon-
szenvét ; nem csekély befolyást tudott 
reájok gyakorolni. Amazt az egyetem, a 
nemesi convictus, a szatmári collegium 
alapítására, ezt nagyszombati templomuk 
fölépítésére főleg ő buzdította. Nagyrészt az 
ő fáradozásainak köszönhették a jezsuiták, 
hogy a túróczi prépostság a nagyszombati 
collegiumnak, a pisetumból 5000 forint 
a convictusnak adományoztatott. Az egye-
temnek is ő volt szervezője és első rec-
tora 1635—36-ban. Meghalt 1649. máj. 11. 
Nagyszombatban. — Kézirati munkái: 
História de ingressu S. J. in Austriam 
et Hungáriám; História S. J. Hungáriáé 
et Transsylvaniae (Hevenesi gyűjteményé-
ben a budapesti egyetemi könyvtárban 
mindkettőt fölhasználta Socher jezsuita); 
História collegii Soproniensis; Conscriptio 
sacerdotiorum XXV. i. e. beneficiorum a 
civibus Sopron, erectorum; Elogium breue 
Petri Pazmani, Ephemerides seu diarii 
eventus collegii et academiae societatis 
Jesu Tyrnaviensis, inchoati anno 1636. 
(Keresztes István és mások által folytatva. 
Megvan a budapesti egyetem könyvtárá-
ban, Collect. Hevenes. Tom. XXX. Kivona-
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tát 1637. szept. 23-ig a D. följegyzései 
után közölte az Archiv für Siebenb. Lan-
deskunde. N. F. XIX. 1884. 628—636. 1.) 

Socher, Ant., História Provinciáé Austriae 
Societ. Jesu. Viennae, 1740. I . 39. 87. — 
Horányi, M e m o r i a I . 525. — Katona, H i s t ó r i a 
Critica XXXII. 906. — Fejér, História Aca-
demiae 27. — Pauler Tivadar, Egyetemünk 
Rectorai és Cancellárjai 11. 12. — Stoeger, 
Scriptores 63. — Fraknói, Pázmány és kora [ 
I I I . 156—172. 1. — M. Könyv-Szemle 1881. 
233. 1. 

Dobronoki István, Jézus társasági ál-
dozópap. — Munkája : Phrases Latinae 
in gratiam Ungericae Juventutis olim 
concinnatae. Cassoviae, 1707. (és Nagy-
szombat 1709. 1728.) 

Catalogus, Bibi. Fr. Com. Széchényi Suppl. 
1.145. — Fejér, História Academiae 27. (Mun-
káját D. Györgynek tulajdonítja.) — M. 
Könyv Szemle 1879. 41. (A m u n k a s z e r z ő j e 
helyesen D. István, míg az 1881. 233. 1. D. 
György a szerző.) — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár II. 647. — Petrik Bibliographiája. 

Dobrossy István, ügyvéd és gyorsíró. 
1837-ben Miskolczon Borsodmegyében 
Bakó alügyész mellett jurátuskodott; 
1838. tavaszán Pestre ment felesküdni 
patvariára. Ez időben németből fordította 
a Worte des Glaubens cz. munkát. 1843-
ban Pozsonyban az Országgyűlési Tudó-
sításokba dolgozott Kossuth mellett, kinek 
kedves embere volt. 1848-ban kiadta 
Kölcsey országgyűlési naplóját; az 1849. 
hadjárat alatt a magyar kormány meg-
bízásából mint történetíró működött. A 
szabagságharcz után Mezőkeresztesre vo-
nult és ott ügyvédkedett. Meghalt 1854-
ben. — A sárospataki nyelvmivelő társaság 
Parthenon cz. évkönyveiben (Sárospatak 
I. 1834. II. 1837.) jelentek meg költe-
ményei ; egy ideig a Jelenkorba és Tár-
salkodóba dolgozott, később a Regélő 
Pesti Divatlapnak (1842.), Frankenburg 
Életképeinek és a Pesti Divatlapnak 
munkatársa volt, hol (1844—46) több 
elbeszélése s egy czikke : Intézkedés Pest 
városa megerősítése iránt (1848.) jelent 
meg. — Munkái: 1. Nemes és polgár, 
vígj. 5 felv. Seribe után ford. Buda, 1842. 

(Szinműtár, kiadta Nagy Ignácz III. kötet, 
1. füzet.) — 2. Gyorsírás Taylor rend-
szere után magyar nyelvre alkalmazta 
D y I. Pest, 1843. (Borsos Márton 
műve más alakban, kevés hozzáadással.) 
Ezen tankönyv szerint tanultak és irtak 
azon időben Hajnik Károly, Stuller Fe-
rencz, Szily Barnabás és más gyorsírók; 
de ezen időben kezdett Magyarországon 
Nóvák rendszere is használtatni, főleg 
Lukács János, Pászthory Zsigmond és 
Gyurits Antal által, és így nálunk két 
rendszer nyert alkalmazást, míg Német-
országban a Gabelsberger rendszere ter-
jedt el. — Különféle álnevek alatt i r t ; 
némelyek szerint az Életképekben 1845-
ben Sebeshelyi Gábor név alatt megjelent 
bírálat Bánk bánról szintén az ő műve. 
— Kéziratban maradtak fordított szín-
művei: A selyem-árus, vígj. 5 felv. Seribe 
után francziából ford. a m. t. társ. költ-
ségén (először adták 1841. szept. 20. a 
pesti nemzeti szinházban) és Coriolan, 
Shakespere után ford. Egressy Gáborral 
együtt (először 1842. jan. 25. Pesten a 
n. szinházban) mindkét szinmű kézirata 
a n. színház levéltárában ; egy fordított 
színműve: Hogy kell összeesküdni, vígj. 
5 felv. Seribe után ford. (Censurai pél-
dány 1840-ből) a m. n. múzeumban. 
Nevét mindég Dobrossynak irta a kereszt-
név kitétele nélkül. 

lianielik, M . í r ó k I I . 62. — Egyet. M. Encycl. 
V I I . 439. — Kapczy Zoltán, A g y o r s í r á s i r o -
dalma. Győr, 1876. 16. 30.1. — Figyelő XXVI. 
190. 1. és Erdélyi János levelei (Erdélyi Pál 
tulajdona.) 

Dobrotka M. — Munkái: 1. Der 
Mädchenfreund, oder Liebe und Gefühl. 
Eine Saumlung prosaischer Gedichte ver-
mischten Inhalts. Aus Dankarbeit dem 
schönen Geschlechte Pressburgs und seinen 
edlen Einwohnern gewidmet. Pressburg, 
1824. — 2. Täubchen aus Papho's Hain. 
Ein Beitrag zum Frohsinn und Vergnügen. 
U. ott. 1830. Két kötet. (Mindkét munka 
költemény.) 

Petrik Bibliographiája. 
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Dobrovits Károly, m. kir. bányakerü-
leti vegyelemző; szül. 1838. decz. 4. 
Pozsonyban, hol atyja városi főbiró volt; 
középiskoláit szülővárosában végezte ; 
1859—60-ban a selmeczi bányász-akadé-
miának rendes bányászhallgatója volt. 
1861-ben cs.kir. bányagyakornoüká nevez-
tetett ki s a zsarnóczai fémkohóhoz osz-
tatott be. 1871-ben kir. vegyelemzőnek 
neveztetett ki Selmeczbányára. hol 1873. 
jún. 24. meghalt. — Bányászati s földtani 
czikkei megjelentek a Berg- und Hüttenm-
Jahrbuchban (Leoben, XVII. 1868. Kaolin 
vom Kronprinz Ferdinand Erbstollen bei 
Schemnitz untersucht, Göldisches Silber-
erz vom Schemnitzer Franz-Schachte 
untersucht, Rohlech von der Silberhütte 
zu Kremnitz in Ungarn untersucht, Ordi-
närer Herd von der Silberhütte zu Krem-
nitz in Ungarn untersucht. Ordinärer Herd 
von der Silberhütte zu Neusohl in Ungarn 
untersucht). Legjelesebb munkája : A tűzi 
arany-ezüst kémle pontosságafölötti kísér-
letekről (Bányászati s Kohászati Lapok 
1870.) — Kitűnő analysisei által a sel-
meczi fémkohó-üzletet tudományos ala-
pokra fektette; összes e szakba vágó fel-
tevéseit a selmeczi kohóüzletnek 14 évi 
eredményei pontról pontra igazolták. 

Selmeczbángai Emlékkönyv 1871. 205. 1. — 
Szinnyei Könyvészete és Litschauer Lajos 
szives közlése. 

Dobrovits Mátyás, orvosdoktor, az 
egészségügyi bizottság tagja s az országos 
kórház főorvosa Pozsonyban ; D. Mihály 
Pozsony városi főbiró fia s előbbinek 
testvéröcscseszül. 1850-ben,Bécsben tanult 
és 1875. óta orvosdoktor. — Munkája: 
Hogyan leéli desinficiálni P Pozsony, 1886. 
(dr. Pávai Vajna Gáborral együtt. Ugyanez 
németülis u. ott, 1886. 2. bőv. kiadás u. ott, 
1893. Orvosi Útmutató Könyvek Gyűjte-
ménye 1. sz. Ism. Orv. Hetilap 1892. 
37. sz. Észrevételek Pávai Vajna Gábor-
tól 39. sz.) 

M. Könyvészet 1886. — Horváth Ignácz K ö n y -
v é s z e t e 1886. — Pressburger Salon-Blatt 1891. 
1. sz. arczk. 

Dobrowsky (Daubrawsky de Solnik) 
József, philosophiai doktor, a Jézus tár-
saság tagja, utóbb nevelő. Daubrawsky 
Jakab cseh származású dragonyos altiszt 
fia. szül. 1753. aug. 17. Gyarmaton Győr-
megyében ; már mint gyermek Cseh-
országba szakadt és Prágában tanult, 
hol elvégezvén a bölcseleti tanulmányo-
kat, 1772-ben a jezsuita rendbe lépett; 
e rend föloszlatása (1773.) után is foly-
tatta a theologiát és főleg a keleti nyelve-
ket tanulmányozta. A Nostiz grófi család 
körében, hol házi nevelőként működött, 
magasb személyiségekkel jött érintkezésbe. 
Utazott Svéd- és Oroszországban, éjszaki 
Olaszországban, Tirolban és hazánkban 
is; élményeinek rajzát ki is adta. Több 
tudós társaság tagja volt. Meghalt 1829. 
jan. 6. Briinnben. — Számos munkái 
közül nevezetesebbek : 1. Fragmentum 
Pragense Evangelii S. Marci vulgo auto-
graphi. Pragae, 1778. — 2. Véber die 
Ergebenheit und Anhänglichkeit der 
slavischen Völker an das Erzhaus Oester-
reich. U. ott; 1791. — 3. Geschichte der 
hämischen Sprache und Literatur (A 
cseh nyelv és irodalom története 1526-ig. 
Újra dolgozott kiadás. U. ott, 1818.) — 
4. Institutiones Linguae Slavicae clia-
lecti veteris. U. ott, 1822. — 5. Cyrill 
und Methud der Slaven Apostel, his-
torisch-kritischer Versuch. U. ott, 1823. 

Ersch u. Gruber, Alig. Encyclopädie XXVI. 
232. (K. Falkenstein, hol munkái elösorol-
t a t n a k . ) — Gemeinnützige Blätter 1829. 5. SZ. 
— Közhasznú Esmeretek Tára I V . 105. — Tudo-
mány Tár 1835. V . 212. — Oesterreichische 
National Encyclopädie. W i e n , 1835. I . 726. — 
Egyet. HI. Encycl. V I I . 439. (Vass József . ) — 
M. Könyv-Szemle 1890. 106. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Dobrzánszky Jvanovics Adolf, cs. kir. 
valóságos udvari tanácsos, egykor előadó 
a bécsi udvari cs. kir. kanczelláriánál, 
a vaskoronarend III. oszt. vitéze, az orosz 
II. oszt. szent Anna rend és az orosz 
III. oszt. szent Vladimir-rend biztosa s 
egy lovagi birtok tulajdonosa, szül. 1817. 
decz. 7. Rudlejev faluban Zemplénmegyé-
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ben, az ősrégi Tomov családból, mely 
állítólag a X. században költözött be 
Oroszországból hazánkba; D. atyja is, 
nagyatyja is pap, anyja magyar asszony 
volt a Szepesházy családból; így jutottak 
aDobrzánszkyak összeköttetésbeamagyar 
nemességgel.D.első neveiéséta szülői ház-
ban nyerte, majd Lőcsén. Rozsnyón és 
Miskolczon járt iskolába, tökéletesen meg-
tanulta a magyar, német és franczia nyel-
veit ; végül Egerben elvégezte a bölcseleti 
s jogtudományi tanfolyamot. Ruthén, tót 
és szerb tanulótársaival szoros viszony-
ban élt s velők nemzeti s irodalmi tár-
sulatot alakított. Tanulmányainak végez-
tével állami szolgálatba lépett a Szepes-
ségen, de ezt csakhamar abba hagyta s 
1837-ben a selmeczi bányászakadémiába 
iratkozott be, melyet kitűnő sikerrel vég-
zett ; 1840-ben bányásztisztté nevez-
tetett ki s 1842-ben a hontmegyei nemesi 
gyűlésnek volt egyik elnöke. 1846-ban 
Bécsbe hívta a kormány, hogy ott a 
bányaügy rendezésében és reformjában 
részt vegyen, mely alkalommal minden 
terve jóváhagyatott és elfogadtatott. 1848-
ban kezdődött hazaellenes szereplése. A 
magyar kormány Pestre hívta, hogy tegye 
le az alkotmányra a hitet; azonban ezt 
letenni vonakodott s csakhamar nyíltan 
is föllépett mint izgató a ruthének között 
s minden erejét megfeszíté az új állami 
rend ellen. Veszedelmes izgatásai követ-
keztében el kellett hagynia az országot. 
De csak kis időre, mert midőn a behívott 
muszka sereg Galiczián át Magyarországba 
tört, az akkori osztrák kormány őt nevezte 
ki kormánybiztosnak a muszka seregnél. 
Rüdiger tábornok mellé volt beosztva s 
működött az egész hadjárat alatt a vilá-
gosi fegyverletételig, melynél szintén 
jelen volt. Az ekkor tett szolgálatokért 
jutalmazta meg az osztrák kormány magas 
kitüntetésekkel és rendjelekkel. 1849 vé-
gén Ungváron lett kerületi előadó, .1851-
ben miniszteri biztos Kassán, azután taná-
csos a budai helytartóságnál, később a 

helytartótanács nagyváradi osztályánál. 
1861-ben és 1865-ben Zemplénmegye 
egyik kerülete az országgyűlésre képvise-
lőjének választotta. 1866-ban lett udvari 
tanácsos s mint referendárius Bécsbe 
hivatott a m. kir. udvari kanczelláriához. 
A kiegyezés létrejöttével el kellett hagynia 
az államszolgálaiot, nyugdíjaztatott és 
Zemplénmegye felvidékén, Galiczia szom-
szédságában fekvő birtokára Csertészre 
ment, mely agitatióinak erős központja 
lett; azonban az ellene fölmerülő meg-
torló áramlat 1881 nyarán Lembergbe 
kergette, hol neve az 1882-ben tárgyalt 
ruthén fölségárulási pör által ismét szé-
lesebb körben lett ismeretessé. — Mun-
kája : Rede . .. in Adress-Angelegenheit. 
Wien, 1861. — Valószínű, hogy ennél 
több hazaellenes dolgokat irt még a kül-
földi, leginkább pedig az orosz lapokba. 

Selmeczi Emlékkönyv, 1871. 155. 1. — M. 
Tisztviselő 1882. 27. SZ. a r c z k . — Ung 1882. 
7. sz. (A ruthén Miletits.) — Világ-Krónika 
1883. 20. sz. arczk. 
Dobsa Elek, földbirtokos és nyug. 

szolgabíró; meghalt 1886. jún. 23. Széki 
pusztán 67. évében. — Gazdasági czikkei: 
Szőlőművelés, A vizenyős talaj javítása 
(Kertész Gazda 1866.), Gyümölcsbor, A 
szőlőké bora. (U. ott, 1867.) 

Gyászjelentés. 
Dobsa Ferencs, orvosdoktor, szül. 1768. 

márcz. 28. Érsemjénben Biharmegyében 
nemes szülőktől; iskoláit Debreczenben 
és Kézsmárkon végezte; 1787-ben Szepes-
megye, 1789-ben pedig Biharmegye al-
kalmazták. Ezután Bécsbe ment és az 
ottani magyar hirlap szerkesztésénél mű-
ködött 1795-ig, midőn Batthyány József 
herczegprimás mint könyvtári segédet 
alkalmazta. Az 1796. országgyűlésen követ 
volt. Miután a király engedélyét kinyerte, 
1802. aug. 23-tól a jenai egyetemen az 
orvosi tudományok hallgatója lett. A 
jenai mineralogiai és latin tudós társaság 
tagja s az elsőnek könyvtárnoka volt. 
Meghalt . . . . — Munkái: 1. Dicat et 
vovet hocce íenoris ingenii sui specimen 
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instar prolusionis. seu qua fragmenta 
quaedam ad politiam medicam spectan-
tia et quidem ex philos. histor. naturali-
busque principiis deducta. (Jenae), 1804. 
(Melyben önéletrajzát is leirta.)— 2.Medi-
cinal-Gericht ueber alle Systeme aller 
Zeiten. I. Tb. U. ott, 1805. (Röscblaub 
híveit czáfolja.) — 3. Be cute et de mor-
bis cutaneis. U. ott, 1815. — 4. Sanctus 
Ladislaus regiae Majestatis efligies pieta-
tis ac fortitudinis manibus perfecta . . . 
Viennae, év. n. 

Annalen der Literatur I I I . 1804. — Zeitschrift 
von für Ungern V . 56. V I . 1804. 60. 1. — 
Rosenbaum, Additamenta ad Lud. Choulanti 
Bibliothecam medico-historicam. Halis, 1842. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Mohos, M a g y a r -
országi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 
1890. 90. 1. — Petrik B i b i . — Kazinczy L e v e -
lezése II. 513. 603. 

Dobsa Lajos (rottaresti) ügyvéd, föld-
birtokos és a Kisfaludy-társaság tagja, 
D. Sámuel birtokos és Du Bois Amália 
fia, szül. 1824. okt. 6. Makón, Csanád-
megyében, 1839-ig házi nevelésben ré-
szesült Hajnal Ábel tanártól; vivómes-
tere, kitől francziául is tanult, egy ügyes 
rapirozó, de hóbortos franczia volt, ki 
magát Prince Bourbon de Berry Marie 
néven nevezgette, pár év előtt Erdélyben 
halt meg. Felsőbb iskoláit és a jogot 
1842-ben Debreczenben végezte. 1843-
ban csanádmegyei tiszteletbeli aljegyzővé 
neveztetett ki ; 1844-ben Pozsonyban, hol 
az országgyűlésen mint joggyakornok 
jelen volt, akkori szokás szerint letette 
az ügyvédi czenzúrát. Figyelmét nem 
annyira az országgyűlési viták kötötték 
le, mint a zajos élet, irodalom és szín-
művészet ; drámaírók életirását és szín-
műveket olvasott. Már 11 éves korában 
rendezett színi előadásokat, melyekhez a 
színműveket részben ő irta, részben ő 
dolgozta á t ; debreczeni diák korában 
Kliegl javára rendezett tanulótársaival 
egy vígjátékot az ottani színházban; 
hasonlót rendezett Pozsonyban jurátus 
társaival; később Győrött, Kolozsvárt, 

Makón, sőt mint műkedvelő a pesti nem-
zeti szinházban is, 1845. febr. 1. tetszés 
közt vendégszerepelt mint Krum Illés 
(Legjobb az egyenes út) és máskor mint 
Garrick (Garrick Bristolban). Ekkor kötött 
ismeretséget számos magyar íróval, ezek 
közt Petőfivel is, kivel sokáig együtt 
lakott. Egy nyarat Debreczenben, egy 
telet Győrben töltött el mint színész. 
1846-ban ismét Pestre jött, hol a Falura 
kell mennie cz. vígjátékban mint Drank 
F. tapsokat aratott; azonban mivel szer-
ződtetése nem sikerült, a több ízben tapasz-
talt mellőztetés sok időre lehangolták 
kedélyét. Megvált a színészettől és 1846-
ban külföldre utazott, hogy ismereteit 
szélesítse; Németországban háromnegyed-
évet töltött, tanulmányozta ennek leg-
főbb színpadait, irodalmát, múzeumait 
sat. Londonban 3 hónapig, Párisban egy 
évig élt és tanuja lett az 1848. franczia 
forradalomnak i s ; ő volt az elnöke ama 
küldöttségnek, mely az akkor Párisban 
tartózkodott magyarok közül a Lamar-
tine-féle minisztérium elé tisztelegni ment. 
1848 derekán tért vissza Magyarországba 
s még ez év vége felé Csanád- és Csongrád-
megyébe, mint hadszervező kormány-
biztos lett kinevezve. Világosról édes 
atyja birtokára vonult, majd megunva a 
falusi magányt (noha tudta, hogy kurren-
tálva lett) az 50-es évek elején Pestre 
költözött. Öcsém házasodjál cz. szín-
műve előadatása (1850. máj. 22.) ő rá 
fordította a rendőrség figyelmét ; elfog-
ták és az uj épületben töltött hat hó-
napot. Kiszabadulása után Pestre lett 
internálva s ezentúl itt tartotta állandó 
lakását 1874-ig, midőn megnősült; neje 
garamszegi Géczy Gizella s egy gyerme-
kük van Margit. 1862. jan. 30. a Kis-
faludy-társaság tagjai sorába választotta. 
1863-ban (atyja halála után) felhagyott 
az irodalommal; úgy érezte, hogy mellő-
zik. 1875-ben pesti lakását elhagyva, 
biharmegyei birtokán telepedett le Kos-
gyránban, hol azóta állandóan lakik. «Most 
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ugy találja — mint maga irja — hogy 
a gazdálkodás nem oly idegrontó, mint 
amaz élet volt és mégis hálásabb.» 1869-
ben választatott meg Makó város ország-
gyűlési képviselőjévé. (Programmbeszéde 
a Honban jelent meg 1869. 74. sz.) 1872-
ben újra megválasztották, de azóta jelöltül 
föl se lépett. — Politikai czikkeket irt a 
Márczius Tizenötödiké-be (1848.); azután 
irt a Hölgyfutárba (1850., 1854-57. . 
1860., 1863. Czakó Zsigmond emléke, 
Vázlatok utamból, Első pesti lóverseny, 
A nemzeti szinház ügyében, Egy kis 
társadalmi tragaedia sat.), M. Thaliába 
(1853. Egy ifjú szinész naplójából), köl-
teményeket a Játékszini Emlékkönyvbe 
(Győr. 1845.) a Nefelejtsbe (1861.), Al-
földiek Segély Albumába (1864.) Fővárosi 
Lapokba (1866—68.1871—72.1876. Heine 
után is fordított több verset), Szeretlek! 
cz. beszélye a Kisfaludy-társaság Evlapjai-
ban (VI. 1871.) jelent meg ; többi beszé-
lyei: Egy hiba (Nagyenyedi Album II. 1851. 
egyetlen példány Szilágyi Sándornál), 
Egy grisette (M. Hirlap 1852.880. 883— 
86.889.891—897. legsikerültebb beszélye), 
A betyár (Hölgyfutár 1852. 251—254. sz.), 
Egy kiábrándulás (Nők Könyve 1853.), 
A halott vőlegény (Divatcsarnok 1853.), 
Quaterno és Camill; végre irt a Pesti 
Naplóba (1883. 323. sz. A realizmus és 
romanticzismus : 1892. 160. sz. Sora van 
mindennek); azonban leginkább szín-
műveivel aratott sikert; ezek előadatásuk 
szerint a nemzeti színházban igy követ-
keznek : Márczius 15-ike, vigj. 4 felv. 
(1848. decz. 18. Ism. Bud. Divatlap 
25. sz. Obernyik ; mutatvány az Élet-
képekben 1848. II. 328—338. 1. Kéz-
irata a n. színházban), Öcsém háza-
sodjál, vigj. 3 felv. (1850. máj. 22. Ism. 
P. Napló 64., 65. sz. Hölgyfutár 116. sz.j, 
Marquis Brumon (Könnyelműség), dr. 
5 felv. előjátékkal (1850. okt. 1. Ism. 
P. Napló 174. sz. Hölgyfutár II. 76. sz. 
kézirata a n. színházban), Világismeret, 
(Pacsuli világismerete), társas vígjáték 

dalokkal és tánczczal (1850. nov. 30. 
zenéje Egressy Bénitől. Ism. Pesti Röpívek 
10. sz. Hölgyfutár II. 127. sz.), Gutten-
berg, dr. 3 szak. előjátékkal (1852. márcz. 
8. Ism. M. Hirlap 712—714. Értesítő 18. 
sz. uj betanulással 1865. szept. 13.), IV. 
László, trag. 5 felv. (1856. márcz. 29. 
Ism. Bud. Hirlap 76. sz., M. Sajtó 77. sz. P. 
Napló 241. 242. sz., polémia 246., 247., 
255., 256. sz. és Greguss Ágost Tanul-
mányai II. 47. 1. Magyarország 1880. 
241. sz., megjelent a Színházi Naptárban 
1857.), Egy nő kinek elvei vannak, vigj. 
2 felv. (1856. aug. 13. versbe szedve 
1861. máj. 6.), Károly úr bogara, vigj. 
2. felv. (1857. nov. 23. Kézirata a n. 
szinházban. Ism. Szépirod. Közlöny 17. sz.. 
M. Posta 127. sz., P. Napló 271. sz., Gre-
guss Ágost Tanulmányai II. 225. 1.), 
V. László király, trag. 5 felv. (1858. 
márcz. 16. Ism. P. Napló 46. sz. Greguss 
Ágost Tanulmányai II. 234. 1.). Egy 
bukás sikere, vigj. 3 felv. (1858. decz. 2. 
Ism. Szépirod. Közlöny 19. sz.), Beszter-
czei gróf, trag. 5 felv. 1861. jan. 3. Kéz-
irata a n. színházban.), I. István király, 
trag. 5 felv. (1861. decz. 14. adatott a 
budai népszínházban. Ism. Divatcsarnok. 
1890. aug. 20.. a nemzeti szinházban. 
Ism. Főv. L. 230. sz. Ezen színműből 
Váradi Antal István király cz. opera 
szövegét irta, melyhez a zenét Erkel 
Ferencz készítette.). Vígjáték-tárgy, vigj. 
3 felv. (1891. decz. 11. A Karátsonyi-
alapítványból 1861-ben 100 aranynyal 
jutalmaztatott. Ism. Főv. L. 341. P. Napló 
341. Bartók L. Nemzet 341. sz.), Sátán 
cz. népszínműből mutatványként a Prolo-
got közölte az Életképek (1848.1. 739— 
745. 1.). Bűnt bűn követ cz. drámája, 
mely 1862. márcz. 31. az akadémia Kará-
tsonyi-féle 100 arany jutalmát nyerte, 
Lisznyai Albumában 1863-ban jelent 
meg Divatházasság czímmel; Attila és 
Ildikó cz. tragoediája; végre a Szerelem 
cz. 4 felv. színművéből mutatványt kö-
zölt a P. Napló (1883. 316. 317. sz.) — 
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Munkái: 1. Az 1848. évi franczia forra-
dalom. Pest. 1848. — 2. Dobsa Lajos 
színmüvei. U. ott, 1853. (I. Öcsém háza-
sodjál ! Könnyelműség. II. Pacsuli világ-
ismerete. Guttenberg. Ism. P. Napló 1854. 
16. sz.) — 3. Lydia. U. ott. 1853. (Re-
gény. Ism. P. Napló 1025. sz. Bud. Hirlap 
294. sz.) — 4. Dobsa Lajos politikai 
hitvallása, melyet 1865. nov. 5. nép-
gyűlés alkalmával mondott el. Szeged, 
1865. — 5. I. István király, eredeti 
tragoedia öt felv. Bpest, 1880. — Szer-
kesztette a Szinházi Naptárt 1857-re (gróf 
Bethlen Miklóssal és Tóth Kálmánnal), a 
Hölgyfutárt 1863. nov. 3-tól az év végéig 
(Balázs Frigyessel), Bakter cz. képes élcz-
lapot 1866. jan. 1. és 15. (Vas Gereben-
nel), mely a második számmal meg-
szűnt. — Arczképét Barabás rajzolta 
1853-ban (Walzel A. F. lithogr. műinté-
zetében) és 1855-ben, mely szintén kőnyo-
nyomatban névaláírásával megjelent az 
Arczkép-Albumban (melléklet a Hölgy-
futárhoz I. Pest. 1855.) — Álneve : Kojazi. 

Honderű 1845. 15. Sz. — Arczkép-Album I . 
1855. arczk. — Ferenczy és Danteiik, M. Írók 
I. — Nagy Iván, Magyarország Családai III . 
333. 1.— Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1858. 
— Kisfaludy-Társaság Kőlapjai. U j F . I . 31. 1. 
— Lanka, Múl t ró l a j e l e n n e k 100. 1 .— Ország 
Tükre 1863. 12. Sz. a r c z k . — Igazmondó 1871. 
26. SZ. a r c z k . — M. Könyvészet 1880. — Petrik 
B i b l i o g r . — Figyelő XI I I . 343. 1. — Hölgyek 
Lapja 1883. 50. SZ. — Főv. Lapok 1887. 261. Sz. 
— Beöthy Zsolt, M. Nemzeti Iroda lomtört. 
II. — Egykorú színlapok, szinházi Zseb-
könyvek és önéletrajzi adatok. 

Dobsinszky Pál. ág. ev. lelkész, szül. 
1828-ban Nagy-Szlaboson Gömörmegyé-
ben, hol atyja ev. pap volt; tanult Lőcsén, 
végezte a theologiát; káplánkodott Nagy-
Rőczén és Breznóbányán; 1860-ban a 
tót nyelv tanára volt a selmeczi ág. ev. 
lyceumban, később pap Szirken Gömör-
megyében. Meghalt 1885. okt. 22. — 
Negyven évig dolgozott a tót irodalom 
terén a turócz-szent-mártoni tót nemzeti-
ségi irányban; különösen a tót folklore 
szorgalmas mivelője volt; összegyűjtötte 

s kiadta a tót nép regéit, szokásait, játé-
kait, dalait és ezekről értekezéseket irt. 
Fordított Byronból és Mickiewiczből. Irt 
a Sokol (sólyom), Lipa (hársfa), Slov. 
Pohlady (tót szemle) sat. folyóiratokba. 
Munkái: 1. Slovenské povesti. Rozsnyó. 
1858—60. (Tót népregék öt kötetben.) — 
2. TJvahy o slovenskych povestiach. T.-
Szent-Márton, 1871. (Értekezések a tót 
népregékről.) — 3. Sbornik. U. ott, 
1870—74. (Népköltési gyűjtemény két 
füzetben.) — 4. Prostonárodné obycaje, 
povery a hry slovenské. U. ott, 1880. 
(Tót népszokások, babonák és játékok.) 
— Álneve: Driencsanszky. 

Slovenské Pochlady 1886. 7. 8. Cz. a r c z k . — 
Vlcek, Dejiny Literatury Slovenskej, Turócz-
Szent-Márton, 1889. — Petrik Bibliogr. IV. 
78. 1. és Wagner Lajos szives közlése. 
Dobsovits Anianus, szent Ferencz-

rendi szerzetes, szül. 1809-ben Alsó-Dióson 
Pozsonymegyében; 1830-ban lépett a 
rendbe s 1833. decz. 24. misés pappá 
szenteltetett föl. Theologiai lector volt. 
utóbb titkár. Meghalt 1861. jún. 13. — 
Munkája: Manuale Seraphicum, seu 
pia exercitia in usum fratrum minorum 
ord. s. p. Francisci Seraphici. Posonii, 
1860. 

Farkas, Sc r ip to res 161. — Petrik B ib l iog r . 

Doby Antal (feöldi), kir. sótárnok, D. 
József kántor - tanító s tusnádi Pálffy 
Julianna fia, szül. 1826. okt. 8. Vitkán 
Szatinármegyében ; 1848—49-ben mint 
honvédhuszár-őrmester részt vett a sza-
badságharczban. Később Tisza-Ujlakon 
(Ugocsam.) saját költségén könyvtárt állí-
tott fel, melyet Ugocsa, Szatmár és Bereg 
megyék néptanítói 14 évig díjtalanúl 
használtak; 1869-ben a Tisza árja ezen 
26U0 kötetből álló könyvtárt, házával és 
egyéb vagyonával együtt elseperte. Jelen-
leg kir. sótárnok Bártfán. — Magyar fő-
rangú s nemesi családok történetével ésczi-
mereinek leírásával foglalkozik különösen; 
e nemben több czikke jelent meg a Szá-
zadokban (1874. Ugocsamegyei főispánok, 
1875. Az Istvánffyak ősi czimere. 1876. 
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Adalék a hazai babonák történetéhez, 
1883. Nyilt kérelem Magyarország s a 
kapcsolt részek főuraihoz), Tört. Tárban 
(1878. Ugocsa vármegye alispánjai), Ha-
zánk (VI. 1886. II. József korából, 1887.); 
vegyes czikkeket irt a Két Garasos Újságba 
(1859. Tisza-Ujlak). Tört. Lapokba (II. III. 
1875—76. Ki volt Herkó páter és okleve-
lek). Irt még a Mármaros és Bereg czímű 
lapokba, a M. Iparosok Lapjába (hol a 
czéhek történetét és házi szokásait irta 
le) ; Bártfa és Vidékébe (Multak emlé-
kei czim alatt visszaemlékezéseket irt.) 
— Munkája: Podmanini és aszódi 
báró Podmaniczky család. Bpest, 1892. 
(Ism. Századok, Székely Nemzet 125. sz.) 
Ez mutatvány szerzőnek ily czímű na-
gyobb kézirati munkájából: A magyar-
országi benszülött és beköltözött mágnás 
családok ismertetése, mely az A—T betűk 
alá tartozó 784 család történeti ismerte-
tését foglalja magában tizenegy nagy 
kötetben, nemzedékrendi táblázatokkal 
és másfél ezeret meghaladó, nagy részt 
színezett czímerrel, síremlékkel sat. Fia 
D. István (m. kir. postatakarékpénztári 
gyakornok, szül. 1871. jan. 3.) atyja 
munkájánál a heraldikai részben munka-
társa, ifjú kora óta foglalkozik a heral-
dikával és a Turulban a Csáky-czímerről 
helyreigazító czikket közölt. — D. A. egy 
monographiát is dolgozott ki ugocsamegyei 
családok történetéről és azt bemutatta 
1878-ban ezen vármegye bizottságának. 

Évnegyedi Szemle 1867. I . 78. 1. — Századok 
1878. 586. 1. — Corvina 1892. 19. s z . é s ö n -
életrajzi adatok. 

Doby Béla (feöldi), vasúti pénztárnok, 
D. Antal kir. sótárnok és Késmárky Anna 
fia, szül. 1859-ben; miután iskoláit vé-
gezte, nevelő lett a báró Luzsénszky 
családnál Osgyánban Gömörmegyében ; 
azután vasúti pénztárnoknak neveztetett 
ki. Meghalt 1885. okt. 23. Ungvárt. — 
Mint nevelő a Gömör-Kis-Hont cz. lapnak 
munkatársa volt. — Kézirati munkái: 
Jegyzetek a magyar irodalom történeté-

hez, A bölcsészeti tudományok encyclo-
pédiája és A Ludányi Bay család ismer-
tetése. 

Atyjának Doby Antalnak szives közlése. 
Dóczy Gedeon, felsőbb leányiskolái 

igazgató-tanár, D. István ev. ref. lelkész 
és Szabó Mária fia, szül. 1832. nov. 17. 
Miskolczon, Borsodmegyében; az első 
oktatást atyjától nyerte ; 1841. szept. 
lépett a miskolczi ev. ref. lyceumba; ott 
végezte az első, második és a harmadik 
latin osztály egy részét. 1844. jan. Sáros-
patakra ment és ott végezte az akkor hat 
osztályú gymnasiumot és ott hallgatta a 
theologiát. 1854-ben a német nyelv meg-
tanulása végett Lőcsén volt. 1855—56-ban 
Sárospatakon a gymnasiumra előkészítő 
osztály köztanítója volt és ezen idő alatt 
segédlelkészi és segédtanári vizsgát tett. 
1856. szept.-től 1859. aug.-ig Degenfeld 
Schömberg Imre gróf két leánya mellett 
házi tanító, 1859. szeptembertől az ev. 
ref. tiszáninneni egyházkerület főleány-
nevelő intézetében vezértanár volt Mis-
kolczon ; 1872. júliustól a sárospataki 
állami képzőintézetben a neveléstan tanára 
s igazgató, 1874. szept. óta a debreczeni 
ev. ref. egyház leánynevelő intézetében 
(mely 1892-től fejlődésben álló felsőbb 
leányiskola) igazgató-tanár. — Paedago-
giai czikkei s értekezései megjelentek a 
Sárospataki Füzetekben (1860. Magasb 
nyilvános nőiskola szervezetterve), Prot. 
Egyh, és Iskolai Lapban (könyvismerte-
tések), Néptanítók Lapja (1874. A női 
kézimunka tömeges tanításáról.) — Mun-
kái : 1. Vezérkönyv a női kézimunka osz-
tályonként tanításához leányiskolában s 
magánhasználatra. 128 ábrával. Bpest, 
1885. (A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
könyv-kiadványai V.) — 2. Néhány szó 
a nőnevelésről, tekintettel a polgári leány-
iskolákra. Debreczen, 1886. — 3. Magyar 
ábécze és olvasókönyv az elemi iskola 
első osztálya számára és Vezérkönyv az 
irva-olvasás tanításához. Bpest, 1887. 
(Pályadíjat nyert mű. 4. kiadás. U. ott, 
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1890.) — 4. Népszerű tapasztalati lélek-
tan iskolai s magánhasználatra. Debre-
czen, 1888. — Szerkeszti az intézet 
Értesítőit 1875 óta. 

,)/. Könyvészet 1885—86. — Horváth Ignácz 
Könyvészete 1885. 1887—88. 1890. és önélet-
rajzi adatok. 

Dóczi György, theologiai tanuló volt 
a franekerai egyetemen 1735—36-ban. 
— Makrantzi István barátja dissertatió-
jához: Disputatio theol.-philologica de 
valle Josaphati. Franequerae, 1736. 20 
distichonos latin elegiát irt, melynek min-
den verssora P betűvel kezdődik. 

Történelmi Tár 1887. 202. 1. 

Dóczi Ilona énekszerző. A bártfai éne-
kes-könyvben (1593.) egyházi ének van 
tőle : Dicsérlek téged én édes istenem . . . 
(Bornemisza, Énekek három rendben 
CCL1V. Gönczi Énekes-Könyv VII. 416. 1.) 
Végén: Az ezer ötszázban, hetveneszten-
dőben, Pünköstnek elmultában, A kegyes 
istenhez ő gondolatjában, Vagyon hála-
adásban. A versfejekben van neve: Dóchi 
Ilona. 

Figyelő I V . 1878. 22. 1. — Faylné, M a g y a r 
írónőkről 13. 1. és Erdélyi Pál szives köz-
lése. 
Dóczi Imre, ev. ref. gymnasiumi tanár, 

szül. 1849. szept. 30. Vilyben Abaujmegyé-
ben (később Zemplénm.) ; közép- és fel-
sőbb iskolai kiképeztetését a sárospataki 
ref. főiskolában nyerte; a theologiai cur-
suson a tanári pályára készült és főként 
a görög irodalom tanulmányozására adta 
magát. Az 1872—73. tanévben, midőn 
a főiskolai tanári karból a két Finkei a 
cholera áldozatává lőn, a főiskolai elöl-
járóság a görög nyelv és irodalom taní-
tásával őt bizta meg. A következő évben 
katonai szolgálatot teljesített. Azután két 
évig magánnevelő volt. 1876-ban tanár-
nak választották a nagykőrösi ref. főgym-
nasiumba a görög nyelv és irodalom tan-
székére, hol 11 évet töltött e l ; e köz-
ben a classica philologiából középiskolai 
tanári vizsgálatot tett. 1887 óta a deb-
reczeni ref. főiskola gymnasiumában a 

classica philologia tanára, 1891 óta az 
orsz. közoktatási tanács külső bírálója. 
— Értekezéseis czikkei: Sophocles drámai 
jellemei (Főv. Lapok 1877.), Amphithea-
trum (U. ott. 1881.), Schliemann (U. ott, 
1891.), Jellemképzés a nevelésben (Nagy-
Kőrös cz. lap 1880.), A középiskola egy-
sége és az irodalmi képzés ügye (Sáros-
pataki Lapok 1882.), A ref. egyetemes 
convent, mint tanügyi főhatóság (U. ott, 
1892.), A határozók logikája (Orsz. Közép-
iskolai Tanáregylet Közlönye XIX. 1885.), 
Modus obliquus. Irodalmi képzet a class. 
philologiai oktatásban (a tiszántúli ref. 
tanáregyesület Évkönyve 1888., 1892.). 
A görög világnézet (debreczeni ref. fő-
gymnasiumi Értesítő 1888.), A ref. egye-
temes tanügyi bizottság teendői (Debre-
czeni Prot. Lap 1890.), A debreczeni 
rézmetsző togátus diákok (M. Paedagogia 
1892.); könyvismertetéseket s bírálato-
kat irt a Debreczeni Prot. Lapba, Orsz. 
Középisk. Tanáregylet Közlönyébe s az 
Egyet. Philol. Közlönybe. — Munkája: 
Görög nyelvtan. Bpest, 1887. (Ism. M, 
Tanügy, Egyet. Philol. Közlöny, Prot. 
Egyh. és Isk. Lap, Sárospataki Lapok 
és a Tanáregylet Közlönye XX.) 

Jí. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok. 

Dóczy (Hegedűs) József, cziszterczita 
rendi áldozó-pap, D. János és Lelkes Éva 
fia, szül. 1779. márcz. 9. Bodajkon Fehér-
megyében ; tanult Székes-Fehérvárott, a 
rhetorikát Komáromban Doszlern benczés 
alatt, a philosophiát Pozsonyban végezte; 
azután a székesfehérvári papnevelőbe 
lépett; 1803. márcz. 20. misés pappá 
szentelték. Káplán volt Szent-Erzsébeten, 
Mucsinban, Mágocson, Pécsett, Mosgón 
Somogymegyében; plébános Bölcskén. 
Ekkor nevelőnek ment Battyány i Antal gróf-
hoz. Időközben a szerzetességhez kapott 
kedvet és 1813-ban Heiligenkreuzban 
(Ausztria) a cziszt. rendbe lépett, 1814. 
nov. 1. letette az ünnepélyes fogadalmat. 
Kezdetben Heiligenkreuzban az énekes 
fiúk elöljárója (praefectus) volt; majd 
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meg hosszú ideig lelkészkedett Nagyfalván j 
(Mogersdorf) Vasmegyében ; 1834-ben ; 
Szent-Gotthardon magyar hitszónok lett. j 
1843-ban alperjelnek és lelkiatyának 
(spirituális) Heiligenkreuzra visszavonult 
és itt az ujonczokat és a többi növendé-
keket a magyar nyelvre oktatta. Elbete-
gesedvén, Szent-Gotthardra vonult, hol 
mint gyóntató működött és meghalt 1856. 
márcz. 5. — Munkái: 1. Európa tekintete 
jelenvaló természeti, miveleti és kormá-
nyi állapotjában. Az egész munkához 
Európa földképe járul magyar nyelven. 
Bécs, 1829-31. Tizenkét kötetben. (IX. 
kötet: A magyar birodalmak. Magyar-, 
Horvát- és Tót- (Szlavónia) ország; a 
Határ-őrző ezredek vidékeivel, a Tenger-
parti kerülettel s Erdélyország.) — 2. 
Magyarország tökélletes mutató-könyve. 
(Index topographicus.) U. ott, 1830. Tér-
képpel. — 3. A szent földi vándorló, az 
az Leeb Róbert cziszterczi szerzetes. . . 
utazása a szent földre és a sz. Gotthárdi 
cziszterczi rend régi birtokai visszanye-
rése. Esztergom és Pest, 1831. (2. kiadás. 
U. ott, 1832.) — 4. Története és viszon-
tagságai Sz. Gotthardnak a XII. század-
tól a mi időnkig. Pest, 1831. — Szeide-
mann Ferencz cziszterczi apát életrajzát 
irta a Tudom. Gyűjteménybe (1824. IX. 
119. 1.) — Kézirati munkái: Vestigia 
Cistercii florentis, 1815. a heiligenkreuzi 
könyvtárban. Rajzolatja a szent kereszti 
cistercita barátok klastromának alsó 
Ausztriában (vallis nemorosa) Ligetes 
völgy (Heiligen Kreuz), 1817. színezett 
képpel. (Dobrovszky budapesti könyv-
kereskedő jegyzékében 1891. nov. 1 frt 
50 kr.); Gazdaságbeli hasznos közlések 
1825. és Vigasztaló levele Trattner János-
hoz ennek fia, Tamás halála fölött; mind-
kettő a m. n. múzeum kézirattárában van. 

Tudom. Gyűjtemény 1824. V I . 120. I X . 119. 1. 
— Toldy Bibliogr. (Tudom. Tár III . 1833. 
196 1.) — Petrik Bibliogr. és dr. Békefi Kernig 
szives közlése. 

Dóczi (Dux) Lajos, udvari s minisz-

teri tanácsos a cs. és kir. közös külügy-
minisztériumban, Dux Mór gazdag bőr-
kereskedő és Rosenberg Róza fia. szül. 
1845. nov. 29. Sopronban; atyja, miután 
a szabadságharcz alatt szerencsétlen vál-
lalatok vagyonát teljesen tönkretették, 
családjával Német-Keresztúrra költözött 
és sógorának Rosenberg Mórnak üzletébe 
lépett, mint üzletvezető; fia D. L. onnét 
Nagy-Kanizsára ment Lövingernéhez, 
anyja nővéréhez, kinek elemi zsidó isko-
lájában elvégezte a hat elemi osztályt; 
azután Keresztúron a talmudikus tudo-
mányokba avatta be a község tanítója. 
1856-ban a soproni gymnasiumba adták 
szülei, s itt Rákosi Jenővel együtt az 
ifjúság vezetője lett. Bevégezvén közép-
iskolai tanulmányait, a bécsi egyetemen 
jogot hallgatott és egyúttal belépett a 
Presse szerkesztőségébe. A lap szerkesz-
tője fölismervén az ifjú kiváló tehetségeit, 
őt az 1865. decz. megnyílt nagyfontosságú 
koronázó pesti országgyűlésre küldötte 
tudósítónak. Levelei feltűnést keltettek. 
E közben magyar lapokba több politikai 
czikket irt, melyekben az akkori közjogi 
ellenzéket támadta meg. Tagja volt a hatva-
nas években alakult s a kávéforrás czímű 
kávéházról elnevezett asztaltársaságnak, 
melyhez kivüle még Ágai Adolf, Asbóth 
János. Bérezik Árpád, Hevesi Lajos, Kaas 
Ivor báró, Körösi József, Lőw Tóbiás, 
Márkus István, József és Miklós, Szilágyi 
Dezső. Toldy István sat., szóval az akkori 
fiatalabb irói generáczió színe-java tar-
tozott ; az itt keletkezett sok szellemi 
sziporka aztán a Borsszem Jankóban 
országos hatást keltett; ez élczlapba 
hosszú ideig írogatta D. a politikai vezér-
verseket és apró ötleteket, egyúttal hír-
lapi czikkekben rajongó lelkesedéssel 
védelmezte meg Deák Ferencz kiegyezési 
művét. E czikkek fölkeltették Horváth 
Boldizsár igazságügyminiszter figyelmét 
és ő eszközölte ki, hogy D. 1868-ban 
mint fogalmazó a miniszterelnökségbe 
Andrássy Gyula gróf főnöksége alá ke-
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rült. Széchenyi István emlékezetére irt 
költeményével és nagy szellemmel irt 
dolgozataival magára vonta a miniszter-
elnök figyelmét, ki haláláig nagy becsben 
tartotta. Mikor Andrássy Gyula gróf 1872-
ben átvette a külügyminiszterséget, magá-
val vitte Bécsbe Dóczit is; itten csakha-
mar osztálytanácsos, majd udvari tanácsos 
lett és a magyar nemességen kivül sok 
bel- és külföldi rendjelet kapott. A Kis-
falu dy-társaság 1887-ben tagjai sorába 
választotta; a Petőfi-társaságnak is tagja. 
Mint hirlapiró dolgozott a bécsi Pressebe 
1865-től 1867-ig (pesti levelek), 1867-ben 
a Budapesti Közlöny országgyűlési tudó-
sítója lett; 1868-ban több magyar lapba 
irt, így a Borsszem Jankóba, P. Naplóba 
s a Hírmondóba; 1869-ben a Rákositól 
alapított Reform rendes munkatársa lett, 
s itt jelent meg először neve alatt munka: 
Faust húsvéti jelenetének fordítása, mely 
Eötvös József bárót arra bírta, hogy 
Ráth Mór által az előtte ismeretlen irót 
az egész Faust lefordítására biztassa,1; 
ugyanott (1871. 281—285. 290—291. sz.) 
jelent meg egy tanulmánya Csokonairól 
és Névtelen levelek Tisza Kálmánhoz 
(1872. febr.). Egy polemikus essayt Shakes-
peare Romeo és Júliájáról Hartmann ellen 
a bécsi Fremdenblattban (1873. névtele-
nül) tett közzé, egy tanulmányt Csikyről 
a Dioscuren cz. bécsi évkönyvben ; ugyan-
oda Arany János és Vörösmarty Mihály 
számos költeményét és több magyar 
népballadát fordított németre. 1869 ele-
jén adatott első darabja Az utolsó pró-
féta (tragédia, , mely Jeruzsálem pusztu-
lását tárgyalja) Molnár Györgynek bu-
dai népszínházában. 1871-ben irta a 
Csók cz.jvígjátékot, mely Teleki-díjat 
nyert (előadatott először a nemzeti szín-
házban 1874. jan. 14., 1877-ben németül 
a bécsi burgszinházban és azután a leg-
több német színpadon ; lefordították 
svéd, cseh és horvát nyelvre). Bécsbe 
költözte után hivatalos elfoglaltsága miatt 
pár hírlapi czikken kívül sokáig nem 

irt önálló munkát. 1879-ben irta az 
Utolsó szerelem cz. vígjátékot (először 
adatott 1884. jan. 11. a nemzeti szín-
házban. 1885-ben a bécsi burgszinház-

I 
ban. (ism. Főv. Lapok 10. sz. 1885. 270. 
sz. Nemzet 308. sz.), azután a főbb 
németországi színpadokon (így 1886-ban 
Hamburgban, 1887-ben Berlinben, Mün-
chenben) és cseh nyelven Prágában; 
1884-ben irta Széchy Mária cz. történeti 
drámáját (először a n. színházban 1886. 
máj. 16. Ism. Budapesti Hírlap 136. sz.). 
1888-ban a Vegyes párok cz. vígjátékát 
(először 1889. márcz. 29. a nemzeti 
színházban, ism. Gyulai Pál, Bud. Szemle 
LVIII. P. Napló 89. Főv. L. 87. Bud. 
Hírlap 88. Egyetértés 88. Nemzet 88. 
sz.) és Vera grófnő cz. szomorújátékát 
(ism. P. Napló 1891. 220. sz.); fordított 
színművei: Sakk a királynak, Schauffert 
Hypp. Ágoston után ford. (először 1873. 
jún. 4. a n. színházban), Faust, tragédia 
6 szak., Goethe után ford. (először 1887. 
ápr. 1. a n . színházban), Simplicius, 
nagy operette 3 felv. Leon V. után át-
dolgozta, zenéje Strauss Jánostól (elő-
ször 1889. febr. 7. a népszínházban) 
Madách Ember tragédiáját is lefordította 
németre (előadták 1892-ben Hamburg-
ban) Bécsben s az ő fordítása alapján 
cseh nyelven Prágában). Költeményeket 
és beszélyeket irt a Fővárosi Lapokba 
(1872. 1885.), Magyarország és a Nagy-
világba (1872. 1875.), Magyar Salonba 
(1886 óta), a Hétbe (1890 óta); tárczá-
kat és egyéb czikkeket a Budapesti Hír-
lapba (1887. 99. sz. Faust-dolgok, 1888. 
92. 355. sz. A naturalismusról), Ország-
Világba (1888.), M. Szellemi Élet cz. 
albumba (1892. Hogy tanultam magya-
rul.) E mellett gyakran keresi fel a 
Neues Pester Journalt tárczáival, me-
lyekben a hazai viszonyokról ír. Irt a 
bécsi Neue Freie Presse-be is, neveze-
tesen Andrássyról és egy több számra 
terjedő dolgozatot Madách Imréről. — 
Munkái: 1. Goethe, Faust. Tragédia 
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magyarra ford. I. rész. Pest, 1872. (A 
II. részből töredékek vannak Költemé-
nyei czímű munkájában, Budapest, 1890.) 
— 2. Névtelen levelek Tisza Kálmánhoz 
az új programm alkalmából. Ugyanott, 
1872. (Különnyomat a Reformból.) — 
3. Sakk a királynak, vígjáték 4 íelv. 
Schauffert után ford. Dux L. U. ott, 
1873. (Nemzeti Szinház Könyvtára 27.) 
— 4. Csók, vigj. 4 felv. Bpest, 1874. 
(Ism. Petőfi Társaság Lapja 1877. 11. sz. 
Ellenőr 62. sz. 2. kiadás 1878. 3. k. 
1881. 4. k. 1886. 5. k. 1891. U. ott. 
Németül. Bécs, 1879.) — 5. TJtolsó sze-
relem, tört. vígjáték. U. ott, 1880. (2. 
átdolgozott kiadás. U. ott, 1888. Néme-
metül. Lipcse, 1887. és Stuttgart, 1891.) 
— 6. Széchy Mária, tört. szinmű. U. 
ott, 1885. (Ism. P. Napló 349. sz. sat. 
Németül: Stuttgart, 1891.) — 7. Merlin, 
dalmű 3 felv. ford., zenéje Goldmarktól. 
U. ott, (1887. M. kir. Operaház Könyv-
tára.) — 8. Vegyes párok, szinmű 3 
felv. U. ott, 1889. — 9. Költeményei. 
U. ott, 1890. (Ism. Főv. L. 1889. 341. 
351. sz. Nemzet 341. sz.) — 10. Beszé-
lyek és vázlatok. U. ott, 1890. Két köt. 
(Ism. Nemzet 1889. 314. sz. Bud. Hir-
lap 317. sz. Bud. Szemle LXI.) — 10. 
Carmela Spadaro. Novelle. Stuttgart, 
1890. — 11. Vera grófnő, szomoruj. 
3 felv. U. ott, 1891. (Szépirod. Könyvtár 
II. sz.) — 12. Die Tragödie des Men-
schen. Dramatisches Gedicht von Emerich 
Madách. Aus dem Ungar, übersetzt. U. ott, 
1891. (2. kiadás. U. ott, 1892.) — Strauss 
János «Pázmány lovag» czímű operájá-
nak, mely a bécsi udvari dalműszinház-
ban került szinre, szövegét D. L. irta 
Arany ugyanazon czímű költeménye 
után. — Álnevei : Omikron, Claire, 
Omega, Onkel Tóbiás. 

Magyarország és a Nagyvilág 1872. 13. SZ. 
arczk. (Bákosi Jenő). — Gáspár Imre, Uj 
Nemzedék. Nagyvárad, 1877. — Tipray Köny-
v é s z e t e 1878. — Magyarország 1879. 292. SZ. 
(D. C s ó k j a és m e n n y e g z ö j e . ) — Pesti Hírlap 
Melléklete 1880. 10. sz. arczk. — Petrik Köny-

vészete. — M. Könyvészet 1886—87. 1889. 1891. 
— M. Salon V. 1886. arczk. (Ötvös Adolf.) — 
A Hét 1890. (Alexander Bernát.) — .¥. Szemle 
1890. 45. SZ. (Madách és Dóczi.) — Egyenlőség 
1S90. 42. sz. (dr. Feleki Sándor.) — Ország-
Világ 1891. 51. sz. arczk. és névaláirása. — 
Színlapok, önéletrajz, és részben barátaitól 
kapott adatok. 

Dóczy Terézia (Farkas Sándorné), 
Bajomban Somogymegyében földbirtokos, 
férje halála után szomorú verseket irt 
1814 u tán ; ezekből mutatványokat kö-
zöl Abafi Lajos Horváth Ádám után a 
Figyelőben (XIII. 1882. Gyenge Nimfák! 
mit gondolok.. ., Te kegyetlen fagyasztó 
tél. . . és Biblis menti magát cz.) 

Figyelő XIII. 1882. 1. 1. (A göcsei Helikon.) 

Dóczi Zsuzsánna, énekszerző. Éneke : 
Dicsérem az Úristent minden időben. . . , 
a Lugosy-codexben van. mely Dunán 
túl Somogy-Ujfaluban íratott össze So-
mogyi Pál ref. lelkész által 1627 és 
1635 közt. — Van egy magyar levele 
is Révay Péterhez intézve Nagy-Ivocsár-
diból 1622. febr. 4. 

Deák Farkas, M. Hölgyek Levelei. Bpest, 
1879. 245. 1. — Faylné, M. í r ó n ő k r ő l 13. 1. és 
Erdélyi Pál szives közlése. 

Doeller György, Jézus-társasági szer-
zetes, később világi pap, szül. 1726. júl. 
26. Aflenczben Stájerországban; 17 éves 
korában lépett Gráczban a jezsuita 
rendbe; 1759-től Passauban, Klagenfurt-
ban, Bécsben, Kremsben és Sopronban 
a népnek tartott egyházi beszédeket; 
utóbbi helyen, a rend feloszlatása után 
mint vasárnapi hitszónok működött és 
meghalt 1791. — Munkái német nyelven: 
1. Dicsbeszéd Nepom. János tiszteletére. 
Bécs, 1768. — 2. Gyászbeszéd Primes 
György soproni apát - plébános fölött. 
Sopron, 1777. 

Stoeger, Scriptores 63. 
Dogariu Domokos, tanító a hosszu-

falusi (Brassó mellett) görög-keleti elemi 
népiskolában. — Munkái: 1. Aritmetica. 
Exercitii practice cu numerii dela 1 péna 
la 100 dupa sistemuc decadic pentru in-
cepetorii din anul I. II. de scola. 

30. ív sajtó alá adatott 1892, szept. 29. 
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Brassó, 1879. (Számtan az I. és II. elemi 
osztály számára. 2. kiadás. U. ott, 1882.) 
— 2. Aritmetica. In usul scólele popo-
lare románé. Brassó, 1886. (Számtan a 
rumén népiskolák számára.) — 3. Noul 
abecedar illustrat. U. ott, 1891. (Képes 
ábécze, két részben.) — 4. Conductor 
la aplicarea Noului abecedar illustrat. 
U. ott, 1891. (Útmutató a képes ábécze 
használatához.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e . 1888. — Gross, 

Kronstädter Drucke 112. 113. 1. 
Dogossy Gáspár, állatorvos. — Mun-

kája : Gyakorlati óvszerek a keleti 
marhavész s általában az állati beteg-
ségek ellen. Saját tapasztalatai nyomán. 
Vácz, 1880. 

Hl. Könyvészet 1880. 

Dohnány Miklós, tót hirlapiró, szül. 
1826-ban Trencsénben; a pozsonyi ág. 
ev. lyceumban tanult és az Orol Tatransky 
tót hirlapnak munkatársa volt 1847— 
48-ban ; azután a Nitry tót hirlapba dol-
gozott 1848-ban; később pedig a Sokol 
cz. folyóiratba (1861.) — Munkái: 1. 
Podmani novci. Lőcse, 1848. (A mi 
leigázóink. Magyarellenes politikai röp-
irat.) — 2, História povstanja sloven-
skeho z roku 1848. Szakolcza, 1850. (A 
tótok fölkelésének története; azonban 
csak az I. füzete jelent meg, mely 1848. 
októberig adja elő a történteket.) 

Petrik Bibliogr. — Vlcek, Dejiny Literatúry 
Slovenskej. Túrócz-Szent-Márton, 1890. 
Dohnányi Frigyes, főgymnasiumi tanár, 

szül. 1843. jún. 13. Szobotiston Nyitra-
megyében ; iskoláinak végeztével a tanári 
pályára lépett és 1872—73-ban a besz-
terczebányai kir. főgymnasiumban helyet-
tes tanár volt ; 1873-ban kineveztetett 
rendes tanárnak a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasiumhoz, hol azóta működik és a 
számtanon, mathematikán és physikán, 
rendes tantárgyain kívül, mellékesen ta-
nítja az éneket, zenét és gyorsírást. — Pro-
grammértekezése : A gyorsírás rövid tör-
ténete és az Arends-Dohnányi-rendszer 
elvei (Beszterczebányai kir. gymnasium 

Id, S z i n n y e i J . , Mngynr írók. II. 

Értesítője 1873.) — Munkái: 1. Arends 
Lipót alkotta észszerű, könnyű és biz-
tos gyorsirástan. Magyar nyelvre alkal-
mazá. Bpest, 1873. (2. kiadás, U. o t t , . . . ) 
— 2. Panstenographia. Minden nyelvre 
való gyorsírás. Különös tekintettel a 
magyar és német, valamint a szláv és 
latin nyelvre, iskolák és magánhaszná-
latra. Kurzschrift für alle Sprachen . . . 
Pozsony, 1886. (2. kiadás. U. ott, 1887.) 
— Kiadja a Panstenographia cz. gyors-
író havi folyóiratot 1888 óta Pozsonyban. 

Pozsonyi kir. kath. fögymnasium É r t e s í t ő j e 
1873—92. — Felsmann Névkönyve III . 1873. 
32. 1. — Kapczy Zoltán, A g y o r s í r á s f e j lődé -
sének és irodalmának rövid vázlata. Györ, 
1876. 20. 1. (Neve hibásan van Dohányinak 
írva.) — Petrik Könyvészete. — M. Könyvészet. 
1886—87.— Horváth Ignácz Könyvészete 1886— 
87. — Wutz Névkönyve és önéletrajzi 
adatok. 
Dohovics Vazul, görög kath. lelkész, 

a m. tudom, akadémia lev. tagja, szül. 
1783. márcz. elején Ötvösfalván Mára-
marosmegyében ; atyját Dorhanicsnak 
hívták és földmívelő volt. Oroszul írni, 
olvasni otthon tanult meg és már 13 
éves volt, mikor Huszton magyar osz-
tályt kezdett já rni ; innét a máramaros-
szigeti középiskolába küldték; a bölcse-
letet Nagyváradon, a theologiát Nagy-
szombatban és Ungvárt hallgatta. 1811-
ben áldozó pappá szentelték és Dolhán 
kezdette lelkészi hivatalát; három év 
múlva alesperes lett. 1814-ben Lucskára, 
1828-ban Munkácsra (hol egyszersmind 
iskolaigazgató is volt) s 1844-ben Husztra 
helyeztetett át, hol 1849. decz. 13. meg-
halt. A magyar tudom, akadémia 1831. 
szept. 17. választotta levelező tagjai so-
rába s 1850. szept. 14. Toldy Ferencz 
tartott fölötte emlékbeszédet az akadé-
miában. A dolhai templom és paplak, a 
dolhai s munkácsi kerület több kő-
temploma s különösen a munkácsi (me-
lyet a hajdani püspöki lakból alakítta-
tott át) és a nagylucskai templomok az 
ő fáradozásával létesültek ; közbenjárá-
sára a munkácsi gör.-kath. iskola állandó 
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alappal biztosíttatott. — A magyar nem-
zeti irodalomnak buzgó barátja volt; 
különösen fiatalabb korában a költésze-
tet, később a philosophiát művelte ; 
Kant, Fichte, majd Schelling lettek bál-
ványai, mint önéletrajzában írja, s egy 
új rendszeren dolgozott évekig, melynél 
az emberi ész természetének vizsgálatát 
vette alapul, de azt be nem végezhette. 
Bölcseleti, természettani s egyéb érteke-
zései a következő folyóiratokban jelen-
tek meg : Tudományos Gyűjtemény (1824. 
IX. Ethnographiára mint tudományra 
szolgálható észrevételek. 1829. IX. Isten 
lételének megmutatására való törekedések, 
u. ott X. Az 1832. évben megjelölendő 
üstökösről); Felső-Magyarországi Minerva 
(1825—26. Világ alkotmányáról egy lé-
péssel feljebb mint Cartész és Newton, 
kézirata a m. n. múzeumban; 1827. 
Bacsinszky András munkácsi megyés 
püspök élete, 1829. Az egész látható 
világ rende tudományosan előadva, a 
legújabb felfogások szerint, 1830. Li-
dércz, sárkány, tüzes golyóbis, lámpás, 
ugrókecske az égen, meteorok, futó s 
szakálos csillagok sat. tünetei, új ma-
gyarázás szerint, Tenger duzzadás tü-
netje egy rajzolattal); Társalkodó (1834. 
Az 1834-ki földrengésről.) — Munkái: 
1. Carmen hungaricum leonino-elegia-
cum in laudem Agnellis Viser. Varadini, 
1807. — 2. Oda ruthenica ad monu-
mentum Joannae Kovachich. Budae, 1807. 

— 3. Elégia pro onomasi d. Joannis 
Sztankovics, theol. prof. Tyrnaviae, 1809. 
— 4. Epicedion super obitu exc., ill., 
ac rev. dni Andreae Bacsinszky, episcopi 
Munkácsiensis... in solennitati exe-
quiarum Ungvarini, die 29. Januarii 
1810. celebratum. Cassoviae. — 5. A 
világ megnézéséből a teremtő s gond-
viselő Isten léte természetesen mutatva. 
Buda, 1823. — Irt még hasonló alkalmi 
verset Csurgovics János helynök tiszte-
letére. Ezen kívül irt több katekismust 
magyar és orosz nyelven s kiadta egy-

házi beszédeit szintén e két nyelven. 
Egy orosz ódája (Zaszpivaj ini zazu-
lenyka) megjelent Lucskay Mihály orosz 
nyelvtanában és vallási tartalmú versei 
a Kutka-féle orosz g. k. vallástanban. — 
Kéziratban maradtak : Lexicon philo-
sophicum (Nagyszombat, 1809. 4r.), Ex-
tractus sistematis Kantiani (4r. két köt.), 
Funebrales et festivales praedicationés 
4rét és Méhész gyűjtemény. Kéziratainak 
száma tömérdek és munkái, saját szá-
mítása szerint, 1694 ívre terjednek (latin 
48, magyar 36 és orosz 10 munka); 
ezek közöl 18 munka jelent meg nyom-
tatásban ; irt több önálló zenedarabot 
és jól kezelte az ecsetet is. Részt vett a 
m. tud. akadémia philosophiai műszó-
tárának szerkesztésében. 

Hl. Akad. Értesítő 1850. 130. 1. ( T o l d y F . ) — 
Ujabbkori Ismeretek Tára I I . 418. 1. — Ferenczy 
és Danielik, Magyar í rók I. 112. 1. — Egyete-
mes HI. Encyclopaedia V I I . 456. 1. — Toldy 
Ferencz M u n k á i V . 267.1 . — Lehoczky Tivadar, 
Beregvármegye Monographiája II. 137. 1. — 
Petrik Bibliograpliiája. 
Dókus Gyula (csabacsűdi), cs. és kir. 

kamarás, Zemplénmegye főjegyzője, D. 
József főispán és Rátkay Borbála fia, 
sziil. 1849. okt. 15. Sátoralja-Ujhelyen 
Zemplén megyében ; a gymnasiumot rész-
ben Sárospatakon, részben Fejes István 
a költő-pap vezetése alatt magán úton, 
á jogot Sárospatakon végezte. 1869-ben 
egy éves önkéntes volt és 1870-ben tar-
talékos tiszt lett; szept. 7-től III. oszt., 
1872-ben II. oszt. megyei aljegyző, majd 
árvaszéki ülnök. 1877-től központi fő-
szolgabíró, 1892-ben megyei főjegyző 
lett. 1884-ben a Ferencz-József-rend lo-
vagkeresztjét és 1892-ben a kamarási 
méltóságot kapta. — Szerkesztette a 
Zemplén cz. hetilapot 1890. jan. 1-től 
1891. jún. 7-ig; társadalmi irányczikke-
ket, tárczákat és sport-közléseket irt e 
lapba Csabai álnévvel és neve alatt. — 
Kéziratban vannak régészeti dolgozatai 
s egy Tűzoltó kézikönyv. 

Ország• Világ 1890. 51. sz. a r c z k . és önéle t -
ra jz i adatok. 
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Dókus László (csabai v. csabacsűdi), 
cs. kir. nyug. főtörvényszéki elnök, a 
szent István-rend kiskeresztese, 1830-
ban Zemplénmegye alispánja, 1832—34-
ben országgyűlési követe volt; 1841-ben 
a hétszemélyes tábla elnöke lett; a sza-
badságharcz után Eperjesen a kerületi 
cs. kir. főtörvényszék elnöke volt ; ké-
sőbb nyugalomba vonult és 1858. júl. 
12. meghalt Balaton-Füreden 73. évében. 
A harcztérről jött futárok előadásainak 
hatása alatt irt leveleit Szerdahelyi 
Lászlóhoz Ág-Csernyőbe (Ujhely, jún. 
1809.) közölte a Zemplén (1891. 42. sz.). 
Követi tudósításai megvannak a zemplén-
megyei levéltárban. 

Gyászjelentés és Dókus Gyula szí vesközlése. 

Dókus Ragályi Ilona, R. Gyula és 
Török Hermin leánya, szül. 1860-ban 
Ragályon Gömörmegyében; 1877-ben 
Dókus Ernő cs. és kir. kamarás s or-
szággyűlési képviselő neje lett. Férjével 
külföldön nagyobb utazásokat tett, így 
beutazta 1889-ben Afrika nagy részét is. 
— Irt két regényt (Vera és Végrendelet 
cz.), több novellát, tárczát és afrikai 
útjáról kisebb közleményeket, melyek a 
Honban és Zemplénben jelentek meg. — 
Munkája: Vera, eredeti regény. Buda-
pest, 1891. 

iII. Könyvésiet 1891. és Dókus Gyula szives 
közlése. 

Dolánszky Alajos, egri egyházmegyei 
áldozópap, szül. 1834-ben; elvégezvén 
középiskoláit és a theologiai tanfolya-
mot, 1856-ban misés pappá szenteltetett, 
föl; több ideig volt tárkányi plébános, 
jelenleg pedig ecsédi lelkész. — Theolo-
giai s egyháztörténelmi czikkei az Egri 
Egyházmegyei Közlönyben (1879—1882. 
1888.) jelentek meg; nevezetesebbek : 
Elenchus I. parochiarum archidiecoeseos 
Agriensis secundum suum erectionis aut 
restitutionis. II. parochiarum antiquarum 
archi dioeceseos Agriensis jam anno 
1332 existentium. III. patronorum aut 
titulorum cunctarum ecclesiarum, sacel-

lorum et capellarum in ambitu archi-
diecoeseos Agriensis existentium. Az 
egri érseki főmegye negyven évvel ez-
előtt és most (1880.), A szentírás tanul-
mányozásáról, Az ecsédi plébánosok név-
sora, Az ecsédi káplánok és ideiglenes 
kisegítők névsora (1888.) Munkatársa 
volt még az egri Irodalmi Szemlének, 
Eger és Egri Népújság cz. lapoknak. — 
Álnevei s jegyei: Ecsédi, Felső tárkányi, 
0. A. 

M. Sión 1888. 454. 1. — Koncz Ákos, E g r i 
egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger , 
1892. 69. 1. 

Dolánszky Antal, nyug. m. kir. köz-
oktatási minisztériumi irattárnok és az 
arany érdemkereszt tulajdonosa; meg-
halt 1883. máj. 1. Budapesten 70. évé-
ben. — Munkája: Darstellung des 
Ofner wohlthätigen Frauen-Vereines und 
seines Wirkens im J. 1857. Pest, 1857. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Dolecsko. L. Doletsko. 
Dolenecz József, jogi doktor és hírlap-

író, szül. 1862. febr. 7. Nagy-Atádon 
Somogymegyében; középiskoláit 1873-
tól 1881-ig Pécsett a cziszterczitarend 
főgymnasiumában végezte. 1881-től a 
pécsi jogakadémia hallgatója volt és a 
jogi tanfolyamot a budapesti egyetemen 
fejezte be 1885-ben, hol 1891-ben jogi 
doktor lett. 1884. szept. 1-től a Nemzet 
politikai napilapnak belmunkatársa. — 
Első verse a Pécsi Figyelőben (1879. 
14. sz.) jelent meg; ettől kezdve számos 
költeménye jelent meg (u. ott, 1879. 
1881—82.). 1880-ban Pécsi győzelem 
1686. cz. költői elbeszélése a pécsi nem-
zeti kaszinó által hirdetett pályázaton 
dicséretet nyert. 1882 ben részt vett a 
Pécs cz. szabadelvűpárti közlöny meg-
alapításában, mely lapnak 1883-ban 
segédszerkesztője, egyszersmind a Nem-
zet pécsi levelezője lett. A Pécs cz. lapba 
többnyire Botond álnév vagy D. J. je-
gyek alatt számos czikket ir t ; többek 
között: Építsünk színházat, Contra né-
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met szinház (1884. Irányczikkei élénk 
visszhangra találtak, a mennyiben a 
városi hatóság a német színi előadások 
tartására az engedélyt megtagadta s moz-
galom indult meg új színházépület eme-
lésére ; az építés legközelebb meg is kezdő-
dik ; számos politikai czikke, ismerte-
tése s bírálata). A pécsi egyetem (u. ott, 
1891.) Mint a Nemzet belmunkatársa, elap 
majdnem minden rovatába dolgozik ; az 
1885. budapesti országos kiállításon mint 
külön tudósító működött, önálló czikkei 
s tárczái közül nevezetesebbek: Pécs a 
föld alatt, látogatás egy mintapinczé-
ben (1884. 241. sz.), A pécsi székesegy-
ház restaurálása (254. 255. sz.), Régi 
Szeged (1885. 93. sz.), Fabiola vagy a 
katakombák egyháza (Ism. 1888. 277. 
sz.), Paprika Jancsik (1890. 202. sz.), 
A szepesi székesegyház restaurálása (1891. 
301. sz.); az egyházi jogtudomány, 
keresztény műarchaeologia, főpapok élet-
rajza s több vegyes czikk jelent meg 
tőle a Vasárnapi Újságban (1884. Az 
első tűzpróba, József Ágost és László 
főherczegek a pécsi sátortáborban, 1885. 
Vaszary Kolos főapát, 1889. Jankó Pál 
zongora-billentyűje, 1890. Steiner Fülöp 
és Dessewffy Sándor, 1891. Császka 
György kalocsai érsek, Szmrecsányi Pál 
szepesi püspök, Pécsről, A pécsi bazilika, 
A szepesi székesegyház). A vidéki la-
pokba is több czikket és tárczát irt, így 
Az úrfi eltűnése cz. víg beszélye a Sze-
pesi Közlönyben (1891.) jelent meg. — 
Kéziratban van: Egy családjogi mono-
graphia. 

Önéletrajzi adatok. 

Dolenz (Bollens) Károly, Jézus-tár-
sasági tanár, szül. 1703. okt. 14. Grácz-
ban Stájerországban; 17 éves korában 
lépett a rendbe. Bécsben tanította a köl-
tészetet és ékesszólást; azután ugyan-
ott és Gráczban végezte a bölcseletet. 
Tanította ugyanott az egyházjogot, 1746 
—47-ben Nagyszombatban a szentírást 
és 1748—49-ben Kassán a dogmatikát 

magyarázta; 1750-ben Budán a felsőbb 
iskolák igazgatója s a Marianusok con-
gregatiójának főnöke volt. Meghalt 1751. 
okt. 12. Budán. — Munkái: 1. Hispá-
niáé veteris geographia, carmine di-
dactico exposita. Viennae, 1737. — 2. 
Exercitationes rhetoricae a Viennensi 
rhetorica in theatro exhibita. U. ott, 
1738. — 3. De immortalitate animo-
rum dialogi autore Jo. Dominico Puligna 
S. J. latiné redditi, U. ott, 1740. — 
4. Scriptores universitatis Viennensis 
ordine chronologico propositi. Pars prior 
a 1465 ad 1641. U. ott, 1741. — 5. 
Dialogi physici de plantis ex opere 
gallico P. Nat. Regnault excerpti et in 
latinum traducti. Graecii, 1743. — 6. 
Dialogi physici, de structura corporis 
humani ex opere gallico Natalis Reg-
nault S. J. excerpti et in latinum tra-
ducti. U. ott, 1744. (és Bécsben 1749.) 

Catalogus Soe. Jesu 1746—1752. — Bemard 
de Zamagra, Navis Aeria. Viennae, 1784. — 
Stoeger, Scriptores 63. 1. 
Doleschal Ágoston, ág. ev. lelkész, 

D. Pál lelkész unokaöcscse, szül. 1739. 
ápr. 27. Szakolczán Nyitramegyében; 
tanult Neczpálon, Körmöczbányán, Zó-
lyomban, Modorban és 1755-től Pozsony-
ban ; az altorfi egyetemen theologiát és 
philosophiát hallgatott 1760—62-ben ;. 
azután lelkész lett Neczpálon és 1783-tól 
Szucsánban Turóczmegyében; meghalt 
1802. márcz. 23. — Munkája : Pametná 
celemu swetu tragoedia. Szakolcza,1791. 
(A világ emlékezetes tragédiája.) 

Schafarik, Geschichte der slavischen Sprache 
und Literatur. Ofen, 1826. 394.1. — Slovenské 
Pochlady 1888. 2. SZ. — Petrik B i b l i o g r . 

Doleschall Alfred, jogi doktor, kir. 
törvényszéki jegyző Budapesten, D. Sán-
dor Eduard ág. ev. lelkész fia. szül. 1864. 
aug. 25. Beszterczebányán Zólyomme-
gyében ; középiskoláit szülőhelyén és 
Pesten járta, hol az egyetemet is végezte. 
— Jogtudományi czikkeket irt a Jog és 
Jogtudom. Közlöny cz. szakfolyóiratokba 

I (1889—91). — Munkái: 1. A házasságon 
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kivül született gyermekek jogi dllása. 
Bpest, 1891. (M. Jogászegyleti Érteke-
zések 66. füzet.) — 2. Rövid tartamú 
szabadságvesztés büntetések és föltételes 
ítéletek. U. ott. 1891. — A m . jogász-
egyletnek 1891. decz. 5. ülésén felolvasta 
Az ártatlanul vizsgálati fogságba helye-
zettek és ártatlanul elitéltek kártalaní-
tásáról cz. értekezését. 

Hl. Könyvészet 1891. 

Doleschall Gábor, orvosdoktor, gya-
korló orvos Miskolczon, szül. 1813. febr. 
13. Losonczon, Nógrádmegyében polgári 
szülőktől; a gymnasiumot és a bölcse-
leti szak két osztályát Egerben a pap-
nevelőben végezte; az orvosi tudomá-
nyokat a pesti egyetemen hallgatta; 
1810-ben orvosdoktor lett és az egyelem 
gyógyászati intézetében segéd és helyettes 
tanár. 1813-ban Miskolczon mint gya-
korló orvos letelepedett; 1819-ben a 22. 
honvéd - zászlóaljhoz neveztetett ki fő-
orvosnak és a szabadságharcz végéig 
szolgált. Meghalt 1891. ápr. 21. Mis-
kolczon. — Orvosi czikkei megjelentek 
az Orvosi Tárban (1811. Egy példája a 
nyelvkeményedés orvoslásának, 1812. 
Észrevételek az állatorvoslás köréből. A 
pesti állatorvosi intézetben tett élettani 
kísérletek, Tapasztalati adatok a buja-
kórról, 1813. A pesti orvos-intézetben 
1811-ben előfordult nevezetességek, Állat-
orvosi tapasztalatok és kísérletek), a M. 
orvosok és természetvizsgálók Munkála-
taiban (1812. Gömörmegvei ásványvizes 
tó, 1817. Az inmetszésről), M. Gazdában 
(1812. A mérgekről), Gyógyászatban 
(1866. Huszonötévi orvosi gyakorlat ered-
ménye, 1868. A fültőmirigydagról), Fő-
városi Lapokban (1890. Egy gyógyító-
szerről). — Munkái: 1. A növények 
élettana. Pest, 1810. (Orvosdoktori érte-
kezés.) — 2. Eletem, eszményeim és 
negyvenhét éves orvosi gyakorlatom. 
Miskolcz, 1882. 

M. Könyvészet 1882. — Petrik B i b l i o g r . — 
Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 

Doleschall János. — Munkája: Az 
Aristotélest megelőzött Hellenvilág aes-
thetikai nézetei kiváló tekintettel Platóra. 
Arad, 1880. 

Catalogus Bibi. Joann . Card. Simor 328. 1. 

Doleschall Lajos, orvosdoktor, D. Mi-
hály ág. ev. lelkész és Lacsny Johanna 
fia, szül. 1827-ben Vágujhelyen; tanult 
Modorban, Pozsonyban és Bécsben orvos-
tudományt. Nem annyira a practica me-
dicinához, mint inkább az entomologiá-
hoz volt hajlama, azért 1852-ben mint 
katonai orvos holland szolgálatba állott 
és Kelet-Indiában működött, hol 1859-ben 
Amboinában meghalt. — Természetrajzzal 
és különösen a pókfaunával foglalkozott. 
Czikkei: Systematisches Yerzeichniss der 
im Kaiserthum Österreich vorkommenden 
Spinnen. (Sitzungsberichte der mathem.-
naturw. Classe der kais. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, 1852. IX. Első 
dolgozat, mely a többek között a magyar 
pókfaunából is hozott némely adatokat.) 
Bjdrave tot de Kennis der Arachniden 
von den Indischen Archipel (Naturk. 
Tijdskrift voor Neederlandsch Indie. Deel. 
XIII. 1857.), Tweede Bijdrage tot de 
Kennis der Arachniden van den Indischen 
Archipel (ActaSocietatisIndo-Neerlandiae. 
Vol. V. 1857) ; levelei Batavia, Java s 
Amboinából megjelentek a Vasárnapi Új-
ságban (1851. 1858), P. Naplóban (1851. 
15. sz.) és Budapesti Hírlapban (1851. 
323. 1857.166. 167. sz.) A bécsi császári 
s a magyar nemzeti múzeumnak több-
ször becses rovargyüjteményt küldött. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Hermán Otto, 
Magyarország Pókfaunája I. 4. 1. 

Doleschall Mihály Dienes, ág. ev. 
lelkész, D. Pál ág. ev. lelkész unokája, 
szül. 1783. jan. 10. Beszterczebányán; 
tanult szülővárosában, Selmeczen és Po-
zsonyban; 1805. máj .22-től a vittenbergai 
egyetem hallgatója volt; 1807-ben miavai 
segédlelkész lett és 1808. jan. 28. pappá 
szenteltetett Pozsonyban; 1811-ben Vág -
ujhelyre ment rendes papnak; 1829-ben 



967 
Dolenz—Doleschall 

971 

Modorba hivatott lelkésznek, hol 1846. 1 

okt. 6. meghalt. — Munkái: 1. Die 
wichtigsten Schicksale der evangelischen 
Kirche in Ungarn vom Jahre 1520—1608. Í 
Leipzig, 1828. (Névtelenül. E munkát 
folytatta az 1681. évig, de a 30-as évek-
ben a censurai viszonyok miatt ki nem 
adhatta. Kézirata az egyetemes ev. levél-
tárba került és Bauhoffer felhasználta 
munkájában.) — 2. Poswecenj wnowe 
skze C^rkew ewang. a. w. národu slo-
venského w swobodném a král. meste 
Modre. . . Pozsony, 1835. (A modori 
templom fölszentelésének ünnepe, mely 
a nevezett gyülekezet történetét is tár-
gyalja.) Egy történeti czikke van a Pan-
noniában (1838. 68. sz.): Noch etwas 
über Elis. Báthori cz. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 
299. 1. — Balogh Ferencz, M. Prot. Egyház-
tört. Irodalma. Debreczen, 1879. 58. 1. — 
Petrik Bibliogr. IV. és Doleschall Sándor 
Eduard szives közlése. 
Doleschall Pál, ág. ev. lelkész, szül. 

1700. jan. 20. Szakolczán Nyitramegyé-
ben, a végzetes fehérhegyi katasztrófa 
után hazánkba menekült ág. ev. cseh 
család ivadéka; kisebb iskoláinak bevé-
gezte után a posztókészítés mesterségét 
tanulta Sopronban és csak 1720-ban 
került az első grammatikai osztályba; 
később iskoláit Győrött folytatta, hol a 
magyar nyelvet is elsajátította. 1727. 
ápr. 24-től a vittenbergai egyetem hall-
gatója volt; onnét 1730. júl. 4. vissza-
tért hazájába s egyideig magántanító, 
azután Prileszky Eleknél udvari lelkész 
volt; 1744. jan. 9. pappá szenteltetett; 
tanító volt Nemescsón és Pozsonyban; 
1746-ban Neczpálra ment lelkésznek ; 
1760-ban, azért mert egyik filialis beteg 
hívének kiszolgáltatta az Ur vacsoráját, 
a helytatótanács rendeletéből elmozdít-
tatott hivatalától; később azonban Bocza-
bányán (Liptóm.) lelkészkedett, hol 1778. 
nov. 29. meghalt. — Munkái: 1. Impe-
ratorum romanorum nomina et sym-
bola, versibus et rhythmis, utcunque con-

ceptis, ita indicata, ut consonantibus, 
certo in loco positis, colligi possit, quo 
seculo quilibit eorum dignitate hac usus, 
immo et quo seculi eiusdem anno illa 
sit positus; quibus annexa sunt etiam 
nonnulla alia observatu digna. Posonii. 
1842. — 2. Bibli svata rytmovnimi sum-
movniky predstavena. . . 1745. (Szent 
Biblia ritmusos versekben.) — 3. Sbirka 
slovenskych a éeskych píislova.. . 1746. 
(Szláv-cseh közmondások gyűjteménye.) 
— 4. Donatus latino-germanico-hunga-
rico-bohemicus, quem ut desiderata dona-
re t . . facilitate.. . in tabulis quibusdam. . . 
commode sistit. Posonii, 1746. (Újra kiadva 
u. ott. 1748. és Vácz, 1800.) — 5. Gram-
matica slavico-bohemica, in qua, praeter 
alia, ratio accuratae scriptionis et flexio-
nis, quae in hac lingua magnis difficul-
tatibus laborat, et genuinis fundamentis, 
in Hungaria insinuatur; cum appendice 
. . . U. ott, 1746. (Az első tót nyelvtan.) 
— 6. Ortographia bohemo-slavica. Leut-
schoviae, 1752. — 7. Elementa linguae 
slavo-bohemicae. U. ott, 1752. — 8. 
Libellus alphabeticus slavicus, cum figu-
ris. Posonii, 1760. — 9. Vocabula sym-
phona novo modo tyrunculorum captui 
accomodata. U. ott, 1760. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 2 2 3 . 1 . 

— Katona, História Critica XXXIX. 948. 1. 
— Tahlic, P o e z y e . I I . k . L X I I . 1. — Schafarik, 

Geschichte der slav. Sprache u. Literatur. 
Ofen, 1826. 391. 1. — Sartori, (Franz), Hist. 
ethn. Uebersiclit der wissensch. Cultur u. 
Literatur des östr . Kaiserthums. Wien, 1838. 
38. 1. — Ersch u . Gruber, Al lg . E n c y c l o p a e d i e 
X X V I . 325. — Sloeenské Pohlady 1887. 87. SZ. 

— Vlcek, Dejiny Liter. Slovenskej 17. 24. 58. 
és dédunokája D. Sándor Eduard szives 
közlése. 

Doleschall Sándor Eduard, ág. ev. 
lelkész,D.Mihály lelkész-esperes ésLacsny 
Johanna fia, D. Lajos orvos testvér-öcscse, 
szül. 1830. nov. 26. Modorban Pozsony-
megyében ; tanult szülővárosában, Po-
zsonyban és Bécsben ; 1855-től lyceumi 
tanár Selmeczbányán, 1858-tól besztercze-
bányai lelkész és főesperes volt; 1875 
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óta budapesti német lelkész, a bánya- | 
kerületnek és egyetemes gyűlésnek levél-
tárnoka. — Czikkei megjelentek a Jahrbuch 
des Protestantismus czímű évkönyvben 
(1883. Die Silleiner Synode), az Evang. 
Egyház és Iskola czímű lapban (1884. 
Liturgiái ereklye), Prot. Egyh. és Iskolai 
Lapban (1885. Győry Vilmos fölött tartott 
gyászbeszéd), a Luther-társaság évkönyvé-
ben (1886. Das Dixit Dominus Domino 
meo. Luthernek eddig kiadatlan kézirata). 
— Munkái: 1. Nachruf an Szeberínyi. 
Schemnitz, 1857. — 2. Predigt gehalten 
bei der Eröffnung des Sohler Senioral-
Convents. Neusohl, 1859. — 3. Drei 
Kränze auf Széchenyi'sGrab niedergelegt. 
Pest, 1860. — 4. A szenvedő hazának 
vigasza. Beszterczebánya, 1861. — 5. 
Ree senioralni. Pozsony, 1865. (Seniori 
beszédje.) — 6. Wyucovani konfirman-
düv. Beszterczebánya, 1870. (Konfirmá-
landók oktatása. 2. kiadás. Turócz-Szent-
Márton, 1872.) —7. Beszéd tartva Ruttkay 
István emlékére. Pest, 1871. — 8. Predigt 
gehalten bei der Verfassungsfeier. Neusohl, 
1867. — 9. Wyklad menssiho katechismu 
Doktora Martina Lutera. ü. ott, 1872. 
(Luther Márton kis kátéja. 2. kiad. 1878.) 
— 10. Synodalia. Értekezés. U. ott, 1873. 
— 11. Evangelischer Confirmanden-
Unterricht. Bpest, 1878. (2. bőv. kiadás 
1882. 3. kiad. 1886. 4. kiad. 1891. U. ott.) 
— 12. Gebet am Neujahrstage. U. ott, 
1881. — 13. Luthers Testament. Mit 
einer Photographie der Originalurkunde. 
U. ott, 1881. (2. kiadás. U. ott, 1881. 
Ism. Ung. Revue). — 14. Rede am Sarge 
Franz Kolbenheyers. U. ott, 1881. — .15. 
M. Luther. Drei Vorträge aus Anlass 
der vierhundertjährigen Geburtsfeier des 
grossen Reformators. U. ott, 1884. — 16. 
Das erste Jahrhundert aus dem Leben 
einer hauptstädtischen Gemeinde. U. ott, 
1887. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap, Szá-
zadok 1888.) — 17. Altargebet. U. ott, 
1887. — 18. Eine aufgefundene Luther-
Reliquie. U. ott, 1887. 

Tipray K ö n y v é s z e t e 1878. — Horváth Ignácz, 
Könyvészete 1881. 1882. 1884. 1886—87. és 
önéletrajzi adatok. 

Doletsko Ferencz, ifjabb, a cs. és kir. 
szab. kassa-oderbergi vasúttársaság fő-
mérnöke s a vasúti tisztképző tanfolyam 
rendes tanára, id. D. Ferencz mérnök és 
Suppan Teréz fia, szül. 1841. júl. 10. Buda-
pesten ; a gymnasiumot Érsekujvárott, 
Szegeden és Temesvárott 1858-ban, a kir. 
József-műegyetemet 1859—64-ben Pesten 
végezte; 1864—65-ben Rad és Gelse 
(Szabolcsm.) községek tagosításánál mű-
ködött, 1865—67. a budapesti iejtmérési 
munkáknál, 1867—68. az alföld-fiumei 
vasútépítésnél, 1868-1869. az éjszak-
keleti vasút nyomjelzésénél mint mérnök-
segéd, 1870-től a kassa-oderbergi vasút 
építésénél és ennek befejezése után ugyan-
azon vasút pályafentartásánál mint fő-
mérnök volt elfoglalva ; jelenleg az anyag-
beszerző osztály főnöke. 1887-ben a 
vasúti tisztképző tanfolyamhoz a vasúti 
áru- és anyagismeret tanszékére rendes 
tanárnak neveztetett ki. — Értekezései: 
a M. Mérnök és Építész-Egylet Közlönyé-
ben (1881. A dynamit robbanószer tulaj-
donsága és az avval való bánásmód, 
1883. Albrecht főherczeg Bindtvölgyi 
keskeny nyomú vasútja), a M. Mérnök 
és Építész-Egylet Heti Értesítőjében (1884. 
A kanyarulatokban fekvő meghajlított 
sínek alakváltoztatásáról, 1884—86. Vas-
úti műszók A—Z.), a Vasúti és Közleke-
dési Közlönyben (1884. A sinszögek kopá-
sáról és azoknak a talpfába való beveré-
séről, Az épület- vagy futógomba és a 
mycothamaton, Az ujabb vasúti szerszá-
mok és különféle mechanikai berende-
zésekről, Szabad. Schrabetz-féle sinhaj-
lítógép, Szabad, sinemelő és a Krüzner-
féle önállító sínfúró készülék, Kocsi vagy 
vaggontoló és a szabad, szénfölhuzó ké-
szülék lokomotivok rakodására, A vizüveg 
gyártása és annak mint védőszernek 
alkalmazása az építőiparban, Vonatki-
siklás. Sebességmérő, A fagy ellen biztos 
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vizdaru, A Hipp-féle vonatsebességmérő, 
A Krüzner-féle vonósorompó-szerkezet 
harangjelző készülékkel, 1885. Szabad. 
Krüzner-féle fordítható állomás védőjelző, 
ellensúly nélkül petarda jelzővel, A hó-
fúvások és az ellenök való védekezés, 
Siemens-Halske-féle blokelzáró rendszer, 
A szabad. Franzel-féle gőzmozdonyhajtó 
kerék forgató, tolóvezetés, vezetőmüvek 
sat. fölszereléséhez, Szabad. Krüzner-féle 
központi pályaudvar-biztosító készülék, 
csoportos rendszerű váltó állítással, Köz-
ponti váltóállító és biztosító jelző beren-
dezésekhez való emelő készülék, kettős 
drót- vagy rúdvasvezetékkel, mechanikai 
és villamos elzárással, Szabad. Menzel-
féle biztossági lakat vaggonok elzárásá-
hoz, A Hirsch-féle csavarház-elzáró ké-
szülék, csavaros csapszegekhez sinillesztés-
kötéseknél, Denison szabad, függő má-
zsálója, 1886. Kovaglisztkeverék mint 
elszigetelő, Biztossági jelző távolság jel-
zőknél és vonósorompóknál, Szabadalma-
zott mérőkerék, A Mollerup-féle gőzhenger 
kenőkészülék. Csigás kerékkötősaru vag-
gonokhoz, Asbest vagy kőlen, Vakuum 
sorompó Hardy-féle vákuum hengerrel, 
A Cozzi-féle szabad, fémszorosító tömítő 
szelenczékhez, Szabad, szállítható ellen-
őrző mázsáló, Szabadalm. Koellner-féle 
olajtisztító készülék, Az emelőkaros vonat-
sebességmérő, Az elektromos világítás a 
vasutszolgálatban, A vasúti kocsi- és 
mozdonytoló készülék, Az Excavator vagy 
szárazkotrógépeknek alkalmazása a vasúti 
földmunkálatoknál, Az éjjeli munkák 
világításáról, 1887. A kenőolajok kenő-
képességének és savtartalmának meghatá-
rozása, Szabad. Klopsch-féle hidbehajlást 
mérő készülék, A harangjelzők a vasút 
szolgálatában.) — Munkája: Vasúti 
anyagismeret. Bpest, 1891. — Szerkesz-
tette és kiadta a Műszaki Naptárt 1879 
—1881-re Bpesten (Doletsko Mihálylyal 
-és Marx Jánossal együtt.) 

M. Könyvészet 1879—81. 1891. é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Doletskó Mihály idősb, bpesti folyam-
| mérnökség főnöke, műszaki tanácsos, 
szül. 1839-ben Pesten, hol 1858—59-ben 
a műegyetem hallgatója volt. — Czikkei: 
A tűzvészek ellenszerei (M. Ember Könyv-
tára II. 1863.), A dunai védgátak (Hon 
1867.151. sz.), A magtárakról (M. Mérnök-

I és Építész-Egylet Közlönye 1868. Koczó 
Sándorral.) stb. 

Kir. József-Műegyetem Tanárai és Hallgatói. 
Bpest, 1883. 26. 1. 

Doletskó Teréz (Rézi néni), Zsalosevits 
Józsefné, szegedi származázú főzőnő. 
Meghalt 1883. szept. 21. Szegeden 62 éves 
korában. — Munkája : Szegedi szakács-
könyv. Szeged, 1876. (2. kiadás 1878. 
4. bőv. kiadás 1885. U. ott; összesen 
10,000 példány kelt el belőle.) 

M. Könyvészet 1876. 1878. 1886. és Keizner 
János szives közlése. 

Dolezsalek Antal József, az országos 
vakok intézetének igazgatója s a buda-
pesti zeneegylet alelnöke, szül. 1799. 
ápr. 3. Lipnitzben Csehországban, hol 
atyja kántor-tanító volt; a fiúnak zenére 
való hajlamai korán jelentkeztek ; már 
mint 8 éves fiú orgonán és hegedűn ját-
szott a templomban ; gymnasiumi tanul-
mányai után a prágai egyetemen böl-
cseletet hallgatott és mellékesen a zenében, 
különösen a fuvó- és vonó-hangszereken 
is képezte magát. 1818-ban a piarista 
rendbe lépett és a három próbaév alatt 
paedagogiai ismereteit gyarapította ; az-
után kilépett a rendből és a bécsi egye-
tem hallgatója lett. 1823-ban Krumauban 
(Csehország) gymnasiumi tanár és azon 
évben Prágában a cs. kir. minta-iskola 
igazgató-tanítója lett, hol egy vak fiút a 
tudományokban és zenében oktatott és 
egyúttal a vakok oktatási módszerében 
kiképezte magát; 1825-től a prágai gym-
nasiumban," 1830-tól pedig a tábori fő-
iskolában tanított. 1832-ben a Pesten 
alapított országos vakok intézete igaz-
gatójának hivatott meg és ezen állását 
1833. szept. 1. elfoglalta; 1846. ápr. 24-ig 
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volt az intézet élén, midőn állásából 
elmozdíttatott; azután Bécsbe ment, hol 
szintén a vakok, siketnémák és kretinek 
oktatásával foglalkozott és 1849. aug. 19. 
meghalt. Alatta az intézet német jelleget 
öltött, mert D. magyarul soha sem tanult 
meg ; a hires magyarellenes tót ág. ev. 
lelkész Kollár volt legjobb barátja. El-
vi tázhatlan érdeme marad, hogy a város 
és megye figyelmét a vakok intézete iránt 
felköltötte. 1845-ben hosszabb utazást tett 
Európa nagy részében a nevelőintézetek, 
különösen pedig a vakok és siketnémák 
intézeteinek tanulmányozása végett. — 
Czikkei: Hertelendy Gábor a vak tanító 
(Nemzeti Újság 1844. II. 80. 81. sz.), 
Mayer J. A., der erblindete Maler (Der 
Ungar 1845. 159. sz.). Paedagogiai váz-
latok (Honderű 1845. II. 2 3 - 2 5 . sz.) — 
Munkái: 1. Beszéd, mely ő csász. kir. 
főherczegsége József Magyarország nádor-
ispánja. . . úgymint a pesti vakok intézete 
alapítója s pártfogójának 1835. márcz. 
29. képe fölállítása' alkalmával tartatott; 
és rövid históriája ezen intézetnek, mely 
ugyanazon alkalommal Füredy László, 
az intézet világtalan professora által elő-
adatott. Pest, 1835. (Magyar és német szö-
veggel.) — 2. Tudósítás a vakok intézete 
alkotmányáról. Pesten, az intézetbeli 
növendékek imádságaival és énekeivel 
együtt . . . U. ott, 1836. (Ugyanez néme-
tül.) — 3. Utasítás mikép kell világtalan 
gyermekekkel kisded koruktól kezdve 
czélszerűen bánni. Buda, 1837. (Ugyanez 
németül. U. ott, 1838.) — 4. Ansichten 
über die Erziehung der Zöglinge einer 
Blinden-Anstalt, über die Versorgungs-
Anstalten für Blinde, über die Klein-
kinder-Bewahrschulen in Bezug auf die 
Aufnahme blinder Kinder ; und über die 
Ausführbarkeit der Errichtung von Blin-
den-Anstalten in einzelnen Provinzen. 
Nebst einer Abhandlung über die Gym-
nastik der Blinden und der Geschichte des 
ungarischen Blinden-Instituts in Pesth. 
Pest, 1841. (D. önéletrajzával. Censurai 

kézirati példánya 1840-ből a m. n. 
múzeumban.) — 5. A magyar vaknevelő-
intézet eseményei, néhány vizsgálat és 
jelentéssel annak jelenleges állapotáról. 
Szerzé az épület talpkövének letétele 
alkalmakor. Pest, 1842. (Ugyanez néme-
tül.) Munkáit eredetileg mind németül 
irta s azokat Dienes Lajossal fordítatta 
magyarra. — 6. Immerwährender Kalen-
der für Blinde vom Jahre 1800—1900. 
Wien, 1847. — Arczképe kőnyomatban, 
rajzolta Eybl 1841-ben nyomt. A. Leykum 
Bécsben. 

Társalkodó 1836. 73. Sz. — Honderű 1845. I I . 
19. SZ. — Petrik B i b l i o g r a p l l i á j a . — Dr.Rieger, 
Slovnik Naucny. P r á g a , 1862. I I . 241 1. é s d r . 
Mihályik Sándor szives közlése. 
Doliach Alajos, jogi doktor. — Mun-

kája : Versuch über das Gewohnheits-
recht und ob eine Gewohnheit wieder 
ein Gesetz könne eingeführt werden. 
Nach dem römischen Rechte behandelt 
und bei Gelegenheit der feierlichen Ver-
teidigung aus den politischen Wissen-
schaften auf der königl. hohen Schule 
zu Pesth um Erlangung der Doktors-
würde herausgegeben. Pest, 1789. 

Petrik Bibliograplliája. 
Dolinay Gyula (draskóczi), hírlapíró, 

szül. 1850. aug. 14. Nagy-Harsányban 
Biharmegyében; középiskoláit a debre-
czeni ev. ref. kollégiumban járta 1867-ig ; 
a felsőbb osztályban két ízben nyerte el 
a Klobusiczky Pallav-féle nagyobb díjat. 
Mint egyetemi hallgató a fővárosba kerül-
vén. 1869-ben megindította a Tanulók 
Közlönye cz. ifjúsági lapot és azóta foly-
tonosan az irodalomnak él. 1880-ban az 
irók és művészek társaságának titkára 
lett; a társaság megszűntéig (1892.) 
annak belügyeit vezette, felolvasásokkal 
egybekötött estélyeit és kirándulásait 
szervezte; 1880-ban Esztergomba, 1881-
ben a Tátra vidékére, 1882-ben az Al-
dunára (Belgrádba és Turnu-Severinbe), 
1883-ban Turinba s Párisba, 1884-ben 
Máramaros-Szigetre, Szatmárra, Nagy-
Károlyba s Debreczenbe utazott a társa-
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ság Urváry Lajos és Paulay Ede elnök-
lete s D. rendezése mellett; az 1880—82. 
kirándulások alkalmával, több városban 
felolvasásokat, ének- és zene-előadásokat 
is tartottak. — Saját lapjain kivül több 
czikket irt a Néptanítók Lapjába (Mayer 
Miksa szerkesztése alatt), aHonba, Családi 
Körbe (1875. Útirajz),Pesti Naplóba (1887. 
298. sz. Népolvasmányok, népkönyvtárak, 
Az iskolai könyvtárak szervezéséről) stb. 
A közművelődési egyesületeknek Buda-
pesten az 1887. okt. 9. és 10. megtartott 
congressusáról szóló Naplóban (Bpest, 
1888.) megjelent : A népkönyvtárakról 
tartott előadás. — Munkái: 1. Aján-
dékkönyvecske a Kis Újság olvasói szá-
mára. Pest, 1871. — 2. Aranyszabá-
lyok a tanulóifjúság számára. U. ott, 
1871. — 3. Szorgalmi jutalom. A mind-
két nembeli ifjúság és a nép számára. 
Bpest, 1874. — 4. Aranybánya az olvasni 
szerető ifjúság számára. U. ott, 1875. — 
5. Szünidőre. Emlékül jó tanuló fiúk és 
leányok számára. U. ott, 1877. — 6. 
Iskolai emlékkönyv. U. ott. 1879. — 7. 
Könyvet a népnek! (Az iskolai s nép-
könyvtárak kérdése.) U. ott, 1879. — 8. 
Gyöngysorok a mindkét nembeli ifjúság 
számára. U. ott, 1882. — 9. Hazaszere-
tet könyve. U. ott, 1883. — 10. Magyar 
királyok és hősök arczképcsarnoka. U. 
ott, 1884. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1892.) 

— 11. Ifjúsági olvasmányok fiúk és 
leányok számára. U. ott, 1884. — 12. 
Szünnapokra. A mindkét nembeli ifjú-
ság számára. U. ott. 1884. — 13. Hogyan 
mehetsz előre. Az ifjúság számára. U. ott, 
1887. — 14. Szorgalomért. U. ott, 1889. 
— 15. Turin-párisi kirándulás 1889. 
júl. 2—14. U. ott, 1890. — Szerkesztette 
és kiadta a Tanulók Közlönyét 1869. 
jan. 1-től 1870. jún. 5-ig, a Tanuló Ifjú-
ság Lapját 1870. júniustól nov. 15-ig, a 
Kis Újságot 1870. okt. 1-től 1872. jún. 
30-ig, a Szabad Magyarországot 1871. 
júl.—decz., a Hasznos Mulattatót 1873. 
jan. 10 óla s a Lányok Lapját 1875. okt. 

1. óta szerkeszti s kiadja, Iskolai s Nép-
könyvtár cz. havi folyóiratot 1878. szept.-
től 1879. jún.-ig (az 1877—78. tanévről 
2988 iskolai s népkönyvtárt mutatott ki), 
Házi Kincstárt 1878. decz. 22-től 1879. 
decz. 28-ig, szerkesztette végre az irók 
és művészek társaságának évi Jelentését 
1882—83-ra s 1883—84-re Budapesten. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Délmagyarországi 
Lapok 1882. 106. s z . — Kiszlingstein K ö n y v é -
szete. — 31. Salon VIII. 1888. arczk. és ön-
életrajzi adatok. 

Dollenz Károly L. Dolenz Károly. 

Dollhop! Ferencz, kath. áldozópap és 
budavári udvari káplán, a veres csillag-
keresztes vitézi rend tagja. — Munkái: 
1. Lob- und Sittenrede auf den heiligen 
Stephan Erzmartyrer und Diakon, vor-
getragen am Tage der Feyerlichkeit dieses 
Schutzheiligen. Ofen, 1793. — 2. Weis-
heit und Geist zwei unverkennbare 
Eigenschaften des Christenthums. U. ott, 
1795. — 3. Der aus der Verkennung 
und Verachtung der Religion entstan-
dene Sittenverfall unserer Zeit. Durch 
sieben Fastenreden . . . vorgetragen. U. 
ott, 1795. — 4. Die durch die Einfalt 
des Glaubens und durch die Strenge 
evangelischer Sitten Bernards von Offida 
Laybruders des Kapuzinerordens be-
schämte Aufklärung, und Weichlichkeit 
itzigen Zeitalters. U. ott, 1796. — 5. 
Lob- und Sittenrede auf die heilige 
Elisabeth königliche Stifterin der W. W. 
E. E. Elisabethinerinnen unter der dritten 
Regel des heil. Vater Franziskus, zu Ofen 
gehalten. U. ott, 1797. .— 6. Rede bey 
der Feyerlichkeit da der Grundstein zu 
dem Gotteshause in der Joseph Stadt zu 
Pesth gelegt wurde. U. ott, 1797. — 7. 
Rede von der Würde des Priesterthums 
bei der Primiz des W. E. Herrn Xavier 
Amlacher . . . am Festtage des heil. 
Franx Xavier. . . U. ott, 1797. — 8. 
Rede von dem Ablass von Portiunkula. 
U. ott, 1798. — 9. Die Kirche Stütze 
der Religion, die Religion Stütze der 



981 Dollinger 982 

Kirche. Rede bei Einweihung der Kirche 
in der Theresienstadt zu Pest. U. ott, 
1803. — 10. Dankopfer . . . am 23. Okt. 
1803. als die Freystadt Pesth das Jahr-
hundert ihres k. Freiheitsdiploms feierte. 
U. ott, 1803. — 11. IUber den Werth 
des hohen Alters zur Beruhigung der 
Greisen bei dem 50 jährigen Priester-
jubileum des Herrn Sebastian Valentin 
von Eberle. U. ott, 1806. — 12. Uiber 
den Werth der Unsterblichkeit der 
menschlichen Seele aus dem Werke ihrer 
Natur und Erlösung in sieben Fasten-
predigten in der Hauptpfarrkirche zu 
Ofen vorgetragen. U. ott, 1808. 

Cataiogus Bibi. Franc. Com. Széchényi I. 
286. Suppl. I. 147. 286. II. 126. 1. — Petrik 
Bibliographiája. 

Dollinger Gyula, orvosdoktor, egye-
temi rendkivüli tanár, szül. 1849. ápr. 
10. Budapesten; középiskoláit a kegyes-
rendiek pesti gymnasiumában, orvosi 
tanulmányait u. ott az egyetemen, a 4. 
tanév első felét Bécsben, a másodikat 
Berlinben végezte. 1874. jún. kór-szövet-
tani tanársegéd lett; 1875. júl. 17. a 
budapesti egyetemen orvosdoktori ok-
levelet (sebészetit decz. 14., szülészetit 
1877. jún. 16.) nyert. Az 1876—77. tanév 
kezdetén a budapesti egyetem sebészeti 
kórházában dr. Kovács József tanár mel-
lett műtőnövendéki ösztöndíjat nyert és 
1877. jún. 6. műtői oklevelet szerzett; 
aug. ugyanazon kórházban tanársegéd 
lett, mely állásától a tanév végével vissza-
lépett. 1878. a boszniai hadjárat alkal-
mával a Mollináry 38. gyalogezrednél 
a Mokronogo melletti ütközetekben (aug. 
12—14.) csapatorvosi szolgálatokat vég-
zett ; Serajevo bevétele után, az ott fel-
állított tábori kórházban az egyik sebé-
szeti osztályt vezette. A hadjáratból 
visszatérvén, mint volonteur járt be az 
egyetemi I. sebészeti kórházba. 1882-ben 
külföldi útra indult és a német-, franczia-
és angolországi sebészeti s testegyené-
szeti intézeteket látogatta meg; vissza-

térvén útjából a budapesti egyetemen a 
testegyenészetből magántanárrá habili-
táltatott és előadásait az 1882—83. tan-
évben kezdette meg, az első félévben az 
I. sebészeti klinikán, a másodikat magán-
gyógyintézetében folytatta. 1885-ben az 
országos közoktatási tanács tagja, 1883. 
máj. a budapesti I. gyermekmenhely 
műtője lett. 1889. ápr. az irgalmasrend 
budai kórházának műtői teendőit vállalta 
el és 1891-ben e kórház sebészeti osztá-
lyának műtőorvosává neveztetett ki. 1891. 
máj. 4. egyetemi ny. rendkivüli tanári 
czímet nyert. — Orvosi czikkei a követ-
kező lapokban és folyóiratokban jelen-
tek meg: Orvosi Hetilap (1874. A bél-
hártya izomrendszerének külső körkörös 
rétege), Közlemények Navratil tanár koró-
dájából, 1876. A veleszületett csipőizületi 
ficzam, ugyanez németül az Archiv für 
Clin. Chirurgie-ban, 1877. Tanulmányok 
Kovács József tanár sebészeti kórodájá-
ból: A nyelv gombaforma szemölcseinek 
tömlős elfajulása, A térdkalács előtti 
nyáktömlő szemölcs, Adat a tüdőlövések 
kórisméjéhez, ugyanezek a Langennek 
Archiv für clin. Chirurgieben ; 1878. Leve-
lek Serajevóból, 1880. A húgycső függő, 
merevencsés részének kettőzete és ennek 
műtéte, ugyanez a Pester Med. Chirurg. 
Presse-ben, 1881. Az oldalgörnye ujabb 
gyógykezelése, ugyanez a P. Med. Chir. 
Presse-ben, Gyógyult dongaláb, Tudo-
mányos körutazását tárgyaló levelek, 
1882. A gacsos térd kezelésének áttekin-
tése egy műtött eset bemutatásával, A 
genyedő csigolya-gyulladás korai művi 
kezelése, ugyanez a P. Med.-Chir. Presse-
ben 1883-ban, 1883. Kézficzam az előkar 
hajlító oldalán, 1884. Masszállással kezelt 
kóresetek, 1885. A genyes csigolya-gyul-
ladás korai művi kezelése, ugyanez a W. 
Med. Wochenschriftben, Adatok a csigolya-
gyulladás tanához, ugyanez a P. M. Ch. 
Presseben, Adatok a ferde nyak kóroká-
hoz és gyógykezeléséhez, ugyanez a P. M. 
Ch. Presseben, Adatok a gerinczoldal-
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görnye gyógykezeléséhez, Adatok a gacsos 
térd gyógykezeléséhez, különös tekintettel 
a Macewen-féle bütyök feletti osteoto-
miára, ugyanez az 1886. Wiener Med. 
Wochenschriftben, 1886. A hydrorrha-
•chis osteoplasticus műtéte, ugyanez a W. 
Med. Ch. Presseben, Massage-zsal kezelt 
kóresetek, ugyanez az 1888. W. M. Ch. 
Presseben, 1887. Örök lékenyek-e a vele-
született és a később szerzett elferdülé-
sek ? Ugyanez a W. Med. Wochenschrift-
ben, Az angolkóros alszárelhajlások keze-
lése csontátvéséssel, 1888. Az első 130 
térdizületi zsugorodás és merevségnél 
tett kórtani gyógykezelési tapasztalataim, 
1889. Adatok a gümőkóros csontbántal-
mak jodoformkezeléséhez, ugyanez a ' 
Centr. f. Chirurgie-ban, Adatok a gümő- ( 

kór öröklési kérdéséhez, ugyanez a Centr. 
f. Chirurg.-ban, 1890. Az alsó végtago-
kon végzett osteotomiáról, Néhány szó a 
draincső nélküli sebkezeléshez, 1891. A 
gümős csípőizületi lob, zsugorés merevség 
gyógykezelése, ugyanez az 1892. Deutsche 
Zeitschrift für orthop. Chirurgie-ban, A 
bélsipolyok gyökeres műtétének és a féreg-
nyujtvány csonkításának egy gyógyult 
esete, 1892. A fanizület resectiója a 
fancsontok izületi végeinek necrosisa 
miatt, A Macewen-féle radicalis sérvműtét 
két esete, Gyomorsipolyképzés rákos bár-
zsingszükülés miatt); a Gyógyászatban 
(1880. Kovács József tanár igazgatása 
alatt álló egyetemi sebészeti kórház 
működésének kimutatása az 1877—78. 
tanévben), a Wiener Med. Wochenschrift-
ben (1886. Messungen zur Gypspanzer-
behandlung der Skoliose), a Centralblatt 
für Chirurgie-ban (1888. Das Zurück-
bleiben im Wachsthume der kranken 
Extremität bei tuberkulöser Kniegelenks-
entzündung, 1889. Wann soll der tuber-
culose Wirbelabscess geöffnet werden, 
1891. Schenkelhalsbruch geheilt mit 
Silberdrahtnath, Ein Fall von Spondylo-
sithesis), a M. Orvosok és term. Munká-
lataiban (XX. 1880. A húgycső mere-

vencses részének kettőzete és ennek mű-
téte), a Term. Közlönyben (1887.1890—91. 
czikkek), a M. Orv. Archívumban (1891. A 
hűdött izületek műtéti rögzítése gyermek-
hűdésnél, ugyanez a Centr. f. Chir.-ban, 
francziául is megjelent, Az erős állandó 
villamos áram hatása az idült gümős 
izületi lobokra.) Mind ezen czikkek külön-
lenyomatban is megjelentek. — Munkái: 
1. A massage, gyakorló orvosok számára. 
Bpest, 1884. (Orvosi könyvkiadó-társulat 
Kiadványa XLIV. Ism. Orv. Hetilap. 2. 
átdolg. és magyarázó kórtörténetekkel 
bőv. kiadás. U. ott, 1887.) — 2. As em-
beri test el ferdüléseiről. U. ott, 1887. 
(Népszerű term. előadások Gyűjteménye 
58.) — 3. Die Massage für praktische 
Aerzte und Mediziner. Stuttgart, 1890. — 
4. A gyermekek egynehány elgörbülé-
séről. Bpest, 1890. — 5. Orvosi jelentés 
az ifjúság testi neveléséről. U. ott, 1890. 
— 6. As ifjúság testi neveléséről. U. ott, 
1891. (Ké^ jelentés; a második Suppan 
Vilmosé. Ugyanez németül. Stuttgart, 
1891.) — 7. A gyermek testi ápolásá-
ról. (Bpest, 1891. Többekkel együtt.) — 
8. A IV. ssünidei orvosi cursus terve-
sete. 1891. szept. 7-től 19-ig bezárólag. 
U. ott, 1891. 

M. Könyvésiet 1886—87. és önéletr. adatok. 

Dologh Endre, kántor-tanító Pilis-Ma-
róton. — Munkája: T. Lövéssy Terésia 
asszonyság, Heckenast Gusztáv nője vég-
tisztesség megadására alkalmazott búcsú 
versezet. Készült és elmondatott a pilis-
maróti ref. gyülekezet anyatemplomában 
márcz. 9. 1856. Pest, 1856. 

Petrik Bibliographiája. 

Doloviczeni György, ág. ev. lelkész, 
D. György tótfalusi (Szepesm.) lelkész és 
Mattyasovszky Anna fia; tanult Kézs-
márkon, Beszterczebányán és Pozsony-
ban 12 évig; 1700. decz. 10-től a vitten-
bergai és lipcsei egyetem hallgatója volt; 
1704. decz. 4. pappá szenteltetett, mire 
nagy-szalóki (Szepesm.) lelkész lett. — 
Munkája: Dissertatio theologica de 
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Sanguine Christianorum Escario, sub 
praes. Phil. Lud. Hannekenii 1702 Witten-
bergae. 

Klein, N a c h r i c h t e n I . 408. — Bartholomaei-
des, Memoriae Ungarorum 198. — Catalogus 
Bibi. Franc. Com. Széchényi Suppl. I. 148. 

Domahidy Ferencz (dorn ahidai), Szat-
mármegye főispánja, D. Ferencz alispán 
és Décsey Erzse fia, szül. 1824 okt. 14. 
Angyaloson, Szatmármegyében ; iskoláit 
Sárospatakon és Pozsonyban végezte; 
1843-ban jelen volt a pozsonyi ország-
gyűlésen mint megyei cancellista, hol 
jurátusnak fölesküdött; 1844-ben megyei 
tiszt, aljegyző lett; 1845-ben ügyvédi ok-
levelet nyert. A szabadságharcz alatt Bem 
tábornokkal Erdélybe ment; jelen volt 
Besztercze bevételénél mint Vilmos huszár-
ezredbeli főhadnagy, hol sebet kapott és 
századossá léptették elő; a vitéz hon-
védet 1849. júl. elején a sepsiszent-
györgyi csatában egy üteg hősies meg-
mentéseért a katonai vitézi renddel tün-
tették ki; júl. 26. Kőhalom mellett súlyos 
sebet kapott. A szabadságharcz után 1850. 
márcziusig Fehér- és Veszprémmegyékben 
rejtőzött e l ; a besoroztatástól sebei miatt 
ugyan megmenekült, de két évre Angya-
losra internáltatott. 1860. nov. megvá-
lasztották a krasznaközi járás főszolgabíró-
jának. 1861. ápr. a csengeri kerület kép-
viselőjévé választatott és a határozati 
párthoz tartozott. 1865. újra képviselővé 
választatott és 1875-ig képviselte kerü-
letét. 1873. decz., kiválva pártjából 
Ghyczy Kálmánnal együtt a középpártot 
alkották. 1875. ápr. 25. Szatmármegye 
főispánjává neveztetett ki; 1885. máj. 7. 
ünnepelte a megye tiz éves főispáni jubi-
leumát és ő felsége a Lipótrend keresztjé-
vel tüntette ki, a kormány pedig a megyei 
vizek szabályozásánál kormánybiztosnak 
nevezte ki. 1892-ben leköszönt állásáról 
és okt. 6. búcsúzott el tőle vármegyéje 
— A képviselőházban minden fontosabb 
kérdésnél felszólalt. Beszédei a képviselő-
házi Naplókban vannak. 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
k ö t e t 203. 1. — Szatmármegyei Közlöny 1892. 
41. SZ. 

Domahidy Menyhért (domahidai), 
megyei alispán, D. Zsigmond táblabíró 
és Kerekes Julia fia; 1848-ban Szatmár-
megye alispánja volt. — A szatmármegyei 
gyűlésen megbízták őt a karok és rendek, 
hogy a neologusok bolondos uj szavaiból 
tréfás szatirikus valamit állítson össze j 
ennek D. megfelelt és kéziratot adott át 
Ajtaynak és Helmeczynek, ez pedig 
Kazinczynak küldte. —Munkái: 1. Vivát-
kiáltás, melyei Fábri István úrnak, mint 
egyik kedves tanítójának neve napja in-
nepén több tanuló-társaival együtt tisz-
teletet tett. Pozsony, 1812. — 2. Vakon 
töltve, vígj. egy felv. és Az estveli órar 

dr. egy felv. szerzette Kotzebue Augusztus, 
magyarí tot ta . . . U. ott. 1813. (Előadatott 
ez utóbbi Váczon 1829. decz. 24.) — 3. 
Az arábiai por, egy tréfa 2 felv. Holberg 
után és A harmadik Péter czár udvari 
kocsisa, egy igaz anekdota Kotzebue 
Augusztus után magyarította. . . U. ott,. 
1814. 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
k ö t e t 203, 1. — Kathol. Szemle 1890. 701. L 
(Takáts Sándor.) — Petrik Bibliogr. I . 557. 
II . 461. 1. 

Domahidy Pál (domahidai), megyei 
alispán, előbbinek testvéröcscse ; e század 
alkotmányos korszakaiban Szatmármegye 
jegyzője, számvevője, főszolgabirája, or-
szággyűlési képviselője, törvényszéki el-
nöke s első alispánja volt. Meghalt 1873. 
febr. 13. Domahidán 72. évében. — Be-
széde Kölcsey Ferencz képének Szatmár-
megye termében történt leleplezésekor 
megjelent a M. Újságban (1867. 131. sz.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
kötet 203. és gyászjelentés. 

Domaniczky Antal, megyei esküdt 
volt 1819-ben Hontmegyében. Meghalt 
1861. decz. 5. Váczon 66. évében. — 
Munkája: A nemes magyar hazának 
örömérzései. . . Rudnay Sándor, erdélyi 
püspöknek. . . esztergomi érsekké s or-
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szágos prímásává lett kineveztetésén 
danlá . . . 1819. Kisasszony hava napjai-
ban. Hely n. 1819. — A házasságról cz. 
dalát énekelték 1838. febr. 20. Váczon a 
Zia tündér herczeg asszony cz. vígjáték 
3. felvonásában. — Kézirati munkája: 
Dórinak Klorinda ellen való panasza 
(1824. censurai példány) a magyar n. 
múzeum kézirattárában. 

Honművész 1838. 18. sz. és gyászjelentés. 

Domaniczky István, honvéd-ezredes, 
a Ferencz-Józsefrend lovagja, szül. 1839. 
okt. 3. Váczon Pestmegyében ; a gymna-
sium négy alsó osztályát szülővárosában, 
a reáliskolát Budán végezte; a bécsi 
műegyetemen négy évig tanult; azután 
a kalocsai érsek főmérnökénél volt gya-
korlaton, honnét 1859-ben a tüzérséghez 
állott. 1869. márcz. a honvédelmi minisz-
tériumba rendelték be, hol többféle alkal-
mazásban működött ; főfoglalatossága 
azonban a hadműszaki ügyek tervezése 
s intézése volt. Számos szabályrendelet, 
utasítás, szabályzat és tankönyv szer-
kesztése, illetve ezeknél a közreműködés 
szintén reá bízatott, valamint a hadi 
műnyelv legtöbb kifejezését is ő tervezte. 
Külföldön utazva, Mexikó több vidékén 
buzamosb ideig tartózkodott; az 1866. 
olasz hadjáratban is részt vett; az 1870 
—71. tanévben a pesti egyetemen a had-
tudományok rendkívüli tanára volt. 1870-
ben miniszteri titkár, 1883-ban tényleges 
szolgálatban honvéd-őrnagy, 1889. nov. 
1. alezredes, 1892. nov. 1. ezredes lett. — 
Böngészetek a harczászat terén és A 
bécsi cs. kir. arzenál cz. czikkei a Vasárn. 
Újságban (1862—63.) jelentek meg; a 
Somogy cz. hetilapba (1867—68.) Döntő 
István álnév alatt politikai s tárczaczik-
keket ir t ; a M. Mérnök és Építész-Egylet 
Közlönyében (1869. Az elemi tüzértan 
műszavai, Töredékek a hátultöltő fegy-
verek lőszeréről, 1874. A méter-mértékű 
léptéknek bécsi mértékűre vagy megfor-
dítva. való átváltoztatása), a Dárday-féle 
Közigazgatási Lapokban több értekezése 

s a Ludovika Académia Közlönyének 
minden évfolyamában hadtudományi czik-
kei jelentek meg. — Munkái: 1. Elemi 
fegyvertan. Reitter munkája nyomán. 
Pest, 1871. (A legelső magyar fegyver-
tan.) — 2. Utasítás a Werndl-rendszerű 
gyalogpuskának vizsgálására, átvételére 
s a csapatok puskaművesei általi keze-
lésére nézve. U. ott, 1869. — 3. A honvéd 
altiszt kézikönyve. Kivonat a m. kir. 
honvéd-gyalogság fontosabb szabályzatai-
ból. Bpest, 1874. — 4. Fegyvertan. 
Lankmayr Nándor után a m. kir. hon-
védelmi miniszter által elrendelt hivatalos 
fordítás. U. ott, 1878-84. Öt füzet. (Név-
telenül.) — 5. Grundriss zur Schaffung 
eines österr.-ung. International-Rathes. 
U. ott, 1879. — 6. Állami szertartások. 
U. ott, 1880. — 7. Katonai értekezések. 
U. ott, 1890. — 8. Katonai szótár. Német-
magyar rész. A honvédelmi miniszter 
megbízásából. U. ott, 1892. (Búzna Alajos, 
Szécsi Mór és Horváth Sándorral együtt.) 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete, — Kiszlingstein Könyvészete. — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e . 1880 — Corvina 1892. 
5. sz. és önéletrajzi adatok. 
Domaniczky Lajos (domanisi), mér-

nök ; meghalt 1887. márcz. 9. Szamos-
újvárt 68. évében. — Munkája: Allocutio. 
quam in honorem ill. dni Balthasari 
Tallián de Vizek dixit 1834. Sabariae. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 
Domanovich Ferencz, plébános-espe-

res Kis-Boldogasszonyban (Sopronm.); 
szül. 1836. ápr. 2. Malomházán Sopron-
megyében. — Munkái: 1. História pri-
pelienya starogai novoga testamenta. Kis-
Marton, 1874. (Bibliai történetek.) — 
2. Maly Katekizmus. U. ott, 1874. (Kis 
Káté.) 

31. Sión 1891. 149. 1. (Szöllössy Károly.) 

Domanovszky Endre, nyug. jogaka-
démiai tanár, m. tud. akadémia lev. tagja, 
szül. 1817. nov. 17 Komlóson Békés-
megyében ; tanult szülőhelyén és 1830-
tól Mező-Berényben, hol (atyja elszegé-
nyedvén) a maga erejéből tartotta fenn 



989 Dományi 990 

magát; 1836-ban a logikai s pbysikai 
osztályokat a selmeczi ág. ev. lyceumban, 
a két évi theologiai tanfolyamot 1842-
ben Pozsonyban végezte, mire a papjelölti 
vizsgát letette. Az 1842—43. tanévben 
Armbruszter fia mellett nevelősködött és 
egyúttal Pápán a jogot tanulta. 1843. okt. 
külföldi egyetemekre ment s Halléban 
három évig tanult, hol Erdmann bölcse-
leti előadásait hallgatta ; a jenai s berlini 
egyetemet is meglátogatta. 1846. aug. 
visszatért a hazába s Lónyay Gábor csa-
ládjánál 1848. novemberig nevelő volt, 
azután Vladár Ervin nevelője volt Som-
ban Beregmegyében ; 1849 okt. gr. Zichy 
Edmundné (Odescalchi herczegnő) Jenő 
fiának nevelője lett. 1850. februártól a 
szarvasi gymnasium tanára lett. 1852-ben 
a gymnasium 50 éves jubileuma alkal-
mával ő tartotta az emlékbeszédet; 1853-
tól a soproni lyceum felső osztályaiban 
a magyar nyelvet, történelmet és a philo-
sophiai propaedeutikát, a theologiában 
pedig a bölcseletet tanította. Ezen kivül 
20 évig a magyar ifjúság önképzőköré-
nek is elnöke volt. 1876-ban a nagyszebeni 
jogi akadémiában a bölcselet rendes ta-
nárának neveztetett ki, melynek 1887. 
jún. történt feloszlatása után nyugalomba 
helyeztetett és azóta a fővárosban él. A 
m. tud. akadémia 1871. máj. 17. válasz-
totta levelező tagjai sorába. — Két verse 
jelent meg a Tavasz cz. zsebkönyvben 
(Pápa, 1845.) ; programm - értekezései: 
A gymnasiumi bölcsészeti oktatásról 
(Szarvasi ev. gymn. Értesítője 1853.), 
Aristoteles psychologiája (Soproni ág. ev. 
gymnasium Értesítője 1855.), Magyar 
ünnepi szónoklat az intézet 300 éves 
jubileuma alkalmával (u. ott, 1858.), 
Emlékbeszéd Pálfy József felett (u. ott, 
1870.), Paduai Marsiglius tana az államról 
a magyar tud. akadémia Értesítőjében 
(1888.), Macchiavelli Miklós politikája és 
«Fejedelme» a Philosophiai Szemlében 
(1889.) jelent meg. Irt még paedagogiai 
s philosophiai czikkeket a Kemény Zsig-

mond Pesti Naplójába, a Török János 
M. Sajtójába s a Honba névtelenül. — 
Munkái: 1. A bölcsészet története. I. köt. 
Ó-kor. (Ism. Budapesti Közlöny 1871. 2. 
4. sz P. Napló 1871. 80. sz.). II. kötet. 
Az egyházi atyák kora. IIT. köt. A scho-
tastika kora. IV. kötet. A renaissance kori 
bölcsészet története. Bpest, 1870. 1875. 
1878. 1890. (Az I., II. és IV. kötet külön 
külön a Marczibányi mellékjutalomban 
részesült.) — 2. A bölcsészet szükség-
képeni tudomány. U. ott, 1872. (Szék-
foglaló. Értek, a bölcs. tud. köréből II. 2.) 
— 3. A logica fogalma. U. ott, 1874.) 
(Értek, a bölcs. tud. kör. II. 4.) — 4. 
Emlékbeszéd Mihályi Károly lt. felett. 
U. olt, 1881. (Emlékbeszédek a m. tud. 
akadémia elhunyt tagjai felett I. 10.) — 
5. Dante mint politikai iró. U. ott. 
1888. (Értek, a társad, tud. kör IX. 5.) 

M. Tud. Akadémia Értesítője. V. 1871. 154. 
169. 1887—88. 1890. 75. 1. — Petrik K ö n y v é -
szete. — ir. Könyvésiet 1878. 1884. 1888. 1890. 
Szépirod. Kert 1888. 27. 28. sz. és önéletrajzi 
adatok. 
Dományi Márk, a kegyes tanítóren-

diek tartományfőnöke, szül. 1740. júl. 4. 
Veszprémben, hol a gymnasiumot elvé-
gezte, mire 1759. okt. 18. Privigyén a 
kegyes tanítórendbe lépett; a két próbaév 
elteltével tanított 1762-től Magyar-Óvárt, 
Kecskeméten, Veszprémben és Nagy-Ka-
nizsán. Miután pedig 1767—69-ben Nyitrán 
a bittudományi tanfolyamokat bevégezte, 
M.-Óvárt, Kanizsán és Tatában (1772— 
73.) tanárkodott. Ezután Pesten volt tanár 
(1774.) Innét br. Orczy Lőrincz fia mellé 
hivatott meg nevelőnek (1775—82.); 1783 
—84. Váczon tanított és a Mária-Terézia-
féle kir. nevelőintézetben mint másod-
igazgató működött. II. József császár 
alattfeloszlattatván országszerte a nevelő-
intézetek, 1785-ben Pestre, azután Vesz-
prémbe vonult, hol 1788—89-ben és 
Nyitrán 1790—96-ban rendi házfőnök lett. 
1797-ben a pesti rendház kormányát vette 
át, hol öt évet töltött el, mire 1802. ápr. 6. 
tartományi rendfőnöknek választatott. A 
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rend anyagi helyzetén úgy segített, hogy 
kérésére I. Ferencz király, a kath. tanul-
mányi alapból évenként 32 ezer forintot 
utalványozott a rend ápolására. 1808-ban 
nyugalomba vonult és 1814. ápr. 1. meg-
halt Pesten. — Nyugalomba vonulásakor 
a rendház történetére vonatkozó követ-
kező táblázatokat készített: 1. Praepositi 
provinciales scholarum piarum. Hely és 
év n. — 2. Scholarum piarum syn-
chroni. Hely és év n. — 3. Provinciáé 
et domus scholarum piarum. Hely és 
év n. — 4. Venerabiles servi dei e scholis 
piis secundum exemplar Romanum anni 
1711. Hely és év n. — 5. Praepositi 
generales scholarum piarum. Hely és év n. 
— 6. Moderatores universi sehol, piarum 
ordinis (generales). — 7. Superiori ac 
rectores Pestanae domus ab anno 1717 
usque ad annum 1805. — 8. Apóst, reges 
et primati Hungáriáé. Pestini, 1805. — 
9. Domus Szegediensis regularium scho-
larum piarum. Szegedini, 1815. — Kéz-
iratban van (a budapesti rendház levél-
tárában) a magyar rendtartomány elöl-
járóinak sorozata s abban az előkelőbb 
rendtagok különösen méltatva. 

Horányi, Scriptores P i a r u m Scl iolarum I. 
694. 1. — Egyetemes Hí. Encyclopaedia VII. 463. 
(Vass József . ) — Figyelő VI—VIII. és a k e g y e s -
tanítórendiek j e g y z ö k ö n y v e . 
Dombay Ede (dombovári és iváncs-

falvi), városi főjegyző, D. Sándor föld-
birtokos és setétkuthi Setéth Mária fia, 
szül. 1855. okt. 16. Nyitra-Ivánkán; a 
gymnasium négy osztályát 1870-ig Nyit-
rán, a főreáliskolát 1875-ben Pozsony-
ban végezte. 1881-től megyei tisztviselő, 
1884. májustól Berchtold László gróf-
nak és az év végétől gróf Gyürky 
Ábrahám főispánnak titkára s megyei 
aljegyző volt Nyitrán; jelenleg Szakol-
czán városi főjegyző. — Tréfás verseket 
és adomákat irt Pozsonyból az Üstökösbe 
(1873—74. 1883.), a Nyitrai Közlönybe 
1876—78-ig, a Nyitramegye politikai 
hetilapba 1882-ben tárczaczikkeket, ér-
tekezéseket, verseket és apróságokat irt, 

elbeszéléseket és rajzokat pedig a fel-
vidéki magyar közművelődési egyesület 
Naptárába (1886-ra), Érsekújvár és Vi-
dékébe (1890.) és az Érsekújvári Nap-
tárba (1891-re). — Munkái: 1. Szivem-
ből. Nyitra, 1882. (Versfüzet.) — 2. Hal-
latlan botrány. U. ott, 1882. (Röpirat 
Kaufmann Ármin szerk. ellen.) — 3. 
Prolog a nyitrai szinház megnyitásakor. 
U. ott, 1884. — Szerkesztette a Villám 
cz. élczlapot 1878. aug. 23-tól 1879. jan.-ig 
Nyitrán. — Álneve : Tyúk Miska, s több-
féle jegyet használt a nevezett lapokban. 

Önéletrajzi adatok . 

Dombay Ferencz, cs. kir. udvari tol-
mács, szül. 1758. aug. 10. Bécsben; 
tudományos kiképeztetését a bécsi cs. 
kir. keleti akadémián nyerte s 1783-ban 
a II. József császártól Marokkóba küldött 
követség tagjai közt volt; az arab nyelvet 
már fiatal korától fogva előszeretettel 
tanulta s ennek további tanulásához a 

, madridi eskurial tudományos kincsei bő 
! anyagot szolgáltattak, midőn Afrikából 
visszatérve az ottani követséghez beosz-
tatott. Innét mint határtolmács Zágrábba 
került és 1802-ben mint cs. kir. udvari 
tolmács a titkos udvari s állami kan-
czelláriához valóságos udvari titkárnak 
neveztetett ki Bécsbe. 1809-ben cs. kir. 
tanácsosi rangot nyert. Meghalt 1810. 
decz. 21. Bécsben. — Számos munkái 
közül nevezetesebbek : 1. Geschichte der 
Könige von Mauritanien. Agram, 1794. 
— 2. Populäre Philosophie der Araber 
Perser und Türken. U. ott, 1794. — 
3. Grammatica linguae Mauro-Arabicae. 
Viennae, 1800. — 4. Geschichte der 
Scherifen oder der Könige von Marokko. 
U. ott. 1801. — 5. Beschreibung der 
gangbaren marokkanischen Gold-, Silber-
und Kupfermünzen. U. ott, 1803. (réz-
metszett táblákkal.) 

Annalen der Literatur II. 1803. — Oesterr. 
Pantheon. Wien, 1830. — Philosophiai Pálya-
munkák I. 65. — Oesterr. National-Encyclopae-
die. Wien, 1835. I. 735. 1. — Petrik Bibl iogr. 
I. 579. IV. 32. 33. 1. 

31. iv sajtó alá adatott 1892. okt. 26. 
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Dombay Hugó (iváncsfalvi), ügyvéd, 
D. Sándor és Setéth Mária fia, D. Ede 
főjegyző testvérbátyja, szül. 1846. ápr. 
1. Nyitra-Ivánkán ; iskoláit Nyitrán járta 
a kegyesrendiek gymnasiumában az 50-es 
évek elején, hol akkor a tantárgyak egy 
részét tótul tanították ; a jogot Pozsony-
ban tanulta s a 60-as évek elején Nyit-
rán volt ügyvédi gyakorlaton. 1871-ben 
letette a censurát Pesten; Nyitrán ügy-
védi irodát nyitott és négy év óta lapás-
gyarmati birtokát is kezeli. — Munka-
társa volt a Nyitrai Lapoknak (1875.), 
Nyitra cz. lapnak (1875-78.), Nyitrai 
Közlönynek (1878.), Villám élczlapnak 
(1878—79.), Nyitramegyének (1882.) és a 
Nyitra és Vidékének, melyekbe vezér-
czikkeket, elbeszéléseket, tárczákat. színi 
bírálatokat, költeményeket és napi kér-
désekről közleményeket ir t ; ezen kívül 
néhány czikke s szépirodalmi munkálata 
jelent meg az Ellenőrben, Nefelejtsben 
(1865—66.), aVasárnapi Újságban (1877.), 
M. Hírlapban (1879.) és a Képes Családi 
Lapokban (1885. 1892.); Képes Családi 
Lapok Naptárában (1885.), Felvidéki 
m. közművelődési egyesület Naptárában 
(1886.). M. Szemlében (1890. II. Rham-
zesz cz. nagyobb költeménye), Budapesti 
Hírlapban (1890. 105. sz.), Érsekújvár 
és Vidékében (1890.), Debreczeni Hírlap-
ban (1891.) és a Nyitramegyei Naptár-
ban (1891. és 1892-re.) — Munkája: 
Vasárnapok. Nyitra, 1892. (Rajzok. 
Ism. P. Napló 83. sz.) — Szerkesztette 
a Nyítramegye czímű hetilapot 1882. jan. 
22-től decz. 24-ig. — Álnevei s jegyei: 
Don Dugó, Don Bay, Don Cucco, Pupák 
Venczel és D. H. a nyitrai lapokban (1875 
-83- ig . ) 

Önéletrajzi adatok. 

Dombai János, erdélyi származású 
theologiai tanuló volt Leidában, midőn 
Dimien Pál barátjához latin elegiát irt, 
mely ennek Disputatio inaug. medica de 
generatione (Lugd. Batav. 1689.) cz. 
munkájában jelent meg. 

Id. Szinnyei J., Magyar írók, II. 

Dombó Antal, csanád-egyházmegyei 
áldozópap, szül. 1783-ban, misés pappá 
1808-ban szenteltetett föl; azon év nov.-től 
1810. oktoberig káplán volt Szegeden és 
1841-ben a káptalan praebendariusa; 
valószínűleg 1842-ben halt meg, mivel 
neve azután már nem fordul elő a Sche-
matismusokban. — Munkája : Ns. sz. kir. 
Szeged városát 1738-ik eszt. rongáló 
döghalál emlékezetére intézett emlékeztető 
beszéd. Szeged, 1809. 

Schematismus Csanadiens is 1841. é s Re izner 
János sz ives közlése . 

Dombrói Márk, remete szent Pál szer-
zetének tagja, horvát eredetű, I. Mátyás 
király idejében élt és a csodatevő szűz 
monostorának Remetén, Horvátország-
ban elöljárója s a szerzet évkönyveinek 
legelső szerkesztője. A jelzett monostor 
körfalán a törökökkel többször ismételt 
berobanásai ellen Mátyás király ado-
mányából erős tornyot emeltetett, mely 
még a XVII. század közepén innen is 
Mátyás-toronynak neveztetett. Később 
mint zárdafőnök s tanulmányi igazgató 
Lepoglaván (Varasdmegyében) élt ren-
deltetésének, hol, miután a gyakorlati 
hitszónoklat terén többeket jelesen ki-
képezett volt, érdemekben meggazda-
gulva az örökkévalóságba szenderült. — 
Említett kézirati évkönyveit utána rend-
társa, az 1528-ban még életben volt 
Gyöngyösi Gergely, folytatta. E Dombrói-
Gyöngyösi-féle följegyzéseket használta 
a XVII. század közepe táján Eggerer ily 
czímű munkájában : Fraginen panis corvi 
protoeremetici, 1663. 

Egyet. .V. Encycl. VII. 465. (Vass József . ) 

Domby Ferencz, földbirtokos Nagy-
Abonyban. — Czikkei: Sikeres gyógy-
mód a juhmétely ellen, A magyar köz-
nép (M. Gazda 1846—47.), A haldokló 
gazdaság (u. ott, 1847.), Ürgevadászat 
és csikóáldomás, Bűnvallás az élet vé-
gén (u. ott, 1848.) 

Dombi Lajos (ikafalvi), ev. ref. lel-
kész, szül. 1853. febr. 25. Szilágy-Sám-

32 
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sonban, hol atyja D. Lajos ev. ref. lel-
kész volt; középiskoláit Zilahon végezte 
1871-ben; azután a debreczeni ev. ref. 
főiskolában hittanhallgató volt; 1875. 
szept. 1. gencsi. 1876. ápr. 24 felső-
bányai segédlelkész lett. 1878-ban Ko-
lozsvárt szentelték föl és Somkerék vá-
lasztotta papjának, hol 20 évet töltött 
e l ; azután a kémeri s öt év múlva a 
nagyváradi egyház lelkésze lett; 1889 
óta pedig Gyulán lelkész. — Theologus 
korában a hittanszaki önképzőkör Köz-
lönyében (IV. és V. évfolyamban) jelen-
tek meg tőle Felső-csernatoni Bod Péter-
ről és dr. Salamon Józsefről irt czikkei; 
továbbá irt egyháziakat az Evangyéliomi 
Prot. Lapba (1875. 1877. Egyházak új 
módú csoportosulása és a s. lelkészek 
sorsa, 1878. Népiskolaügy), Erdélyi Prot. 
Közlönybe (1880. A káplántartásról, 1881. 
A papválasztás kérdéséhez, 1882. Öz-
vegy-árvai gyámintézeteink), Protestáns 
Közlönybe (1883. A domestica ügyében 
1888. Néhány szó a papi értekezletek-
ről, 1889. Nyilt levél erdélyi ev. ref. 
lelkésztársaimhoz, 1891. Az özvegy-árvai 
gyámintézetekró'l), Debreczeni Prot. Lapba 
(1883. Lelkészek minősítése és az egy-
házak osztályozása kérdéséhez. 1884 
Családkönyv ügyében, 1885. Lelkész-
választási törvényeink, Betegek látoga-
tása, 1886. Lelkésztanítóságok érdekében, 
1887. Részlet a Nagyváradi ev. ref. egy-
ház történelme cz. műből, Az esperesi 
hivatal méltánylása, 1888. Az általános 
osztályzat kérdéséhez, A végzett hittan-
hallgatók tanár-képesítése, Bethlendi 
Endre, Oláh József, 1889. Pünköst, Ka-
rácsony, 1890. Szolgálatképtelen lelké-
szek, 1891. Nemzeti ünnep), Szabad 
Egyházba (1889. A jutalom), Prot. Egy-
házi s Iskolai Lapba (1889. Karácsony, 
1890—91. Betegek látogatása), Közpapok 
Lapjába (1890. A lelkészi pálya); egy-
házi beszédei az Evangyéliomi Lelkészi 
Tárban (1880. 1883—84) és Ev. Leik. 
Tár Gyászesetekre (I. II. köt.), a bihar-

megyei régészeti s történelmi egylet 
1885/6—1887/8. Évkönyvében: A nagy-
váradi vár ostz'oma cz. történeti czikke, 
1880-tól 1892-ig versei s vegyes czikkei 
az Ébresztőben, Szilágy-Somlyóban, Deb-
reczenben, Biharban, Szabadságban, Nagy-
váradi Hírlapban, Békésmegyei Közlöny-
ben, Békésben (1889—90.), Hunyadban 
és Szabad Egyházban (1892.) jelentek 
meg. — Munkái: 1. Halotti ima és 
életirat. Dr. Miskolczy Mihály emléke-
zete. 1886. szept. 6. Nagyvárad. — 2. 
Egyházi beszéd. Nagyváradon, az olaszi 
ev. ref. templomban 1889. ápr. 21. tar-
totta kibucsuzása alkalmából. U. ott, 
1889. — 3. Templomszentelö imák és 
beszédek, a nagybecskereki templom 
megnyitása alkalmával. Bpest, 1892. 
(Többekkel együtt.) 

Önéletrajzi adatok. 

Domby Márton, (gálfalvai), ügyvéd, 
szül. 1778. február 20. Hosszúpályban 
Biharmegyében ; Debreczenben tanult és 
mint iskolanövendék Csokonaival három 
és fél évig volt baráti viszonyban; ké-
sőbb tabuiaris ügyvéd volt Pesten ; 1858-
ban a pesti theol. intézetnek hagyta 
könyvtárát. Meghalt 1864. máj. 11. Pes-
ten. — Munkái: 1. Tükröcske. Egy 
ficzkópoéta számára. Első darab azon 
esetre, ha a ficzkó nem szelídül. Hely 
n., 1816. — 2. Csokonay V. Mihály 
élete s némely még eddig ki nem adott 
munkái. Pest, 1817. — 3. Halotti be-
széd mélt. Ludányi Bay Ferencz elte-
mettetése alkalmatosságára készíttetett. 
U. ott, 1820. — Csokonai latin epita-
phiumát is ő irta. 

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 
20. — Csokonai Album 43. 1. — Petrik Bibl iogr . 
és gyászje lentés . 

Domby Márton, esperes-plébános Szé-
kelyhidon Biharmegyében; szül. 1799. 
nov. 1 4 ; meghalt 1874 ápr. 27. — 
Munkája : Egyházi énekek. Nagyvárad, 
1825. 

M. Sión 1892. 47. 1. (Szöl lösy.) 



997 Domby—Domin 998 

Domby Mihály, győri kanonok és 
pápai főesperes; meghalt 1746. okt. 12. 
— Munkája: Visböl és vérből készítte-
tett üdvösséges fürdők. Az-az peniten-
tzia-tartó bűnös léleknek töredelmes 
szivből származott könyhullatási.. . Győr, 
1742. (Hozzá adattak: Szent Dávidnak 
VII poenitentia tartó Soltári és ennihány 
töredelmes imádságok és azon poeniten-
tia tartásra intő versek.) 

Danielik, M. í rók II. 62. — M. Sión 1891. 
149. 1. — Petrik Bibl iographiája . 

Dombi Mihály, kegyes-tanítórendi 
áldozópap, szül. 1756. márcz. 3. Mind-
szenten Csongrádmegyében, 1776. nov. 
14. Privigyén lépett a rendbe; tanított 
Tatában (1779.). Nyitrán (1780—81.), 
Kecskeméten (1782.); a hittudományo-
kat tanulta Kalocsán (1784.), Budán 
{1785.) és Egerben (1786.); azután tanár 
volt ismét M.-Szigeten (1787—91. 1793.), 
N.-Károlyban (1792.); magyar hitszónok 
N.-Károlyban (1794-98. és 1811-ben), 
Debreczenben (1799.), Kalocsán (1800.); 
ismét tanár M.-Szigeten (1801—1803.), 
Kalocsán (1804.), Szegeden (1805.). Uj-
helyben (1806.), Debreczenben (1807.), 
Váczon (1808—1810.), tanár és vice-
rector Ujhelyben (1812—17.) és Debre-
czenben (1818-tól), hol 1828. ápr. 16. 
meghalt. — Munkái: 1. T. és n. é. Tokody 
György úrhoz, midőn Nagy-Ivárolyban, 
1792-ben gondja alá bízott iskoláit meg-
látogatta, kisasszony havának 15. nap-
ján. Nagy-Károly. — 2. Egyházi beszéd, 
melyet Nyir-Vasváriban a szent kereszt-
nek szokott egyházi szertartással lett 
fel-állítása alkalmatosságával mondott . . 
1797. eszt. Sz. György hava 19. nap-
ján. Kassa. 

Schedius, Verzeichniss . Pesth, 1800. 10. 1. 
— Horányi Scriptores Piarum Scholarum I. 
700. 1. — Eble, E g y M. N y o m d a 93. 1. — 
Petrik Bibl iogr. és a k e g y e s r e n d i e k j e g y z ö -
k ö n y v e . 

Domby Sámuel (gálfalvai), orvosdok-
tor, Borsodmegye rendes orvosa, bényei 
zemplénmegyei származású volt és az 

| utrechti egyetemen tanult; hazáj ába vissza-
térte után gyakorló orvos lett Miskolczon 

I és később Borsodmegye választotta főorvo-
sává. — Munkái: 1. Dissertatio inaugu-
ralis physico-chemico-medica de vino 
Tokajensi. Trajecti ad Rh., 1758. — 2. 
Belatio de mineralibus incl. comitatus 
Borsodiensis aquis facta ad excelsum 
consilium regium locumtenentiale anno 
1763. Vindobonae, 1766. — 3. Bába 
mesterség, mely Írattatott kérdésekben 
és feleletekben foglaltatott a t. ns. Bor-
sód vármegyei bábáknak hasznokra. 
Pozsony, 1772. — 4. Orvosi tanítás a 
gyermekek nyavalyáiknak megesmeré-
sekről és orvoslásokról, melyet svéciai 
nyelven irt rosensteini Rosen Miklós, 
most pedig magyar nyelvre fordított az 
1781. göttingai 4. német kiadás szerint. 
Pest, 1794. (és Pozsony, 1812.) — 5. 
Fontos kérdés, miképen kelljen a gyer-
mekeket természet szerint úgy nevelni, 
hogy egészségesek, nagyok, erősek és 
hosszú életűek lehessenek ? Melyre leg-
helyesebben megfelelt az időben franczia 
nyelven Balexserd genfi természetvizs-
gáló, most pedig a magyar nemzet hasz-
nára német nyelvből ford. Pest, 1807. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr . II. 79. 
116. 1. IV. 434. 1. — Horányi, Memoria I . 526. 
— Schedius, Zei tschri f t 1803. 27. 1. — Cata-
logus Bibi. Franc. Com. Széchény i I. 286. 
— Katona, História Critika XLI. 575. — Oesterr. 
National Encyclopaedie I. 735. — Szinnyei 
Könyvésze te . — Kiss Áron, M. Népiskola i 
Tanítás Története 206. 1. 

Domek Venczel, kubini származású. 
— Munkája: List pap. Lwa, kterak 
l iciperowipsal . . . 1521. 4-rét. (A lem-
bergiekhez irt pápai levél. Németből ford.) 

Schafarik, Gesch. der s lav . Sprache und 
Literatur 1826. 325. 1. 
Domin Ignácz (petruseveczi), orvos-

doktor, Zágrábmegye és város főorvosa, 
Zágráb-, Varasd- és Szerémmegyék tábla-
bírája. D. Imre akadémiai tanár és Pozvek 
Hildegard fia, szül. 1809. júl. 26. Zágráb-
ban ; az orvosi tudományokat Bécsben 
hallgatta, hol 1836-ban orvosdoktori ok-

32* 
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levelet nyert; 1848—49-ben Komárom-
ban a 100. honvéd-zászlóalj főorvosa volt. 
Meghalt 1852. aug. 31. Gráczban. — 
Munkája: Bissertatio inaug. medica de 
haemorrboidibus. Vindobonae, 1836. 

Nagy IDán, Magyarország Családai III. 355.1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Domin Imre (petruseveczi\ jogi dok-
tor, ügyvéd, akadémiai tanár és Zágráb-
megye táblabirája, D. József kanonok 
öcscse, szül. 1776. okt. 8. Zágrábban; 
középiskolai tanulmányait bátyja veze-
tése alatt Győrött és Pécsett, a bölcsele-
tet és a jogot a pesti egyetemen végezte 
1796-ban ; ügyvédi vizsgálatot tett 1798-
ban és még azon évben a zágrábi aka-
démián a magyar nyelv és irodalom 
tanára lett. 1801-ben a pesti egyetemen a 
jogi tudományokból doktori oklevelet 
nyert és a zágrábi akadémián a polgári és 
büntető-törvény tanárává neveztetett ki, 
hol 1836-ig működött. 1834-ben I. Ferencz 
király nemességre emelte és V. Ferdinánd 
király 1837. máj. 2. a nemes és adomány-
levelet is kiadta, mely szerint a zágráb-
megyei Petrusevecz birtokot nyerte királyi 
adományban. Nyugalomba helyeztetése 
után is buzgó részt vett a közügyekben, 
mint a magyar-horvát államegység tánto-
ríthatatlan híve. Meghalt 1848. jún. 21. 
Zágrábban. — Munkája: Presdnanya 
pravicz szamoszvojneh vugerszkeh. Zág-
ráb, 1818. (Magyar magánjog horvát 
nyelven.) — Kéziratban: Propositiones 
ex jure ecclesiastico, Pestini, 1796. (a 
m. n. múzeumi kézirattárban.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 
354. 1. — Egyetemes 31. Encycl. VII. 467. 1. 
(Pauler Tivadar.) — Pauler Tivadar, Buda-
pesti E g y e t e m Története I. 371. 
Domin József Ferencz, theologiai s 

bölcseleti doktor, egyetemi tanár, chasmai 
cz. zágrábi kanonok és vaskai apát, a 
nápolyi és firenzei t. akadémia tagja, szül. 
1754. jan. 27. Zágrábban ; szülővárosában 
1769-ben végezte a logikát, mire a je-
zsuita rendbe lépett és bölcselet-doktori 
okievet nyert; a rend feloszlatása után l 

világi pap lett a zágrábi egyházmegyé-
ben ; tanított a győri, zágrábi s pécsi 
akadémián; 1791. decz. 1. a pesti egye-
temhez Horváth János helyébe a physika 
és mechanika tanárává nevezték ki; 1794 
—96-ban a bölcseleti kar dékánja s 
1798-ban rector volt. 1800-ban kanonok 
lett Zágrábban, hol 1819. jan. 19. meg-
halt. Gyászbeszédet Klohammer akadé-
miai prodirector (Zágráb, 1819.) mondott 
fölötte. Tagja volt a nápolyi kir. Arcádiának 
(1799. márcz.) és az etruszk akadémiának 
(1802. decz. 10.) Könyvtárát testvére a zág-
rábi akadémiának ajándékozta. — Munkái: 
1. Bissertatio physica de aeris factitii 
genesi et utilitatibus. Jaurini. 1784. — 
2. Bissertatio Sono campanarum fulmina 
promoveri potius, quam prohiberi pro-
lusio habita. Quinque-Ecclesiis, 1786. — 
3. Commentatio in electricitatem medicam 
regii musei physici Quinque-Ecclesiensis. 
Zagrabiae, 1789. — 4. Reflexionis quibus 
auctor commentationis de electricitate 
medica in museo physico Quinque-Eccle-
siensi experimentis comprobata Julii 
Tranquilli aminadversioni in eandem 
Zagrabiae anno 1789 editae respondet. 
Budae, 1790. (Névtelenül.) — 5. Commen-
tatio altera de electricitate medica, in 
museo physico Quinque-Ecclesiensi expe-
rimentis comprobata. Pestini, 1793. — 
6. Ars electricitatem aegris tuto adhi-
bendi, cum propriis, tum aliorum viro-
rum celeberrimorum experimentis innixa. 
U. ott, 1795. (2. kiadás. U. ott, 1796.) — 
— 7. Lampadis electricae optimae notae 
descriptio eaque utendi ratio. U. ott, 1799. 
(Német fordítása Schedius Lajos jegyze-
teivel. U. ott, 1800.) 

J/. Hirmondú 1783. 7. SZ. 1792. I . 82. 1. — 
Hazai s Külf. Tudósítások 1819. I. 14. Sz. — 
Allg. Literatur Zeitung. Hal le u. Leipzig , 1819. 
II. 384. 1. — Pressburger Zeitung 1819. I. 12. 
sz. — Ersch u. Gruber, Al lg . Encyc lopaed ie 
XXVI. 425. 1. — Stoeger, Scriptores 64. — 
Catalogus B ib i . Franc. Com. Széchényi I. 287. 
Suppl. I. 149. 467. — Katona, História Critica. 
XLI. 575. — Fejér, História Academiae 144.1. 
— Egyetmes 31. Encycl. VII. 466. 1. (Pauler 
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Tivadar.) — Szinnyei Könyvésze te . — Brüsztle, 
Recens io I . 103. 1. — Pauler Tivadar, Budap. 
E g y e t e m Története és Data biografica cz. 
kéz i ra t a m. n. múzeumban. 

Domini Vincse gróf, a fiumei tengeré-
szeti iskola igazgatója, szül. 1816. szept. 
21. St. Giovanni di Cosarsaban (Friul), a 
haditengerészeti akadémiát Velenczében 
1831—36-ban végezte; mint tiszthelyettes 
lépett ki az intézetből. Nem sok idő múlva 
Dandolo gróf altengernagy szárnysegéde 
lett, sőt a bécsi haditanács rendeletéből 
egy kisebb hadihajó parancsnokságával 
is megbízatott. 1844-ben a velenczei cs. 
k. hadi tengerészeti akadémia. 1845-ben 
pedig a fiumei m. kir. tengerészeti iskola 
tanárává neveztetett ki. 1848-ban Kossuth 
Lajos Pestre hivta, hol Mészáros Lázár 
honvédelmi miniszter az első és egyetlen 
magyar hadihajó vezényletével megbízta 
s politikai misszióban Londonba küldötte. 
Onnét visszatérvén Bécsben elfogták és 
hadi bíróság elé állították, de bizonyíté-
kok hiányában fölmentették és szabadon 
bocsátották. 1852-ben állított fel saját 
költségén Fiúméban egy tengerészeti s 
kereskedelmi iskolát, melynek a nyilvános-
sági jogot is megadták s melyet a monar-
chia egyéb nautikus iskoláival egyenrangú-
nak elismertek. Ezen intézet 19 évig állott 
fenn, míg a magyar kormány 1871-ben 
Zichy József kormányzó javaslatára a 
jelenlegi m. kir. tengerészeti iskolát szer-
vezte és igazgatójává D.-t nevezte ki. Ezt 
az állást tölti be a törhetetlen erélyű s 
kiváló szakismeretekkel bíró aggastyán ma 
is. — A tengerészeti tudományokat illető 
több kisebb - nagyobb értekezése jelent 
meg az olasz lapokban és folyóiratokban; 
magyar czikke : Magyarország, Fiume és 
a tenger (Pesti Napló 1867. 181—184. sz.) 
A magyar orvosok- és természetvizsgálók-
nak 1869-ben Fiúméban tartott gyűlésén 
két értekezést olvasott fel olasz nyelven; 
ezek közül A természettudományok és a 
hajózás czímű megjelent a Munkálatok-
ban (XIV. Pest, 1870.). — Munkái: 1. 

Der allgemeine schnelle Rechner bei 
Bestimmungen eines bestehenden Geld-
Curses und Waarenwerthes, eines Sconto 
oder Interesses für ein gegebenes Capital. 
Fiume, 1851. (Német és olasz szöveggel.) 
— 2. Cenni sul progresso della nautica. 
U. ott. 1857. — 3. Della bussola. U. ott, 
1858. — 4. Compendio di cognisioni 
nautiche. U. ott, 1858. — 5. SulV inven-
sione della bussola nautica. IJ. ott, 1861. 
— 6. Lezioni di manovra navale. U. ott, 
1862. — 7. Quesiti d'igiene, fisica e 
meteorologia propositi al XIV. Congresso 
dei Medici et naturalisti Ungheresi con-
venuti in Fiume. U. ott, 1869. — 8. La 
scienze naturáli e la nautica. U. ott, 
1869. — 9. L'Ungheria. Fiume ed il 
mare. U. ott. 1871. — 10. Ipotesi sui 
terremoti e sui vulcani. Roma. 1878. 
(Különnyomat a Rivista Marittimaból.) 

Vasárnapi Újság 1861. 19. SZ. 1862. 22. SZ. 
arczk. (Kenessey Albert.) — Felsmann N é v -
k ö n y v e 23. 1. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e és ön-
életrajzi adatok után dr. Berghoffer Józse f 
s z ives köz lése . 

Dominici János, dominikánus szer-
zetes, később raguzai érsek és bibornok, 
firenzei származású volt. Saját vallomása 
szerint soha sem volt tanára, hanem min-
den tudományt magától tanult meg. Meg-
halt 1418. vagy 1419-ben Budán. — Mun-
kái, melyek kéziratban maradtak: Com-
mentarius in Mathaeum és Epistola ad 
Romanos. 

Czvittinger, Spec imen 120. — Eggs (Georg. 
Joseph) , Purpura Docta. Monachii , 1714. II. 
506. — Oudinus (Casimir). Commentarius de 
Scriptoribus Ecc les iae Antiquis . Lipsiae, 1722. 
III. 2220. — Fabricius (Albertus), Bibl iotheca 
Latina Mediae et Infimae Aetatis. Hamburgi , 
1734. II. 160. — Joecher, Al ig . Gelehrten-
Lex ikon II. 171. — Horányi, Memoria I. 527. 1. 

Dominigg (Köszeghy) Gáspár, orvos-
doktor, pesti származású, homoeopatha 
orvos volt Pécsett. 1865. nyarától Eger-
ben, -hol nevét Kőszeghyre változtatta, 
azon év decz. megtébolyodott és 1866 
elején meghalt. — AHasonszenvi Lapokba 
irt (1864—65. A kisdedek neveléséről. Az 
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újszülöttek körüli első gondokról, A dajkák, 
A sósavany jellemzése, Kénélegsav, Lég-
élegsav, acidum nitricum); a Hasonszenvi 
Közlönyben is több czikke jelent meg. 
— Munkája: De amaurosi, dissertatio 
inaug. ophthalmologico-medica. Pestini, 
1844. — A csúznak hasonszenvi gyógyí-
tása czímű munkára előfizetést hirdetett, 
de műve kéziratban maradt. 

Rupp, Beszéd 164. 1. — Eger 1865. cz. 51. 
— Hasonszenvi Lapok 1866. 1. Sz. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . 

Dominik Károly, r. kath. áldozópap 
és hitszónok Pozsonyban. — Munkái: 
1. Sammlung einiger Andachten, welche 
in jetziger Zeit in der kath. Kirche be-
sonders üblich, von derselben anem-
pfohlen und den Gläubigen von grossem 
Nutzen sind. Pressburg, 1842. (12. kiadás. 
U. ott, 1858.) — 2. Sbjrka nehterych 
poboznostj. U. ott, 1852. (Tót imádságos 
könyv.) — 3. Poucenj o zivém Ruzenci. 
U. ott, 1855. (Tanítás Ruzenci éleiéről.) 

Petrik B ib l iographiája . 

Dominik Mihály, olaszii szepes-vár-
megyei származású; 1668. okt. 9-től a 
vittenbergai egyetem hallgatója volt. — 
Munkája: Dissertatio de praedestina-
tione. Vittebergae, 1671. 

Bart hol emaeides, Memoriae Ungarorum 171.1. 

Dominikowski Fülöp Jakab (juno-
szai), orvosdoktor. — Munkája: Disser-
tatio inauguralis medica, continens trac-
tatus de Syphilide theoreticam partém. 
Pestini, 1829. 

Toldy B ibl iogr . (Tudom. Tár 1833. 238.) — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Dominkovich Mária, telephon-kezelő 
Budapesten, D. földbirtokosnak ésPalóczy 
Juditnak (P. László hires borsodmegyei 
követ leányának) gyermeke, szül. 1847 
körül Miskolczon; édes anyja halála 
után vagyona a hitelezők kezébe került 
és ő tanításból élt 1877-ig Miskolczon; 
azután Egerben lakott és jelenleg .a fő-
városban telephon-kezelő. — Beszélyeket 
irt és regényeket fordított a Családi 
Körbe (1861-65), Hölgyfutárba (1861— 

62), Fővárosi Lapokba (1864—65. Szeren-
csés házasság, regény Flygare Cárién 
Emilia után ford. 1867. Egy hiú ember 
neje, svéd regény Schwartz M. S. után 
ford.), Nefelejtsbe (1865—73), Magyar-
ország és a Nagyvilágba (1866), a Gom-
bostű Naptárba (1867) és a Csöndes 
Órákba (1878—79). — Munkái: 1. Be-
szélyek. Miskolcz, 1867. Két kötet. — 2. 
Holt Felix a radicalis. Eliot György 
után ford. Bpest, 1874. Két kötet. — 3. 
Vinetta. Regény, Werner után ford. 
U. ott, 1878. Három kötet. — Szerkesz-
tette a Mátravidék cz. szépirodalmi s tár-
sadalmi közlönyt 1879. nov.—1880 végéig 
Egerben. 

Petrik Könyvésze te . — M . Könyvészet 1878. — 
Borsodmegyei Lapok 1884. 69. Sz. — dr. K o v á c s 
Gábor és Kapácsy Dezső sz ives köz l é se i . 

Dominkovits Modestus, szent Ferencz-
rendi szerzetes, szül. 1701-ben Felső-
Pulyán Sopronmegyében; 1722-ben lépett 
a rendbe s 1728-ban misés pappá szen-
teltetett föl; lector volt, őri és definitori 
hivatalt viselt a Mária-mezei rendházban 
(Pratis Marianis); provinciálissá válasz-
tották 1750-ben és 1759-ben. Ekkor a 
kapisztranusok comissariusa is volt. Meg-
halt 1770. márcz. 27. Pozsonyban. — 
Munkái: 1. Vég nélkül való nagyság. .. 
1748. Pozsony. — 2. Via sacra... Tyr-
naviae, 1763. (Többször utánnyomatott a 
következő években Pozsonyban és másutt.) 
— Kéziratban: Diarium ittineris ro-
mani... (A pozsonyi rendház könyv-
tárában.) 

Farkas, Scriptores 63. 

Domitrovich Alajos Ferencz. — A 
Zeitschrift für Natur und Heilkunde-ben 
(1851.) megjelent Das Ivandaer Wasser cz. 
értekezése. — Munkái: 1. Neue Brenn-
material-Darre. 1851. — 2. A gyümölcs-
tenyésztés legfőbb élelmi és kereseti for-
rása hegylakosoknak, tulajdon gyakorlati 

1 tapasztalás után a falusi nép számára. 
U. ott, 1853. (Ism. P. Napló 1097. sz.) 

Szinnyei Könyvésze te . 
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Domnanovits Ferencz, kath. plébános, 
szül. 1836. ápr. 2. Malomházán Sopron-
megyében, 1859. aug. 4. misés pappá 
szentelték fel, később ottavai plébános 
és esperes lett Sopronmegyében; egy-
szersmind a horvát elemi iskolák fel-
ügyelője. — Munkái : 1. História pri-
pelienya starogai novoga testamenti. Kis-
Marton, 1874. (Bibliai történetek.) — 2. 
Maly Katekizmus. U. ott, 1874. (Kis 
káté.) 

Schematismus Jaur inens i s 1859—78. — M. 
Sión 1891. (Szö l lössy K.) 

Domokos Antal, szentszéki ülnök és 
nyug. papnevelői igazgató, szül. 1811. 
febr. 17., misés pappá szentelték 1835. 
okt. 18.; meghalt 1885. aug. 9. Gyula-
fehérvárott. — Munkája: Selecta pro-
verbia et axiomata ingeniöse jucunda 
rythmicis versibus inclusa. Albae-Caro-
linae, 1871. 

Schematismus Cleri Dioec. Transsy lvan ien -
s is 1882. — Catalogus Bibi . Joann.Card. Simor 
330. 1. és gyász je lentés . 

Domokos Dénes (zala-kapolcsi), D. 
Lajos debreczeni biró és Kenessey Kata 
fia, biharmegyei táblabíró. — Kézirati 
munkája : Ein Brief an Herrn Thomas 
Paine über die Rechte des Menschen. . . 
Bagos, 1796., (melyet kiadásra szánt és 
József nádornak ajánlott föl) a m. nemz. 
múzeum kézirattárában.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 356.1. 

Domokos Jakab (zala kapolcsi), megyei 
alispán, előbbinek testvérbátyja, előbb a 
gróf Wartensleben ezredben hadnagy volt, 
majd a katonai pályát elhagyva, Bihar-
megyének főadószedője, később alispánja 
lett. Meghalt 1821. jan. 28. Várad-Olaszi-
ban 65. évében. — Lefordította Kotzebue-
nak A rágalmazók cz. érz. játékát 5 felv., 
melyet 1807. nov. 27. és 1809-ben elő-
adtak a pesti magyar színházban. 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 
356. 1. és gyász je l entés . 
Domokos Jenő, középiskolai tanár, 

szül. 1840. márcz. 1. Szegeden szegény 
napszámos szülőktől; 16 testvér közül 

1 csak őt taníttatták szülei; a gymnasium 
öt osztályát a szegedi kegyesrendi fő-
gymnasiumban végezte s 1859. aug. 20. 
a kegyesrendiek közé lépett és a próba-
évet Váczon töltötte; a VI. osztályt 
Kecskeméten, a VII-et Kolozsvárt já r ta ; 
1862—63-ban Máramaros-Szigetre tették 
tanárnak, hol e mellett a VIII. osztályt 
is elvégezte ; 1863—64-ben Nyitrán hit-
tanhallgató volt; azután tanár volt Sátor-
al jaújhelyben (1864—65, ezen év aug. 
12. misés pappá szentelték föl), Kecske-
méten (1865—66). Kolozsvárt (1866—68), 
Debreczenben (1868—69), Léván (1869— 
70), Selmeczen (1870—72), hol a bányá-
szati akadémia előadásait is hallgatta. 
Budapesten (1872—76) és itt tette le a 
tanári vizsgálatot is. 1876. aug. Nagy-
Becskerekre küldte a rend igazgatónak 
és házfőnöknek; itt a rend kormányával 
történt összekoczczanás miatt 1877. szept. 
23. a rendből kilépett; mire a nagy-
kikindai gymnasium igazgatójává válasz-
tották ; itten sokat kellett küzdenie a 
magyar tannyelv ellenségeivel, az omla-
dinistákkal; ezen harcz volt szülője sok 
politikai és polemikus czikkének ; jelenleg 
is ott működik mint tanár. — 1868-tól 
társadalmi, politikai s vegyes tartalmú 
czikkeket irt a M. Polgárba, Reformba, 
Pesti Naplóba, Nemzetbe, Szegedi Hír-
adóba (melynek rendes munkatársa volt), 
Torontálba stb. — Értekezései: Miként 
kell egy oly teljes köbből a köbgyököt 
kivonni, melynek gyöke három jegyű 
szám ? (Az orsz. középtanodai tanáregylet 
Közlönye 1870—71.); A másodrendű gör-
bék (A kegyesrendiek budapesti főgymn. 
Értesítője 1874.) — Munkái: 1. Természet-
tan a középtanodák alsó osztályai hasz-
nálatára. Bpest. 1875. — 2. Elemi mér-
tan a középtanodák felsőbb osztályai 
számára. II. rész. Háromszög-mértan. 
IV. rész. Elemző mértan a síkban. II. ott, 
1876—77. (Arányi Bélával,) — Álneve 
s jegyei: Egy lyceumi tanár, s. ö., A> 
x + y és D. J. 
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Kegyes-Tanitórendiek Névtára 1865—67. — 
Zelliger, E s z t e r g o m - V á r m e g y e i í rók 33. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Nagy Kikindai 
gymnasium Értesítője 1891. és önéletrajzi adatok. 

Domokos Kálmán, gazdasági taninté-
zeti igazgató, szül. 1841. nov. 6. Deb-
reczenben, bol atyja ref. néptanító volt; 
középiskoláit szülővárosában az ev. ref. 
kollégiumban, műegyetemi tanulmányait 
1862—63-ban a budai József műegye-
temen és a bécsi polytechnikumban vé-
gezte ; műépítészeire készülvén, u. ott 
tanult a képzőművészeti akadémián. Egy 
évig szolgált mint Debreczen város almér-
nöke. 1868-ban a debreczeni kir. gazda-
sági tanintézetnél az erőműtan, földtan 
és építészet tanárának neveztetett ki ; 
1876-ban lett e tanintézetnek igazgatója, 
hol jelenleg is működik. — Czikkei: A 
házi gomba kipusztításáról (Természet-
tud. Közlöny 1882.), Az épületek gondo-
zása (Gazdasági Mérnök 1882.), A trágya-
telepekről (Földmívelési Értesítő. 1892.) 
— Munkái: 1. A hosss-, ür- és súly-
mértékek átszámítása méterrendszerre. 
Debreczen, 1872. — 2. A méter mérték-
rendszer és az azzal való számítások 
népszerű előadása. Függelékül a tizedes 
törtszámok ismertetése. Bpest, 1872. — 
3. Atváltoztatásí falitáblák a méterrend-
szerrel való számításokhoz. Debreczen, 
1873. — 4. A földmérő. Gyakorlati kézi-
könyv, különösen a gazdasági intézetek 
hallgatói.. . használatára. U. ott, 1881. 
— 5. Az építkező gazda, vagy hogyan 
építsük istállóinkat. Kolozsvár, 1890. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Budapesti József 
Műegyetem Tanárai és Hallgatói. Bpest , 1883. 
— M. Könyvészet 1876. 1881. 1890. — Wutz N é v -
könyve . — Debreczeni m. kir. gazdasági tan-
intézet Evkönyve 1890. 

Domokos Lajos, (zala-kapolcsi), Deb-
reczen város főbírája, D. Márton és 
Komáromi Kata fia, szül. 1728-ban Deb-
reczenben, szülővárosában tanult és 1748-
ban Utrechtben egyetemi hallgató volt; 
1770-től szülővárosának főbírája, 1790-
ben Biharmegye alispánja s országgyű-

lési követe volt; mint ilyen rókatorkos 
zöld mentében, veres nadrágban és dol-
mánynyal jelent meg és hatalmas párt-
fogója volt a magyar nyelv behozatalá-
nak ; a legfontosabb fölterjesztéseket ő 
fogalmazta. Meghalt 1803. nov. 18. Deb-
reczenben 76. évében. Budai Ézsaiás irta 
latin epitaphiumát (M. Kurir II. 48. sz.) 
— Költeményét 1790-ből Trenk Frigyes 
védelmére, a nagyváradi Szabadság (1885. 
248. sz.) hozta, Péczeli Józsefhez irt, a 
tanárságra meghívó levelét 1786. júl. 9. 
pedig a Figyelő (XX.) — A helytartó tanács 
levéltárában van 1783-ból reflexiója (egy 
nagy ív), melyen kimutatja, hogy Révai 
tankönyvei mennyiben sértik a helyes 
magyarságot. Balogh Ferencz is említi 
egy munkáját : Deductio regiminis eccle-
siastici in Hungaria a primis inde refor-
mationis temporibus, melyet Benedek 
Mihály superintendens segítségével készí-
tett. Részt vett a híres debreczeni Magyar 
grammatika (Bécs. 1795.) munkálataiban. 
— Arczképe (olajfestés) a debreczeni ev. 
ref. kollégium könyvtárában van. 

Weszprémi Succincta Med. Biogr . IV. 141. 1. 
— Horányi, Memoria I. (Nevét D o m o n k o s -
nak irja.) — M. Kurir 1803. II. 48. sz . — 
Zeitschrift v o n u. für Ungern IV. 1803. 330.1. 
— Nagy Iván, Magyarország Családai III. 
356. 1. — Hortobágy 1863. 31. SZ. — Balogh 
Ferencz, M. Prot. E g y h á z t ö r t é n e t Irodalma 
34. 60. 1. — Kazinczy, P á l y á m emlékezete (N. 
Könyvtár III.) — Figyelő V. 220. XII. 58. 1. 
XX. 371. — Petrik Bibl iogr . — Vasárnapi Új-
ság 1891. 50. SZ. arczk. — Kazinczy Ferencz 
Levelezése I. II. — Gyászje lentés és Dézs i 
Lajos s z i v e s köz lése . 

Domokos LMJOS, debreczeni tanító. — 
Munkája : Gyakorlati utmutatás a növé-
nyek körül. Debreczen, 1872. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Domokos Lörincz (z.-kapolcsi), megyei 
főjegyző, D. Lajos főbíró s Kenessey 
Katalin fia, szül. 1761. okt. 27. Debre-
czenben ; középiskoláit a debreczeni ev. 
ref. kollégiumban végezte; azután a bécsi 
egyetemen a jog- és államtudományokat 
hallgatta; később csebi Pogány Lajos 
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mellett patvarista és Pesten jurátus volt. 
1785-ben haza térvén, Biharmegye al-
jegyzője. 1787-ben pedig Csanád-, Csong-
rád- és Békésmegyék főjegyzője lett, 
mely hivatalát 1790-ig, az említett megyék 
szétválasztásáig folytatta ; ekkor Békés-
megyének. 1803-ban Biharmegyének lett 
főjegyzője, mely hivataláról 1810-ben 
lemondott. Ezen idő alatt több izben 
országgyűlési követ és országos küldött-
ségek tagja volt. Meghalt 1825. aug. 13. 
Debreczenben. Szoboszlai Pap István 
debreczeni prédikátor mondott fölötte 
gyászbeszédet. — Munkái: 1. Tekintetes 
nemes Békés vármegyének tűs ellen 
való rendelései. Debreczen, 1800. — 2. 
Instructioja Bihar vármegyének a maga-
zinalis comissariusoknak szóló. Nagy-
várad, 1804. — 3. Rendelések a cseléd-
tartásról. U. ott, 1805. — 4. Táborba 
szálló nemesi sereg hadi törvénye. U. 
ott, 1809. 

Szoboszlai Pap István, Érdem-Oszlop. Deb-
reczen, 1825. — Nagy Iván, Magyarország 
Családai III. 356. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Domokos xWeM"í<m(zala-kapolcsi), Deb-
reczen város főbírája; D. Ferencz, tiszai 
vidék ezredesének fia ; tudományosan 
művelt férfiú volt s különösen az európai 
mívelt nyelvek ismeretében és a hazai 
jogtudományban nagy jártassággal birt; 
hivatalos elfoglaltsága mellett az iroda-
lomnak szentelte idejét. Meghalt 1764. 
ápr. 3. Debreczenben. Tatai Ferencz ev. 
ref. lelkész és Szathmári Paksi István 
mondottak fölötte gyászbeszédet (Nebó 
hegye . . . Debreczen, 1764.) — Munkái: 
1. A keresstyének kösött es idő szerint 
uralkodó romlottságnak kútfejeiről való 
elmélkedés. Mely franczia nyelven Írat-
tatott Osterwald Friderich János által és 
mostan magyar nyelvre fordíttatott. Deb-
reczen, 1745. (Névtelenül.) — 2. A 
keresstyén ethikának vagy erkölcsök 
tudományának rövid summája. La Pia-
cette János után francziából ford. U. ott. 
1750. (Névtelenül.) — Kézirata: Logica 

1715. a m. n. múzeumi kézirattárban. — 
Arczképét dohányszínű mentében, kék 
dolmányban, melyet egy tógátus festett 
papirosra, még Kazinczy F. látta. 

Horányi, Memoria 1.531.1. (Nevét Domonkos -
nak irta.) — Danielik, M. írók. II. 63. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai III. 356. 
— Csokonai Album. Debreczen, 1861. 219. — 
Szűcs István, Debreczen város története III. 
978—79. — Kazinczy, Pá lyám E m l é k e z e t e 
(Nemzeti Könyvtár III.) és M. Pantheon 
(N. K ö n y v t á r XXXVI. 377.) — Petrik Bibliogr. 
II. 547. 953. 1. 

Domonkos Sámuel, abaujmegyei fő-
ügyész és táblabíró; meghalt 1818-ban; 
temetése júl. 26. volt Korláton. — Mun-
kái : 1. Az t. n. abaujmegyei fel ülő 
nemes sereg kapitány auditóra D. S. 
úrnak felelete, melyet ezen vármegye 
főnótáriusa Selyebi Tiszta Ferencz úrnak, 
a fel ülő nemes sereg meg hiteltetésé-
nek alkalmatosságával élő szóval mon-
dott beszédére tett 1797-ben. Kassa. — 
2. Az t. n. Abauj vármegyei vitézlő 
nemes sereg kapitány auditora D. S. 
úrnak azon nemes seregnek 1798. eszt. 
boldogasszony havának 12. napján lett 
eloszlásával közre adott vég búcsú vétele. 
Kassa, 1798. 

Kazinczy, M. Pantheon (Nemzet i K ö n y v t á r 
XXXVI. 377. 1.) — Petrik Bibl iographiája. 

Domo szlay József, a tolnamegyei gazda-
sági egyesület titkárja. — Gazdasági 
czikkei a Gazdasági Lapokban (1868. 
Gazdasági tudósítás Edelényből, Egy adat 
a Hécsey-féle gyapjúmosásról, 1871. Széna-
savanyítás) és a Földmívelési Érdekeink-
ben (1874.) — Szerkesztette a Tolna-
megyei Földmívest, a tolnamegyei gazd. 
egyesület közlönyét 1883—84-ben Szeg-
szárdon. 

Donászy Ferencz, az Athen aeum 
nyomdai és kiadói részvény-társaság hiva-
talnoka s hirlapiró. szül. 1864. márcz. 16. 
Zala-Egerszegen, hol atyja D. Ferencz 
árvaszéki elnök volt; középiskolai tanul-
mányait Nagy-Kanizsán és Szombathelyen 
végezte 1873-ban; azután Budapesten és 
Bécsben az orvosi- és gyógyszerészeti 
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tudományokat hallgatta; jelenleg az Athe-
neumnál működik. — Beszélyeket irt a 
Szabolcsmegyei Közlönybe (1876—1878.), 
a Zalába, a Zalai Közlönybe (1880—81. 
1889—90.), Balaton és Vidékébe (1881), 
Karczag és Vidékébe (1881.); tárczákat 
a Budapesti Hírlapba (1889. A szárnyas 
világ Proteusza), Pesti Naplóba (1890. 
Posta galambok), Nemzetbe (1890—92. 
Csevegés a mérges kígyókról, A vén ördög, 
A nagyevők, Halálos bosszú óra, Egy 
pillantás a nagy mindenségbe, Az állatok 
háborúja, Az állatvilág hét fő bűnei. Lélek 
és ösztön, Izgalmas vadásztörténetek, Szár-
nyas tolvajok, Parforce vadászat gépár-
dokkal, Kigyóbűvölők és kigyótánczol-
tatók, Cobra király, Vándoroljatok ki, A 
tenger könyei, A legrettenetesebb méreg, 
A főnix madár, Kigyók és sasok küzdelme, 
Az állatok beszéde, A tropikus földövek 
éjjeli s nappali életéből, Szárnyas aris-
tokratia, Mesés szörnyek. A tenger 
lámpása, Hindosztán csodái, Ott hol 
a nap tüze ég stb.); a Magyar Hir-
lapba(Vadászképek, dicséretet nyert pálya-
mű), Salon és Sportba (1892. Egy vén 
borz recriminatiói, Oculi . . ., Augusztusi 
vadászképek, Vadászrész és a Herkulesbe, 
Vadászképek.) — Munkái: 1. Férjek. 
Nagy-Kanizsa, 1881. (Elbeszélések). — 
2. Lady Croovet Ella. Eredeti regény. 
Nyíregyháza, 1883. — 3. A három Syl-
vester-éj. U. ott, 1884. — 4. A bölcsek 
köve. Regény. U. ott, 1884. Két kötet. — 
5. A kék gyémánt. Ered. regény. Bpest, 
1885. — 6. A zöld szem. Regény Charles 
Welly után francziából fordította. U. ott, 
1885. — 7. Halálos szemsugár. Regény. 
Weddler után németből ford. U. ott, 1886. 

— 8. Vanitatum Vanitas. Ered. regény. 
Bpest, 1889. — 9. Derék Ferkó. U. ott, 
1892. (Marryat kapitány utáni átdolgozás.) 
— 10. Robinson Cruzoe. U. ott, 1892. 
(Átdolgozás németből.) — 11. Tannen-
burgi Róza. U. ott, 1892. (Átdolgozás 
németből.) — 12. Egy magyar diák 
élete Mátyás király korában. Regényes 

korrajz. U. ott, 1892. (A 9—12. sz. mun-
kák sajtó alatt vannak.) 

Önéletrajzi adatok. 

Donath Endre. — Munkái: 1. Solymosi 
Eszter. Legújabb társadalmi regény. Buda-
pest, 1882. Két kötet. 

M. Könyvészet 1882. 

Donáth Gyula, orvosdoktor, szül. 1849. 
decz. 23. Baján Bácsmegyében, hol atyja 
kiskereskedő volt; középiskoláit szülő-
városában végezte s 1867-től a bécsi 
egyetemen a természettudományokat hall-
gatta s különösen a vegytannal behatób-
ban foglalkozott; 1871-ben az innsbrucki 
egyetemre Maly R. tanár mellé került 
mint az élet- és kórvegyészeti tanszék 
assistense, hol 1873-ban orvosdoktori 
oklevelet nyert. 1874-ben Schneider tanár 
meghívására a bécsi egyetem első vegyé-
szeti tanszékénél az assistensi állást fog-
lalta el. 1876-ban Gráczba ment, hogy az 
időközben oda áthelyezett Maly műegyet. 
tanár laboratóriumában a vegyészet gya-
korlati tanítását vezesse ; ugyanott 1877-
ben mint az általános és physikai vegy-
tan magántanára habilitáltatta magát. 
Az 1877—78. orosz-török háborúban a 
török részen mint műtőorvos vett részt; 
hét hónapig a Sipka-szorosnál mint a 
kazanliki tábori kórházak főorvosa mű-
ködött és 1878. jan. 7—9. a Sipka-szo-
rosnál vívott csaták után, mint török 
részről való parlamentair, Kazanlik váro-
sát a győztes oroszoknak átadta; azután 
a drinápolyi kórházakban, valamint a 
Bosporus magaslatain táborzó csapatoknál 
működött. A háború befejeztével szülő-
városába visszatért, hol orvosi gyakorlatot 
folytatott. 1883-ban ideggyógyászati tanul-
mányútra Berlinbe ment, hol egy évet 
Westphal ideg- és elmegyógyászati klini-
káin töltött, de egyszersmind Helmholtz, 
Duboys-Reymond és Virchow laborató-
riumaiban is dolgozott. Miután még egy 
ideig Párisban Charcotnál a Salpetrióren 
tartózkodott, 1885-ben Budapesten mint 
idegorvos állandóan letelepedett. — Az 
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irodalomban kiterjedt munkásságot fej-
tett ki a természettudományok, különösen 
a vegyészet, orvostan (ideggyógyászat, 
gyógyszertan, orvosi tudomány történelme 
sat.) terén; ezeken kivül philosophiai, 
népszerű természet-, orvos- és társada-
lomtudományi czikkeket, kritikai tanul-
mányokat sat. is i r t ; a fontosabbak a 
következő évkönyvekben, folyóiratokban 
és lapokban jelentek meg: Sitzungs-
berichte der Akademie der Wissenschaften 
in Wien (LXVIII. 1873. Richard Maly und 
Julius Donath : Beiträge zur Chemie der 
Knochen, XLIX. 1874. Über die bei der sau-
ren Reaction des Harns betheiligten Sub-
stanzen, LXXV. 1877. Verhalten des Hydro-
xylamins gegen alkalische Kupferlösung, 
ugyanez a berlini Berichte der deutschen 
ehem. Gesellschaft czímű folyóiratban, 
LXXIX. 1879. Das spec. Gew. des Uran-
oxyd-Oxyduls und das Atomgewicht des 
Urans), Berichte der deutschen ehem. 
Gesellschaft in Berlin (XII. évf. Notiz 
über die Darstellung des Baryums aus 
Baryumamalgam, XIV. Physiologische und 
physiologisch-chemische Wirkungen des 
Chinolins, Beiträge zu den psychologi-
schen Wirkungen und den chemischen 
Reactionen des Chinolins), Bajai Közlöny 
(1878. A tánpzoló dervisek Konstanti-
nápolyban), Wiener med. Wochenschrift-
ben (1880. Ekzem in Folge von Atropin-
einträufelung), az Orv. Hetilapban (1885. 
A budapesti lakásviszonyok felől, Ugyanez 
a Budapester Tagblattban szept. 6., A 
hőérzék határairól egészséges és beteg 
állapotban, ugyanez a berlini Archiv für 
Psychiatrie-ban, 1886. Joannes Wieras, 
ugyanez a Wiener med. Wochenschrift-
ben, 1890. A Hutchinson-féle ophtalmo-
plegia internáról, ugyanez az 1891. Wiener 
med. Presseben, 1891. Az aethylenum 
bromatum mint uj szer az epilesia eilen, 
Ugyanez a berlini Therap. Monatshefte-
ben, 1892. Hysterias pupilla és accomo-
dativ hűdészek hypnotikus suggestio által 
gyógyult esete, Ugyanez az Ungar. Archiv 

für Medizinben), Pester Lloydban (1885. 
73. sz. Gehirn und Sprache, 1886. 8. sz. 
Wunderheilung, 183. sz. Geistige Ver-
erbung, 232. sz. Die ungarische Krank-
heit, 1887. ápr. 15. Hypnotismus, 1890. 
153. sz. Genie und Wahnsinn), a Wiener 
med. Presseben (1885. Zur Kenntniss des 
Chinolins und dessen Anwendung gegen 
Diphterie, Jos. Körösi's Statistik über die 
Sterblichkeit der Stadt Budapest, 1889. 
Ein Fall von progressiver Muskelatrophin, 
beginnend an der Unterextremität), Vir-
chow Archivjában (Berlin, CIV. 1886. Jo-
hann Weier über den Hermaphroditismus), 
a Journal für praktische Chemieben (N. 
F. XXXIII. 1886. Zur Kenntniss des De-
hydromorphins). M. tud. Akad. Értesítő-
ben (1886. A morphin sorsa a szervezet-
ben, ugyanez az Orvosi Hetilapban és 
németül a Pflüger Archivjában), Termé-
szettudományi Közlönyben (197. füzet 
1886. Az oxidálódásnál végbemenő che-
miai folyamatok, ugyanez a Neue Freie 
Presseben 1886. nov. 4.), M. Salonban 
(1887. Az ördöngösség a művészetben), 
Egyetértésben (1888. márcz. 30. Opiomania 
és morphinismus), M. orv. és term. Mun-
kálataiban (Nagyvárad, 1890. A trauma-
ticus neurosisról, ugyanez a Wiener med. 
Wochenschriftben), a Gyógyászatban(1891. 
További közlemények a traumaticus neu-
rosisról, 1892. A hypnotismus és sugges-
tiv therapiáról, ugyanez a Wiener med. 
Wochenschriftben), az Életben (1891. Az 
erkölcsiség fejlődése), M. Szellemi élet-
ben (1892. A két mohamedanus), végre a 
Nemzetben (1892. 231. sz. A hypnotis-
mus és suggestiv terapia előadása a brassói 
vándorgyűlésen). — Szerkeszti a Klinikai 
Füzeteket 1890 óta Budapesten. 

Magyar Szellemi Élet. Bpest , 1892. arczk. é s 
önéletrajzi adatok. 

Donáth Imre, elemi polgáriskolai igaz-
gató Fiúméban. — Munkái: 1. Ssülőföld-
leirás. A miniszteri tanterv alapján a 
fiumei elemi iskola III. oszt. számára. 
Fiume és környéke. Fiume, 1883. (Magyar 
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-és olasz szöveggel.) — 2. Grammatica 
ungherese e libro di lettura. (Magyar 
nyelvtan olaszok számára.) U. ott, 1892. 
Programmértekezése: Tizenöt év (a fiumei 
m. kir. állami elemi polgári fiúiskola és 
hozzákapcsolt ipartanfolyam Értesítője 
1891.) 

M. Könyvésiet 1883. — Corvina 1892. 20. sz. 

Donáth Lajos (nagy-ajtai), távirászati 
főtiszt Kolozsvárt. — Munkája : Népszerű 
távirástan különösen távirdai mellék-
állomások számára. Debreczen, 1870. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Donáth Pál (kilyényi). székely szárma-
zású, földbirtokos Kilyényben. — Munkái: 
1. A mértani átalakítás alaptörvénye. 
Pest, 1866. — 2. A székelyföldi urbéri-
ségörökváltsága, felajánlva Magyarország 
törvényhozó testületének. Brassó, 1868. — 
3. Országos védmű. Kolozsvár, 1886. 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1886—87. — 
Gross, Kronstädter Drucke 99. 

Donáti Frigyes, theologiai doktor, Jézus-
társasági tanár, szül. 1690-ben Sziléziá-
ban és Bécsben vétetett föl a rendbe, mire 
Nagyszombatban (1717—20) a theologiát 
hallgatta ; azután Fiúméban öt évig taní-
totta a theologiát, később a bölcseletet 
GÖrlitzben,atheologiát Zágrábban. Kassán 
és Gráczban adta elő; végre a seminarium 
kormányzója volt Fiúméban, hol 1750. 
aug. 18. meghalt. — Munkája: Jus et 
ratio domus Dei. Tyrnaviae. 1718. (Szűz 
Máriának szeplőtlen fogantatásáról.) 

Katona, História Critica XXXVIi l . 857. — 
Fejér, História Aeademiae 59. — Stoeger, 
Scriptores 65. 1. 

Donáti János, Jézus-társasági szerzetes, 
szül. 1686-ban Boroszlóban olasz szülők-
től ; meghalt 1728. máj. 11. Zágrábban, hol 
a gymnasium tanára és a rendház főnöke 
volt. — Munkája: Scisciensis victoria. 
Zagrabiae, 1717. (Dráma.) 

Catalogus Societ. JeSU 1725—29. — Katona, 
História Critica XXXVIII. 857. 1. 

Dónay János, esztergom-egyházmegyei 
áldozó pap, szül. 1807, máj. 24 Budán 
polgári szülőktől; 1824-ben theologus I 

volt Nagyszombatban; 1830. szept. 30. 
misés pappá szentelték föl; káplán volt 
Alsó-Korompán, Esztergomban és Buda-
pesten ; 1834-ben szkiczói adminisztrátor. 
1840-ben nagyszelezsényi, később köpösdi 
plébános, 1852-ben Nagyszombatban ma-
gyar hitszónok; a 60-as évek elején lama-
csi s 1866-ban hradeki plébános lett; 
több évig nyugalomban élt Pozsonyban; 
végre a Paulinum administratora volt 
Nagyszombatban, hol 1880. júl. 26., mint 
a sz. Adalbert-nyugdíjintézet tagja meg-
halt. — Schuster kis és nagy katekiz-
musát lefordította magyar nyelvre (Nagy-
szombatban az 50-es években): irt német 
nyelven egy lithurgikus munkát, melyet 
a bécsi mechitaristák adtak ki (honorá-
riuma 15 arany volt). — Kéziratban 
maradt Radlinszkynál pomologicus mun-
kája, melyet Urbanek pozsonyi kanonok 
és híres pomologus birált meg. 

Necrologium Str igon. 171. 1. é s Zel l iger 
Alajos sz ives köz lése . 

Dongó Gyárfás Géza, megyei főszám-
vevő, szül. 1853. júl. 16. K.-K.-Félegy-
házán; középiskolai tanulmányait szülő-
városában (I,—IV. oszt.), Szegeden (V. 
és VI. oszt.) és Kolozsvárt (VII—VIII. 
oszt.) végezte. 1870-ben a piarista rendbe 
lépett; tanárkodott M.-Szigeten, Nagy-
Károlyban és S.-A.-Ujhelyt. 1878. júl. 31. 
a rendből kilépett és Zemplénmegye szol-
gálatába állott; kezdetben árvaszéki kiadó, 
később árvaszéki kisegítő referens, majd 
megyei alszámvevő lett. 1885. ápr. 6. fő-
számvevőnek választották. Jogi tanulmá-
nyaiból, mint magántanuló Sárospatakon 
(két alapvizsgálat) és Kassán (jog- és 
államtudományi államvizsgálat) vizsgá-
zott. — Irodalmi működését 1873-ban 
kezdte egy alkalmi költeménynyel; czik-
keket irt a Máramarosba (1876—77.), 
Zemplénbe, a Szatmármegyei Közlönybe 
s a Szigeti Lapokba ; 1885-től a Zemplén 
főmunkatársa, hol két terjedelmesebb ta-
nulmánya (Rákóczi bujdosása s Rákóczy 
F. fejedelem ifjúsága) jelent meg. — 
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Munkái: 1. Lapok a tudományok köny-
veiből Budapest, 1877. — 2. Vázlatok 
as ősmagyar életből. Nagy-Károly 1877. 
— 3. A bossorkányokról. U. ott, 1878. 
— 4. Oskeletü temetési hagyományok-
S.-A.-Ujhely, 1878. — Szerkesztette 1876-
ban a Máramaros cz. politikai s társa-
dalmi lapot és 1891. jún. 7. óta szer-
keszti a Zemplént Sátoralja-Ujhelyben. 
— Álnevei s jegyei: Ógnodi, Félegyházi, 
X. Y. Z., —ó, —s, —á„ A , D—ó. 

31. Könyvészet 1877—78. és öné le tra jz iadatok . 

Donini Ferencz Ferdinánd, bölcseleti 
s orvosdoktor Neyberg Xaver herczeg 
boroszlói püspök, Lubomirszky lengyel 
herczeg és Esterházy herczeg szolgálatá-
ban a XVII. század végén és a XVIII. 
elején. — Két kézirati munkája van a 
budapesti egyetemi könyvtárban: Vnder-
schidliche Notata. (4-rét, Orvosi jegyzé-
sek ; az 1. 1. Eremi Zobor) és Scripta 
varia (4r. XVIII. századból. Különböző 
jegyzetei mathematikai és természettudo-
mányi tartalommal.) 

Budapesti TU. kir. egyetemi könyvtár kéziratai• 
nak Jegyzéke. I. Bpest , 1889. 113. 119. 1. 

Donner János Zsigmond, orvosdoktor, 
soproni származású. — Munkája : Com-
mentationis medico-chirurgicae de gib-
bositate. Pars I. Gottingae, 1784. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Don Pedro L. Bartók Lajos. 
Donogány Jakab, orvosdoktor, szül. 

1829-ben Magyar-Láposon Erdélyben; 
tanult szülővárosában és Kassán, azután 
a pesti egyetemen az orvosi tudományo-
kat hallgatta, hol 1852-ben orvosdoktor 
lett, mire Alsó-Fehérmegye és Nagy-
Enyed főorvosa volt. Meghalt 1877. aug. 
12. Borszéken 49. évében. — Munkája: 
Vegytani készítmények. Schulek Sándor 
után magyarra fordította, némely készít-
ményekkel és vegytani szótárral bőví-
tette. Pest, 1851. (Ism. Orvosi Hetilap 
1857. 447. 1.) 

31. Orv. és Term. Munkálatai X. Pes t , 1865. 
53. 1. — llupp, Beszéd 168. — Oláh Gyula, 
Magyarországi K ö z e g é s z s é g i Statiszt ika 8. 1. 

— Szinnyei Könyvésze te 690. 1. — Orvosi-
Hetilap 1877. 712. 1. és gyászje lentés . 

Dónyi Gellért, theologiai doktor, pau-
linus szerzetes és generalis definitor. — 
Munkája : Funiculus triplex, ex diversis 
ss. pp. sententiis pro novissimorum con-
sideratione, vitiorum extirpatione, ac 
praecipuarum virtutum acquisitione : piis 
quibusdam affectibus pro diversis cir-
cumstantiis usurpandis et praecipuis, 
ac communioribus s. r. c. decretis con-
textus. Posonii, 1747. — Kézirati mun-
kája : Diurnale monasticum in quo quin-
quaginta quinque sermones de praecipuis 
materiis pro religiosis, praesertim monas-
ticam vitám profitentibus ss. patrum tes-
timoniis velut luce diurna illustrantur . . . 
a. 1756. (4-rét 476 lap. Az 1. lapon: Hic 
liber datus est ad usum p. Pauli Eszter-
házy a quo commodatus est . . . 1760. 
27. May.) 

Budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kézira-
tainak Jegyzéke. 1. Bpest, 1889. 77. 1. — Petrik 
Bibl iographiája . 

Doppler FLeresstély, műegyetemi ta-
nár, szül. 1803. nov. 29. Salzburgban; 
1837-től a prágai műegyetemen tanított; 
1847. okt. 23-tól tanár volt a selmeczi 
m. kir. bányász-akadémián, hol a mennyi-
ségtant, természettant és erőműtant adta 
elő 1849-ig, midőn a bécsi cs. kir. mű-
egyetem tanára lett. Meghalt 1854. márcz. 
17. Velenczében. — Munkái: 1. Versuch 
einer analytischen Behandlung beliebig 
begränzter und zusammengesetzter Linien, 
Flächen und Körper. Prag, 1839. — 2. 
Versuch einer Erweiterung der analyti-
schen Geometrie, auf Grundlage eines 
neu einzuführenden Allgorithmus. U. ott, 
1813. — 3. Arithmetik und Algebra. Mit 
besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse 
des praktischen Lebens und der techni-
schen Wissensehaften. U. ott, 1844. 

Wurzbach, Biogr. Lexikon III . 370. I. (hol 
többi munká i is fe lsorolvák.) — Selmeczi m. 
kir. bányász- és erdészakadémia Emlékkönyve. 
Selmecz , 1871. 58. 63. 1. 

Dorca János, a brassói rumén görög 
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keleti iskola igazgatója. — Munkái: 1. 
Manuale de limb'a germana pentru 
spólele populäre capitale rom. gr. orient. 
Brassó, 1871. (2. kiadás. U. ott. 1877. 
Német nyelvtan.) — 2. Antaia carte de 
cetire cu deprinderi gi reguli gramati-
cali pentru invetarea limbei germane in 
scolele popolare romane. U. ott, 1891. 

Gross, Kronstädter Drucke 110. 112. 
Dorffinger József András, kamarai 

igtató Budán. — Munkái: 1. Wegweiser 
für Fremde und Einheimische, durch 
die k. Freistadt Pest, in Hinsicht auf Ge-
schichte, Oertlichkeit, Kultur, Kunst und 
Gewerbe. Pest, 1827. Pest térképével. — 
2. Wegweiser durch die königlich unga-
rische Freistadt Pesth, oder Benennung 
und Zahl aller öffentlichen Plätze. Stras-
sen, Gassen und Gässchen, nebst dem 
neuesten Plane dieser königlichen Frei-
stadt. U. ott. 1829. Pest térképével. 

Schematismus Hung . 1828. — Petrik Bibl iogr. 

Dormány István (debreczeni), ev. ref. 
püspök, D. István ref. lelkész fia; 1648-
ban a debreczeni kollégium felsőbb osztá-
lyaiba lépett (subscribált), 1664-ben a 
leideni egyetem hallgatója volt; hazájába 
visszatérte után nábrádi. azután bátori, 
végre a mádai ref. egyház lelkésze s 
1679-ben a szabolcsi egyházkerület espe-
rese lett. 1692. jún. 29. a nagy-károlyi 
zsinatban püspöknek választatott. Meg-
halt 1693-ban Madán egy német katona 
golyója által. — Drégel-Palánki Jánosnak 
Via Salutis (Debreczen. 1682.) cz. mun-
kájába jan. 14. üdvözlő magyar rhyth-
musokat irt, «melyek meglehetősük» irja 
Tóth Ferencz. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr . IV. 133. 
368. 1. — Tóth Ferencz, A l ie lvécziai val lás-
tételt k ő v e t ő túl a t iszai püspökök. Győr, 
1812. 146. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v -
tár I. 524.1. és Bakóczi János sz ives köz lése . 

Dorner József, gyógyszerész, gymna-
siumi tanár, a m. tudom, akadémia leve-
lező tagja, szül. 1808. nov. 2. Győrött; 
atyja Thurner József kereskedő volt, ki 
1831-ben a megye nemesi lajstromába 

vétette föl magát. A gymnasium alsó 
osztályait szülővárosában járta, a bölcse-
letet a soproni főgymnasiumban végezte ; 
azután 1824-től 1827-ig ugyanott a Koch-
meister-féle gyógyszertárban gyakornokos-
kodott és végül segédképen töltött több 
évet Pesten és Pozsonyban. A füvészet 
iránti előszeretetének fejlesztésére a sop-
roni tartózkodás nagy befolyással volt. 
További kiképeztetése czéljából 1831—32-
ben a bécsi egyetemet látogatta. Tanul-
mányainak végeztével 1836-ig többféle 
gyógyszertárban segédeskedett. 1836-tól 
1840-ig az atyja által megvett gyógy-
szertár tulajdonosa volt. 1840-ben a m. 
kir. helytartótanács egészségügyi osztá-
lyábannyert akalmazást; 1848-ban Eötvös 
József báró a m. kir. cultusministeriumba 
hivta meg. Ez időben a pesti füvészkert 
hirneves felügyelőjével Rochel Antallal 
megismerkedett, kivel több kirándulást 
tett; barátságot kötött Sadler József bota-
nikus tanárral és Lang Adolf természet-
vizsgálóval is. Bánáti útjában Heuffel 
Jánossal, Torontálmegye hires orvosával 
jött közelebbi érintkezésbe. Megismerked-
vén Zichy János gróffal, vele több füvészi 
kirándulást tett a dunántuli vidékre s a 
stíriai Schneebergre. A bécsi füvészekkel 
is összeköttetésben állott, sőt a külföldi 
tekintélyek is nagyra becsülték közlemé-
nyeit. A németországi füvészek Nestora, 
Reichenbach és fia tőle sok becses adatot 
nyertek; meglátogatta őt dr. Ascherson 
a berlini tudós is, kit a magyar nevek 
helyesírásában és kiejtésében oktatott. 
A szabadságharcz lezajlása után a magán 
életbe vonult és kedvencz tudományának 
élt. 1853-ban a szarvasi gymnasium meg-
választotta a természettudományok taná-
rává ; 1860-ban a pesti ág. ev. gymna-
siumnak lett tanára, mely állásában 1873. 
okt. 9. Pesten történt haláláig megmaradt. 
A m. t. akadémia 1858. decz. 15. válasz-
totta levelező tagjai sorába^emlékbeszédet 
Kalchbrenner Károly 1875. jan. 25. tartott 
fölötte a m. t. akadémiában — Czikkei 
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s értekezései megjelentek a Term. tud. 
társaság Évkönyvében (II. 1845. Buda 
vidékének s illetőleg Magyarországnak 
égaljviszonyai), Uj M. Muzeumban (1853. 
Rajzok a növények életéből. I. Növény-
világ és az ember. II. Növénysejt). Szarvasi 
ág. ev. főgymn. Tudósítványában (1854. A 
természettudományok studiumáról, 1855. 
A phanerogamák termékenyítése és az 
embryo képződése, 1859. A czukorról és 
keményítőről. 1860. Szarvas vidéke és a 
magyar alföld, természetrajzi vázlat),Pesti 
ág. ev. gymn. Értesítvényében (1862. Pest-
megye viránya összehasonlítva A.-Ausztria 
virányával), M. Akad. Ért. Math, és Term. 
Közi. (1860. A górcső történelmének és 
alkalmazásának vázlata, 1864. Budapest 
tölgyei, adalék a tölgyek históriájához), 
M. orvosok és term. Munkálataiban (IX. 
1864. A magyar virány cuscutái), M. 
Tanügyben (1872—73. Könyvismerteté-
sek.) Ezeken kivül sok bírálatot irt a P. 
Lloyd tanügyi rovatába (Heinrich Gusztáv 
szerkesztése alatt) és több értekezést 
olvasott föl az akadémiában és a term. 
tud. társulatban, melyek nem jelentek 
meg. — Munkái: 1. Das Banat in topo-
graphisch - naturh istorischer Beziehung, 
mit besonderer Berücksichtiguug der Her-
culesbäder nächst Mehadia und ihrer 
Umgebungen . . . Pressburg, 1839. (Cen-
surai kézirati példánya a m. n. múzeumi 
kézirattárban.) — 2. Das Ganse der Essig-
fabrikation theoretisch und praktisch ab-
gehandelt, . . . Pesth, 1841. — 3. Der 
vollständige Betrieb der Branntwein-
brennerei nach allen seinen Verzwei-
gungen, mit ausführlicher Beschreibung 
der Malz- und Hefenbereitung, des Maisch-
verfahrens, . . . U. ott, 1843. — 4. Die 
Traubenkrankheit nach den neuesten 
Erfahrungen und Ergebnissen. U. ott, 
1853. — 5. As ásványtan elemei al-
gymnasiumok és alreáliskolák számára. 
U. ott, 1858. (Kiadja Batizfalvi István. 
2. átdolg. kiadás. U. ott, 1864. 3. átdolg. 
kiadás. U. ott. . . .) — 6. Ásványtan fel-

sőbb tanodák ssámára. Kiadja Batiz-
falvi István. U. ott, 1865. — 7. As állat-
tan elemei a gymnasium és ipartanoda 
alsóbb oszályai számára. Kiadja Batiz-
falvy István. I. rész. Az emlősök. U. ott, 
1863. (2. jav. kiadás. U. ott, 1872.) II. 
rész. Madarak, hüllők és halak. U. ott, 
1863. (2. újra átdolgozott kiadás. Bpest, 
1874.) III. rész. Gerincztelen állatok. Pest, 
1864. — 8. A növénytan elemei a gym-
nasium és ipartanoda alsóbb osztályai 
számára. U. ott, 1864. — 9. Die Cus-
cuten der ungarischen Flora. Vortrag 
gehalten in der IX. Versammlung unga-
rischer Naturforscher zu Pest 1863. Aus 
dem Ungarischen übersetzt von. P. Ascher-
son berichtigt und ergänzt vom Verfasser. 
1868. (Különnyomat a Linnaea XXXV. 
kötetéből.) 

Kanitz, Versuch einer Geschichte der ungar. 
Botanik . Hal le , 1865. 197—202. 1. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Kalchbrenner Károly, Dorner 
József emléke. Bpest , 1875. (Értekezések a 
term. tud. köréből . IV. kö te t 2. sz.) és g y á s z -
je lentés . 

Dornis (György ) Gáspár, cziszterczi 
rendi gymnasiumi tanár, szül. 1818. 
márcz. 25. Iszka-Szt-Györgyön (Fehérm.); 
1836. szept. 14. a cziszterczi rendbe lé-
pett és 1842. aug. 14. misés pappá szen-
teltetett föl. Theologiai tanulmányait a 
bécsi Pázmány-intézetben végezte 1839 
-42-ben . TanárkodottPécsett (1842—45.), 
Egerben (1846—49.), Székesfehérvárott 
(1849—63.); a vallástant, magyar irodal-
mat és latin nyelvet tanította. 1863-tól 
1873-ig lelkész volt Herczegfalván (Fehér-
megye). Meghalt 1873. okt. 25. Székes-
fehérvárit. Mint képzett tanár és jeles 
hitszónok van jellemezve. — Programm-
értekezése : Az erkölcsrontó iratok, ravasz 
csábítók és a rossz példák (Székesfehér-
vári r. kath. gymnasium Értesítője 1858.) 
— Munkái: 1. Elégia gratiarumactio 
valedictoria. Per alumnos II. humanitatis 
regii gymnasii Alba-Regalensis semestri 
aestivo elaborata, et occasione publicatae 
classificationis decantata. Albae-Regiae, 
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1835. — 2. A katholikus isteni tiszte-
let szelleme, avagy az egyházi szokások 
és szertartások magyarázata. Terklau 
Mátyás után ford. Pest. 1854. (3. kiadás. 
U. ott. 1865. 4. jav. kiad. Bpest. 1876.) 

Fehércári r. k. gymnasium Értesítője 1851— 
1863. — Petrik K ö n y v é s z e t e és Bibliogr. — 
31. Könyvészet 1876. és dr. Vass Bertalan szi-
ves közlése . 
Doroghi Igndcz, főreáliskolai tanár, 

szül. 1854-ben Hajdu-Doroghon ; 1877 óta 
tanítja a mennyiségtant és mértant a 
temesvári m. kir. állami főreáliskolában. 
— Czikkei: Az elemző mértan a közép-
iskolákban (Temesvári állami reáliskola 
Értesítője 1883.), A villamos vasútról (a 
Természettudományi Közlönyben 1884.) 
jelent meg. — Szerkesztette a temesvári 
Természettud. Füzeteket 1884-tól (melynek 
1880-tól dolgozótársa volt) és az Emlék-
könyvet a délmagyarországi természet-
tudományi társulat tiz éves fennállásának 
ünnepélye alkalmából. Temesvár, 1884. 

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

Dorothicius Tamás, ág. ev. lelkész 
volt 1612-ig Rózsahegyen (Liptómegye) 
1629-től Zsaskon. — Kéziratban Diariumot 
hagyott maga után, melyet Fabó Monu-
mentáiban fölhasznált. 

Fabó, Monumenta I. III, 

Dortsák Gyula, főgymnasiumi igaz-
gató, szül. 1857. júl. 13. Losonczon Nóg-
rádmegyében ; középiskoláit a rozsnyói 
r. kath. főgymnasiumban végezte 1875-
ben ; a bölcseletet a pesti egyetemen hall-
gatta s az alapvizsgálatot 1877. decz. 
letette. A tanári képesítést (történelem és 
földrajzból) 1880-ban fejezte be. Első 
alkalmaztatását 1878—79-ben a losonczi 
m. kir. állami főgymnasiumban mint 
próbaéves tanárjelölt kezdette meg. 1879 — 
80-ban nevelő volt Jópatakon(Nógrádm.); 
az 1880/81—1883/4. iskolai években ismét 
a losonczi áll. főgymnasiumban műkö-
dött mint helyettes tanár, tanított továbbá 
a Kovarcz-féle középleányiskolában és 
az iparos ifjak esti tanfolyamában; egy-
úttal az ipariskolai bizottság jegyzője s a 

losonczi dal- és zeneegyesületnek titkára 
volt. 1884-től 1887-ig az árvamegyei 
alsó-kubini áll. polgáriskolában rendes 
tanító volt. 1887. szept. 1-től 1889. ápr. 
24-ig rendes tanár és helyettes igazgató 
az árvamegyei trsztenai kir. kath. gym-
nasiumban ; azóta ugyanott rendes igaz-
gató ; Árvamegye törvényhatósági bizott-
ságánaktagja, a trsztenai kisdedóvóintézeti 
gondnokság elnöke, a felvidéki magyar 
közművelődési egyesület árvamegyei vá-
lasztmányának alelnöke, a besztercze-
bányai kereskedelmi egyesület kamara 
levelező tagja s a trsztenai tanári kör 
elnöke. — Paedagogiai értekezései a Her-
kulesben : 1877. A testi nevelés főteendői; 
a Polgáriskolai Közlönyben: 1885. A 
tanári tanácskozásokról. A közös és egy-
bevágó eljáráshoz szükséges tényezőkről, 
A magyar nyelv tanításáról az alsó három 
osztályban, Mik és milyenek legyenek az 
Utasítások ? 1886. A polgári iskolák benső 
tanügyi állapotának kérdéséhez, 1887. A 
földrajz tanításáról, 1888. Bevezetés a 
magyar hangsúlyos verselés ismertetésé-
hez ; a Közoktatásban : 1886. A polgár-
iskolák népszerűsítésének módjáról, Az 
Írásbeli dolgozatok javítási módjáról, 
Bevezetés Arany János Toldijához; a 
Polgári Iskolában : 1886. A polgáriskolák 
népszerűsítésének módjárói; a Néptaní-
tók Lapjában : 1887. Vezérczikk a húsvéti 
számban, A testi nevelés főteendői; a 
kolozsvári Család és Iskolában: 1887. A 
tanférfiak testületi szelleméről, 1888. 
Nézetek a tanítás helyes, gyakorlati mód-
járól, A házi nevelés főtényezői, Eszmék 
az iskola nevelő hatásáról, 1889. A fegyel-
mezés mint az iskolai élet elsőrangú 
tényezője, 1889. Az olvasmánytárgyalás-
ról, 1890. Az iskola az erkölcsi képzés 
szolgálatában, A család és iskola kölcsö-
nösen támogassa egymást, 1891. Az Írás-
beli dolgozatok, 1892. A tanító mint a 
nép társadalmi, szellemi és erkölcsi veze-
tője, A hivatásról, A földrajzi térképolva-
sás a földrajzi tanításban; az Orsz. közép-

32. ív sajtó alá adatott 1892. okt. 29. 
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iskolai Tanáregyesület Közlönyében: 1888. 
Az osztályfői teendők, 1889. Az évvégi 
vizsgálatokról, 1890. Az ifjúsági könyv-
tárakról, 1891. Magyarázatok az 1891— 
92-ben kiadott miniszteri rendeletekhez ; 
a losonczi Nevelésben : 1888. Nőnevelé-
sünk alapeszméiről, Feleltetés, ismétlések, 
1889. A nem magyar ajkú felnőttek okta-
tása a magyar nyelvben, Egyetemes 
Közoktatásügyi Szemlében: 1890. A közép-
iskolai nevelés nemzeti feladatairól, 1891. 
A reáliskola az egységes középiskola 
szempontjából, 1892. Irányeszmék a közép-
iskolai nevelés-oktatásban. Vélemény az 
egységes középiskoláról; a Nemzetben 
1892. febr. 17. sz. Egységes középiskola, 
Pályaválasztás ; publicistikai dolgozatai: 
az Ország-Világban 1885. A jó palóczok-
ról, Az árvamegyei tótok; a Nemzetben 
1885—87. Árvamegye közéletéről vár-
megyei közgyűlési tudósítások, 1887. A 
felvidék magyarjaihoz ; a Budapesti Hír-
lapban : 1885 márcz. 22. sz. A palóczok-
ról. jún. 28. sz. Ujabb palócz photo-
graphiák, 1885—1891. Magyar nemzeti 
kulturmozgalmakra vonatkozó több köz-
lések ; a Felsőmagyarországi Nemzet-
őrben : 1885. A nemzeti kulturmozga-
lom Árvamegyében, Az Árva völgyéből 
(Árvamegye ismertetése), A felvidéken 
szükség van tömörülésre s az egész vona-
lon kitartó munkásságra, Árva vára, 
Hazafiúi és polgári kötelmeinkről. A 
nemzetiségek és nemzetegység hazánk-
ban, 1886. Alsó-Kubinból a Királyhegy 
alá, A Garam felső völgyében, A sztra-
czenói völgynyilástól a dobsinai jégbar-
langig, A magyar közművelődési egye-
sületek néhány feladatáról, Nógrád leg-
magasabb pontjain, Társadalmi mozgal-
maink viszonya az összességhez, A 
kereskedelem a magyarosodás szolgála-
tában, 1887. Árvamegye természeti és 
kulturális szempontból és néprajzi tekin-
tetben, Társadalmi állapotainkról, A fel-
vidékmagyarjaihoz, A hazafias közszellem 
fejlesztéséről, 1888. A kultura terjeszté-

Id. S z i n n y e i J . , Magyar Írók II. 

sének módjáról és kulturmozgalmakra 
vonatkozó levelezés (1885—86.); Losoncz 
és Vidékében: 1880—81. irt 40 önálló 
czikket és 15 különféle tárczát, 1884. 
Árvamegye leírása, 1885. A nemzetisé-
gek a felvidéken sat. 1886. A magyar 
közművelődési egyesületek feladatairól, 
A polgári rend újból való keletkezése és 
fejlődése Európában a népvándorlás után. 
Városaink keletkezéséről sat. ; a Tátra-
vidéki Híradóban : 1885. Alakítsunk jó-
tékonysági egyesületeket, A magyar nyelv 
érdekében, A társadalmi regenerálásról, 
Ipartestület és kereskedelmi szövetkeze-
tek. Egyesületeinkről, Murány vára, 1887. 
A Garam felső völgye ; a Felvidéki Hír-
adóban : 1887. A törvénykezési párvia-
dalokról, Egyetértsünk ! Az európai pol-
gárirend felszabadulásának üdvös hatása, 
Üdv a felvidéki magyar közművelődési 
egyesületnek, A czéhekről, A házi neve-
lés köréből, 1888. A köztevékenység 
néhány feltételéről, A magyar közműve-
lődési egyesületek terjesztése érdekében, 
az Árvamegyei Hírlapban: 1889. Általános 
ipari és kereskedelmi társulatot Árva-
megyének, A magyar nyelv mint egyik fő 
nemzetalkotó tényező. 1890. A keresztény-
ség világhivatásáról; a Felvidéki Nemzet-
őrben : 1891. A magyar kultúregyesület 
teendői, A magyar nyelv, A közigazgatás 
a magyar állameszme szolgálatában, A 
hivatásról; az Egyetemes Közoktatásügyi 
Szemlében: 1892. 16. sz. Középiskolai 
administratio. 1. Didaktikai és szervezeti 
szabályrendeletek. — Munkái: 1. A pol-
gári iskolai élet köréből. Losoncz, 1885. 
— 2. A nemzetiségek és a nemzetegység 
hazánkban. Nyitra, 1885. — 3. A házi 
és iskolai nevelés fontosabb teendői. 
Bpest, 1888. (Ism. a Család és Iskola s 
a losonczi Nevelés.) — 4. Néhány lap 
a trsztenai kir. kath. gymnasium történe-
téből. A.-Kubin, 1889. — 5. Paedagogiai 
dolgozatok a középiskolai nevelés-oktatás 
köréből. U. ott, 1890. — 6. Tájékoztató 
a középiskolai felterjesztésekhez. Losoncz, 

33 
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1892. — 7. As ó-kori történelem tanítá-
sáról. 1. füzet. U. ott. 1892. — Kéziratban: 
Középiskolai ügyvitel és a középiskolák 
szervezete ; A középiskolai uj rendtartás 
magyarázva; A városi szerkezet s a pol-
gári rend keletkezése, fejlődése és kul-
turhatása a külföldön és hazánkban; A 
közép- és uj kornak az egyidejűségre 
alkalmazott összehasonlító története. 
Szerkesztette a Losoncz és Vidékét 1880. 
aug. 4-től 1891. jan. 9-ig, mely lapnak 
1880. jan. 15-től főmunkatársa volt; szer-
keszti még a trsztenai kir. kath. főgym-
nasium Értesítőjét 1888-tól. — A trsztenai 
tanári körben 1888 óta több szakérteke-
zést tartott; igy A házi nevelés főteen-
dőiről, Az ifjúsági könyvtárakról, Az évi 
záró-vizsgálatokról sat. 

M. Könyvészet 1886. — Horváth Ignácz Köny-
vészete . — A trsztenai gymnasium Értesítője 
1890. és önéletrajzi adatolt. 

Dósa Dániel. L. Dóssá Dániel. 

Dósa Dénes, (makfalvi), fó'gymnasiumi 
igazgató-tanár, szül. 1840-ben Illyefalván 
Háromszékmegyében ; 1869 óta tanítja a 
bölcseletet és latin nyelvet a szászvárosi 
ev. ref. főgymnasiumban. — Czikke: A Dar-
winismus és az ellene emelt vádak (Prot. 
Tud. Szemle I. 1869.), A szászvárosi ev. 
ref. Kun-tanoda története (Szászvárosi 
helv. gymnasium Értesítője 1878.), Évzáró 
beszéde (U. ott, 1885.) — Munkája: As ó's-
keressténység történelme. Baur Ferdinánd 
után fordította. Bpest, 1874. (Jeskó Lajos-
sal. Prot. Theol. Könyvtár III.) — Szer-
keszti a szászvárosi főgymn. Értesítőjét. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Wutz N é v k ö n y v e . 

Dósa Elek (makfalvi), jogi doktor, 
akadémiai jogtanár, a képviselőház al-
elnöke s a m. tudom, akadémia tiszt, 
tagja, D. Gergely jogtanár fia, szül. 1803. 
márcz. 15. Marosvásárhelyt ; hét éves 
korában (1810. febr. 10.) szülővárosában 
az ev. ref. kollégium első osztályába lé-
pett és 1819. júl. 3. a felsőbb tudomá-
nyokat hallgató ifjak közé vétetett fel. 
1825-ben a philologiai osztályban köz-

tanító lett; 1827. jan. 30. a hazai jog, 
törvényszéki gyakorlat és hazai történe-
lemből vizsgát tett; áprilistól fogva 
Bárczay Pál pestmegyei első alispán, 
nov. 11-től Hubay József ügyvéd mellett 
gyakornokoskodott. 1828. máj. 19. a bün-
tető jogból, júl. 14. a római jogból, 1829. 
jan. 28. az egyházi jogból tett vizsgáiról 
nyert okleveleket. 1828. szept. 24. ügy-
védi censurát és 1829. jan. 9., febr. 20. 
és ápr. 24. jogi doktori szigorlatokat tett 
és ezzel Erdélyben az első jogi doktor 
volt. Pesten harmadfél évet töltött el ; 
közben 1827. szept. és okt. Kövy Sándor 
jogtanárt hallgatta Sárospatakon. 1830-ban 
Szentkirályi Mórral Németországban uta-
zott és az ottani egyetemeket látogatta. 
1831. jan. 22. történt beigtatása s be-
köszöntése a marosvásárhelyi ev. ref. 
jogi akadémián, hol 1848. májusig mű-
ködött. Ezen év izgalmas napjaiban, mint 
a Széchényi elveit valló s követő mér-
sékelt ellenzéki megtartotta irányát. 1849. 
febr. 12. Csányi László kormánybiztos 
Marosszék kormánybiztosává nevezte ki; 
ezért az osztrák kormány M.-Vásárhelyre 
internálta s javait zár alá tétette. 1850. 
szept. a kollégiumi elöljáróság reá ruházta 
a paedagogarchai hivatalt. 1851. okt. 15. 
a pesti haditörvényszék elé idéztetett és 
decz. hazabocsáttatott; azonban 1852. 
máj. 4. négy évi várfogságra ítélték és 
máj. 9. elfogták, mire Szebenbe s onnan 
Josefstadtba vitték; félévi fogságából 
császári kegyelem útján nov. 25. haza 
bocsátották. Ezután a kollégium és ma-
gánosok jogügyeivel foglalkozott. 1857. 
decz. 6. az egyházi főtanács a maros-
vásárhelyi ref. egyház algondnokává s 
1865. jún, 19. főgondnokává választotta. 
1860. decz. 30. a fehérvári értekezletre 
hivatott meg a székely nemzet részéről. 
1862. szept. 9. jogi tanszékét a maros-
vásárhelyi ref. kollégiumban újra el-
foglalta. 1866-ban szülővárosa a pesti 
országgyűlésre választá képviselőjéül s a 
képviselőház megválasztotta alelnökének. 
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Meghalt 1867. nov. 19. Pesten, A m. 
tudom, akadémia 1861. decz. 20. válasz-
totta levelező s 1865. decz. 10. tiszteleti 
tagjának. — Értekezései: A három poli-
tikai rendszerről, honi tapasztalások 
szerint (Nemzeti Társalkodó 1832), A 
szokásról törvényes értelemben (U. ott, 
1834. 1 0 - 1 2 . sz.), Az erdélyi ref. egy-
házban az egyházi jegyzők successiója 
nem abusus (U. ott, 1845. 63. sz. és Mult 
és Jelen 485. 492. 1.) — Levele b. Wesse-
lényi Miklóshoz (Tört. Lapok II. 1875. 
268. 1.) — Munkái: i. A makfalvi os-
kola fölállításáról jelentés. Marosvásár-
hely, 1833. — 2. Erdélyhoni jogtudo-
mány, az alkotmányos Erdélyhonban az 
1000-ik év óta törvényszerűen költ s az 
1849. évig érvényességgel birt törvények 
és szokások szerint szerkesztve. Kolozs-
vár, 1861. Három kötet. (A m. tudom, 
akadémia 200 arany nagy jutalmában 
részesült.) — 3. As erdélyhoni evan-
gelico-reformátusok egyházi jogtana. 
Pest, 1863. (Ism. Sárospataki Füzetek.) 
— Kéziratban : A nemtelen jószágot nem 
bírhat? (1 ív, 4r.), Értekezés a törvény-
kezési bizonylatokról, melyet Bentham 
Jeremiás angol jogtudós kézirataiból 
szerkesztett Dumont István genevai kép-
viselő ; francziából magyarosított a 2. 
kiadás után józsefvárosi fogságában 1852. 
jún. 23. kezdve. (57 ív. 2r.), A jogbizton-
ság feltételéről. Pest, 1866. júl. 9., Kivo-
natok a jogi tudományokból latinul 
1827—28. (139 ív, 4r.), Versirási próba-
gyakorlatok magyarul és latinul 1816—17. 
Levelei Bod Péterhez 1823—63. 18 db. 
(A marosvásárhelyi kollégium könyv-
tárában.) Levélfogalmazványai, kézirati 
egyéb művei (Dósa Miklósné birtokában). 

M. Hírlap 1852. 759. sz. (Haditörv. ítélet.) 
Vasárnapi Újság 1863. 7. SZ. arczk. 1867. 47. 
SZ. arczk. — Hazánk és a Külföld 1865. 50. 
sz. arczk. — Kolozsvári Nagy Naptár 1866. 
arczk. (Szabó Samu.) — Országgyűlési Emlék-
könyv 1866. sz. arczk. — M. Világ 1866. 55. sz. 
— 1867: Budapesti Közlöny 212. SZ. (Szi lágyi 
S.) Magyarország és a Nagyv. 48. SZ. arczk. 
Pesti Napló 268. 269. 272. (Gajzágó Salamon.) 

Hon 268. (VK.) Prot. Egyh. és Isk. lap 47. SZ. — 
Prot. Képes Naptár 1868. 1869. — Jó Barát Naptár 
1869. — Petrik Könyvésze te . — Koncz József, 
Marosvásárhe ly i ev. ref. ko l l ég ium története 
355—377. 1. (Értes í tő 1887.) és a Marosvásár-
helyi könyvnyomda Tört. 42. 47.1. — Uj M. Athe-
nás 106. 1. (Sz. Kiss Károly) és gyász je lentés . 

Dósa József, egri egyházmegyei plé-
bános, szül. 1845. márcz. 29. Kun-Szt-
Mártonban, hol atyja előkelő gazda s 
városi tanácsos volt; a gymnasiumot és 
theologiát Egerben végezte, időközben 
belépett az egri papnevelő intézetbe. 
1869-ben misés pappá fölszenteltetett és 
Harsányba rendelték; innét 1872-ben 
Nagy-Kálióba helyeztetett át, honnan 
decz. 27. napkori lelkészszé neveztetett 
ki ; 1885-ben elnyerte a kun-szt-mártoni 
plébániát, hol jelenleg is működik. — 
Útleírások jelentek meg tőle : Br. Jósa 
Expeditiója. Máramaros-Bulesise-Erdély. 
Emlékezés 1880-ra. Nyíregyháza, 1882. 
(Előbb a Nyirvidékben 1880—82.); ugyan-
csak a Nyirvidékben jelent meg: Egy 
római zarándok naplójából 19 levél, me-
lyekben az 1887. nagy jubiláris zarándok-
utját irta le. 

Koncz Ákos, E g r i e g y h á z m e g y e i papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 

Dosenovics János Athanáz, görög-
keleti lelkész, a likai kerületben Horvát-
országban született; később pap lett és 
1811—14 körül halt meg Budán. — Mun-
kái : 1. Ucastije radostei iz dolZnija ljubvi 
G. Mojsesu Miokovicu episk. Kaistadt od 
strani klira Lickago. Velencze. 1807. 
(Köteles szeretet örömnyilvánítása a likai 
klérus részéről Miokovics Mózes károly-
városi püspöknek.) — 2. Cislenica ili 
nauka raöuna. Buda, 1809. (Számtan.) — 
3. Liriceska pjenija. U. ott. 1809. (Lyrai 
költemények ) — 4. Azbukoprotes. U. ott, 
1810. (Lyrai költemények.) 

Schafarik, Geschichte der süds lav i schen 
Sprache u n d Literatur III. 221., 334., 379., 
386., 444. — Szinnyei Könyvészete . 

Doslern Károly, bölcselet és orvos-
doktor, győri származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica exhib. divi-
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sionem oleorum in genere ex tribus 
regnis petitam. Viennae, 1777. 

Catalogus Bibl . Franc. Com. Széchényi I. 
289. 1. 

Doslern (Miklós) Ödön, szent Benedek-
rendi áldozó-pap, szül. 1758. szept. 27. 
Gyó'rött; a gymnasium végeztével a rendbe 
lépett és 1782. okt. 20. misés pappá szen-
teltetett föl; 1802—07-ben gymnasiumi 
tanár volt Sopronban, 1807—09-ben 
Nagyszombatban, 1809—15-ig igazgató 
ugyanott, 1815—17-ig prior Pannonhal-
mán, 1817—26. a pozsonyi rendház és 
a gymnasium igazgatója, 1826—27. a sop-
roni gymnasium igazgatója, 1827—39. 
spirituális ugyanott. Meghalt 1839. márcz. 
25. Sopronban. — Munkája : Illustr. ac 
rev. domino Francisco Ssányi dum 
in episcopum Rosnaviensem consecratur, 
piis votis applaudit. Quinque-Ecclesiis, 
1801. 

Sriptores Ord. S. Benedict i 62. — Petrik 
Bibl iographiája . 

Dózsa Dániel, (makfalvi és uzapaniti), 
kir. curiai biró, D. Dániel földbirtokos 
és Jármy Karolina fia, szül. 1821. jan. 30 
Makfalván Marosszékben (most Maros-
Tordam.); atyja 1832-ben meghalván, 
három testvérével özvegy anyja gondjaira 
maradt; bátyja Lajos mint nemzetó'ri őr-
nagy a szabadságharcz áldozata lett; nő-
vére Sarolta, Szabó Ferencz özvegye, 
műveivel az irodalomba is bevitte nevét. 
Tanulmányait a marosvásárhelyi ev. ref. 
főiskolában végezte; 1839-ben az ottani 
kir. táblai Írnokok közé vétetett föl; 
1841-ben az ifjúság sorában jelen volt 
a kolozsvári országgyűlésen. 1844-ben 
ügyvédi oklevelet nyert, melyet azonban 
soha igénybe nem vett, mert anyai rokona, 
hilibi Gál József őt a hivatali pályára 
ösztönözte, s mint marosszéki tiszteletbeli 
jegyző s táblabíró részt vett a törvény-
széken ; később Marosszék aljegyzője, 
majd főjegyzője s a szabadságharcz alatt 
a szék kormányzatát kezelő rendőrségi 
törvényszék elnöke lett. 1849-ben a ma-

gyar belügyminisztériumhoz titkárnak 
neveztetett ki. A Szilágyi Sándor által 
szerkesztett Szegedi Hírlapban közölt 
felszóllalása nagy figyelmet keltett és 
alapjául szolgált a Szegeden tartott or-
szággyűlésen való felszóllalásnak. hogy 
Kossuth az ország politikai vezetését 
magának megtartva, a katonai ügyekben 
tetesse dictátorrá Görgeit. A világosi fegy-
verletétel után anyai rokonához, Jármy 
Imréhez vonult Szabolcsmegyébe. 1850 
tavaszán, a politikai üldöztetés enyhülvén, 
visszatért Makfalvára s mezei gazdál-
kodással, mellesleg az irodalommal is 
foglalkozott. 1859-ben Mikó Imre gróf 
sürgetésére átvette a Kolozsvári Közlöny 
szerkesztését. 1860-ban Marosszék al-
királybirójává választatott; de az alkot-
mányos kísérlet nem sikerült és ő újra 
visszatért a lap szerkesztéséhez. 1863-ban 
Marosszék részéről a szebeni törvénytelen 
országgyűlésre képviselőnek megválasz-
tatott, hova azonban a magyarok nem 
jelentek meg. 1866-ban a kolozsvári, 1867-
ben a pesti országgyűlésen mint Maros-
vásárhely képviselője s a Deák-politika 
határozott jellemű bajnoka szerepelt. 
1868-ban a Marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla 
első osztályú bírójává, 1872-ben a magyar 
kir. curia rendes birájává neveztetett ki. 
Meghalt 1889. szept. 25. Buzás-Besenyőn 
Kis-Küküllőmegyében. — Első költemé-
nyei «Titkok» és «A rab» czímmel a 
Szentiványi Miklós által 18i0-ben kiadott 
Reményben jelentek meg; 1841-től a 
Regélőben, Regélő Pesti Divatlapban, a 
Kolozsvári Vasárnapi Újságban, Athe-
naeumban, Kis Követben (1847.). Hon-
derűben, Életképekben, Hölgyfutárban 
(1850—53., 1859.), Hetilapban (1853-
54.), Délibábban (1853.), Vasárnapi Újság-
ban (1858,), Napkeletben (1858—1862.), 
Nefetejtsben (1859.), Nővilágban (1859.), 
Kalauzban (1859.), Szigeti Albumban 
(1860.), Erdélyi Híradóban, P. Naplóban, M. 
Sajtóban (1855. 121., 123., 124. sz., Er-
délyi tudományos egylet, 138. sz., Vörös-
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marty Mihály emlékéről, 1856. 90., 91. 
sz., Mi a hirlap napjainkban, 99., 100. 
sz., Őrültek háza, 270. sz. dr. Engel József 
magyar nyelvészetéről, 188., 189., 191., 
194. sz. Történelmi kincseink érdekében, 
199., 203., 207., 212., 214. sz. Erdély 
kereskedelmi viszonya. 257. sz. Az Oláh 
szó etymologiai fejtegetése, 291., 292. 
sz. Kormányintézvények és rendeletek a 
községekhez, 1857. 4., 5., 11. sz. A nyilat-
kozat joga és tere. 29., 31.. 34., 36., 41. 
sz. Arany és ezüst Erdélyben, 46., 49., 
50. sz. Erdély irodalma körül, 78., 81., 
84.. 86. sz. A műipar szövetkezése a 
nyerstermeléssel sat.), Kolozsvári Közlöny 
és Erdély Képekben cz. folyóiratokban. 
Budapesti Naptárban (1860.), Világ Tükré-
ben (1867. A Székelyföldről) sűrűn közölte 
költeményeit és beszélyeit. Mint publicista 
iró az Erdélyi Hiradóban lépett föl már 
a 40-es évek elején ; legelső czikkében 
Erdély és Magyarország uniójának 1791-
ben elejtett fonalát ragadta föl, a mivel 
a conservativ Mult és Jelen czímű lap 
heves polémiáját idézte elő. Hatályosabb 
publicistái szereplése 1848-iki júliustól 
októberig volt, midőn a Kővárytól szer-
kesztett Ellenőr cz. kolozsvári lap veze-
tését rövid időre átvette s a lap nemcsak I 
Erdélyben vált népszerűvé, de a pesti 
lapok is közölték vezérczikkeit. 1849-ben 
a Közlönynek volt munkatársa s e lap-
ban, valamint a Pesti Hírlapban és a 
Szegedi Hírlapban is több vezérczikke 
jelent meg. Az 50-es évek elején a Magyar 
Hírlapba irt a Székely nemzetről (1851. 
607., 608. 1852. 657., 659-665. sz.). a 
Pesti Naplónak rendes munkatársa lett; 
nemzetgazdasági czikkeket és havonként 
öt-hat vezérczikket irt a lapba 1859-ig, 
azután pedig: 1866. 116—118., 123., 125., 
127. sz. Vélemény az erdélyi részek assi-
milatiójáról, 1867. 35., 36. sz. A közös 
ügyek genesise, 1868. 21. sz. Az erdélyi só 
kérdésében ; irt még később az Ellenőrbe 
s Nemzetbe. A jogi irodalommal már előbb 
is foglalkozott, czikkei a Tóth Lőrincz által 

szerkesztett Jogtudományi és Törvény-
kezési Tárban (1855—56.), a 70-es években 
a jogász-egylet Évkönyvében és a Bün-
tető Jog Tárában jelentek meg. Politikai 
czikkeket irt még 1883-ban az újra fel-
elevenített Kolozsvári Közlönybe és Ocs-
vay Ferencz életrajzát irta a Nemzetbe 
(1887. 322. sz.) — Munkái: 1. Székely 
harczi dal. Makfalva, 1848. máj. 25. 
(Külön lapon.) — 2. Zdndirham. Székely 
hősköltemény a IX. századból. Kolozs-
vár, 1858. (Ism. Szépirodalmi Közlöny.) 
— 3. Dózsa Dániel versei. 1 kötet. U. 
ott, 1859. — 4. Kornizs Ilona. Történeti 
regény. Pest. 1859. Öt kötet. (2. kiadás. 
U. ott, 1868.) — 5. Boronkay Margit. 
Történeti regény. Kolozsvár, 1860. (Ism. 
Nefelejts.) — 6. A kisértö. Regény. Mar-
mier X. után francziából ford. U. ott, 1860. 
— 7. Oláh Judit. Történeti regény. U. 
ott, 1863. — 8. Az éjszaki fény. Társa-
dalmi regény. U. ott, 1863. — 9. Csatá-
rozás a daco-román törekvések ellen. 
U. ott, 1863. — 10. Egy nézet a megye-
gyűlés ujabb szerkezetéről. U. ott, 1867. 
— Szerkesztette az Ellenőr cz. politi-
kai lapot 1848. júl. 23-tól nov. 14-ig és 
a Kolozsvári Közlönyt 1859. febr. 24-től 
1868. júl. 9-ig.— Álneve s jegyei: Falusi 
diplomata, (X.), (D.J a Kolozsvári Köz-
lönyben, (XX.) a pesti Ellenőrben, Nem-
zetben és a Büntető Jog Tárában. 

Nemzeti Újság 1863. arczk. — Magyarország 
és a Nagyvilág 1865. arczk. — Hazánk és a 
Külföld 1866. arczk. (Zilahy Imre.) — Emich 
G. Naptára 1860. arczk. — M. Polgár Naptára 
1869. arczk. — Egyetemes M. Encyclopaedia 
VII. 494. 1. (Vass József . ) — Petrik Bibl iogr . 
és Könyvésze te . — 1889 : Egyetértés 266. sz. 
Pesti Hirlap 266. sz. (D. D. életéből Bede Jőb. ) 
Főv. Lapok 265. Erdélyi Hiradó 227. SZ. Ellen-
zék 223. Kolozsvár 223. SZ. Erdélyi Képes Újság 
23. sz. — Önéletrajzi adatok és gyász je lentés . 

Döbrentey Gábor (hőgyészi), kir. taná-
csos, am. tud. akadémia rendes tagja s titok-
noka, szül. 1786. decz. 1. Nagy-Szőllős-
ben Veszprémmegyében, hol atyja D. 
Lajos ág. ev. prédikátor volt; tanulását 
Pápán kezdte s ott végezte a Donatust, 
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mire a grammatikai osztályra Sopronba 
ment, hol 1805-ig maradt. Itt Baróti Szabó 
Dávid és Ányos munkáinak hatása alatt 
a költészet iránti szeretet korán ébredt 
föl lelkében; tagjává lett a tanulók közt 
már ekkor fennálló magyar egyesületnek, 
melynek előbb könyvtárnoka, majd titok-
noka lett. Ez egyesület elhatározá jele-
sebb dolgozatainak kiadását, a mely A 
soproni magyar társaság zsengéi (Sopron, 
1804.) cz. alatt jelent meg és ebben kerül-
tek nyilvánosság elé D. első versei is. 
Nagy befolyással volt mivelődésére a Kiss 
és Kazinczy közt folyt levelezés is. 1806-
ban az év elején, miután Pesten Révait 
és Virágot meglátogatta, Bécsen keresztül, 
hol Bacsányit, Korabinszkyt, Decsit, Már-
tont, de főkép Báróczyt kereste föl, máj. 1. 
Vittenbergába érkezett. Itt Schroekhnek 
világtörténelmi s Poelitz széptani leczkéit 
ós estélyeiket látogatta, Klotschnál a szép-
tudományok és művészetek encyclopae-
diáját és Horatius leveleinek magyará-
zatát, Grohmannál a bölcseletet, Nitsch-
nél az erkölcsi hittudományt hallgatta, 
a franczia nyelvet tanulta s az olaszban 
gyakorolta magát. A jenai ütközet (okt. 
14) után a franczia seregeknek Vitten-
bergán átvonulása miatt, Lipcsébe ment, 
hol Platnernél philosophiát, Carusnál ta-
pasztalati lélektant, Ecknél költészettant, 
Rostnál Cicero, Becknél Homeros magya-
rázatát és a történelmet, Raunál római 
jogot, Keilnál szentirásmagyarázatot és 
Tittmannál hitágazattant hallgatott. Osz-
sziánt annyira szerette, hogy az angol 
nyelv tanulására is szentelt időt. Kazinczy 
gróf Gyulay Ferencznének ajánlta őt fia 
Lajos nevelőjeűl. Pestre jött és itt Szeme-
rével barátságot kötött; nov. 2. Oláh-
Andrásfalván volt, Küküllőmegyében, hol 
a Gyulay fiú nevelését megkezdette. 1809-
ben Széphalomra ment Kazinczynak meg-
köszönni közbenjárását. Innen Pestre ke-
rült, hol Horváth Istvánnal és Fejérrel 
megismerkedett, Vitkovicscsal barátkozott, 
Schedius pedig Pest nagy házaiba bevezette. 

Visszatért azután Erdélybe s a nevelés 
mellett uj buzgósággal feküdt az iroda-
lomnak. 1813-ban Kolozsvárra ment 
növendékével, hol az Erdélyi Muzeum 
cz. folyóiratot megalapította. 1814-ben 
gróf Gyulaynét Széphalmon át Bécsbe, 
juniusban pedig Wesselényi báróhoz csat-
lakozva, ezt nevelőjével Pataki Mózsessel 
együtt Olaszországba kisérte Veronáig. 
Visszatértökben Berzsenyit, kit 1812-ben 
keresett föl levelével, Niklán, Kisfaludy 
Sándort, kinél 1807-ben megfordult volt, 
Sümegen, Takács Juditot Duklán láto-
gatta meg; okt. 16. érkezett Kolozsvárra. 
Irodalmi érdemei elismeréseül 1817-ben 
Hunyadmegye táblabirójává neveztetett 
ki, barátja Cserei pedig 1818-ban ezüst 
érdempénzzel tisztelte meg. 1817 végén 
Gyulay Lajos grófot Marosvásárhelyre 
kisérte, hol együtt hallgatta vele az er-
délyi törvényt és a királyi táblánál föl 
is esküdött. Aranka halála (1817.) után 
egy uj tudós társaság alaprajzát dolgozta 
ki, mely azonban megerősítést nem nyert. 
1819. júl. elhagyta Marosvásárhelyt s 
Maros-Németibe (Hunyadm.) költözött. 
Később megfordult Hevesben, Pesten, 
1820-ban ismét a radnai fürdőben, Szent-
Mihályon Dessewffy József grófnál és 
Széphalmon, végre nov. Pesten telepedett 
meg, hol minden idejét az irodalomnak 
szentelte. A szinházügyet a napi érdekek 
előterében találván, azt eredetiek fordí-
tásával és átdolgozásával törekedett elő-
mozdítani. 1823-ban Bécsbe költözött, hol 
a kormány legbefolyásosabb embereinél 
megfordult és Hormayr Archivjába a 
magyar irodalmat illetőleg több czikket 
irt és idegenek számára egy bécsi kalauzt 
szerkesztett: Magyar dolgok Bécsben cz., 
mely azonban meg nem jelent. (Mutat-
vány belőle Berzsenyi összes műveiben 
a D. levelei közt a 266. és köv 1.) 
1824. nov. 5. a budai kerületbe tar-
tományi másod - albiztossá neveztetett 
ki. 1825. szept. a császárné magyar 
királynévá koronáztatására Pozsonyba 



1033 Döbrentey 1038 

ment és itt ismerkedett meg Széché-
nyi István gróffal. Az országgyűlés után 
a nemzeti casino és lóversenytársaság 
jegyzőjévé lett. 1828-ban a felállítandó 
magyar akadémia rendszabásait átdol-
gozó országos küldöttség tagja s jegyzője 
volt; 1830-ban az igazgatóságnak, a 
társaságot megalakító gyűlésében, toll-
vivőjévé, az akadémia philosophiai osztá-
lyában helybeli első rendes taggá, végre 
1831. febr. 20. akadémiai titoknokká vá-
lasztatott meg. Az akadémiánál nyert 
kitüntetései miatt Kazinczy, ki szintén 
vágyott az akadémiai titoknokságra, mind-
inkább elidegenedett tőle s az eddigi szo-
ros barátság közöttük végkép megszűnt. 
1830-ban történt, hogy míg D. befolyása 
az előkelőkre s az akadémia alapítóira 
tetőpontját érte el, az irodalomban tekin-
télye mély sebet kapott a Conversations-
Lexikoni pör által. Kazinczy és Kisfaludy 
köre, az ellenök állítólag folytatott ellen-
kezéseit s ármányait megtorlandók a 
Wigandtól hirdetett Közhasznú Esmeretek 
Tárának, melynek titkos intézője D. volt, 
gyarlóságait nyíltan feltüntették. D. ki-
húzta magát a nyilt harczból, de annál 
nagyobb elkeseredéssel vitte át pártosko-
dásait az 1831-ben megindult akadémiába. 
E szakadások csak akkor kezdtek kiegyen-
lítődni, midőn D. 1834. ápr. tartományi 
albiztossá neveztetett ki s az akadémiai 
titoknokságról lemondott; 1835. szept. 17. 
léphetett csak le hivataláról, midőn utódot 
kapott. Ez időbe esik a Pest vármegyé-
től pártfogás alá vett szinügyben való 
munkássága; 1833. októbertől 1835. máj. 
l-ig a színháznak a megyétől kine-
vezett igazgatója volt. 1841. jan. kerü-
letében főbiztos s 1844-ben kir. tanácsos 
lett. Meghalt 1851. márcz. 28. Budán. A 
m. tud. akadémiában 1851. máj. 26. Toldy 
Ferencz tartott fölötte gyászbeszédet. A 
soproni ev. iskolában alapítványt tett, 
melynek kamatjaiból évenként egy aranyat 
a magyar irodalom tanára, egyet pedig 
azaz ifjú, ki a legjobb magyar művet 

készíti, kapjon. — Iskolai kísérletein kívül 
egy verse jelent meg a Ragályi Segítő-
jében (1806.), 1808-ban Osszián Lórai 
csatáját fordította, megkezdte Feliciánját, 
(mely utóbb Klára Visegrádon cz. alatt 
el is készült) és irt egy elegiai költeményt 
gr. Gyulaynéhoz, Macbetet fordította, 
Zsebkönyvet, majd Kazinczy tanácsára, 
irodalmi lapot tervezett. Az 1814-ben 
megindított Erdélyi Muzeum I. kötete 
Kolozsvárt nyomatott 500 példányban; 
de mivel ezek elkeltek, a vállalat 2. 
kiadása s a többi kötetek Pesten jelentek 
meg. E folyóiratban költeményein kívül 
következő czikkei vannak: I. Előbeszéd, 
Barcsay Ábrahám, Báró Alvinczy József 
élete, Eredetiség és jutalomtétel, II. Az 
Erdélyi Muzeum megindulhatása, Gróf 
Batthyiáni Ignácz élete, Száz József em-
léke, A hexameterrel élés kezdete a régi 
s uj nemzetek között. III. A német próza 
történetei, Magyar literaturát illető jegy-
zések, Észrevételek az életirás theoriájá-
ról, Vadak énekei, Felszólítás az erdélyi 
professorokhoz, Erdély földleírása készí-
tése végett, IV. Előbeszéd, Az anyai nyel-
ven írás szükséges voltának megbizonyí-
tása, Florian franczia költő élete, V. A 
franczia nyelv kimivelése történetei, s 
prozaikusi munkáinak megvizsgálása, A 
benczenczi filagoria Kinizsi emlékére, 
VI. Egyiptomiak, perzsák, görögök és 
rómaiak nevelése módja cz. czikkbez né-
mely megjegyzések, Dicsérő beszéd Mark 
Aurelről, Erkölcsi elmélkedések, A társal-
kodásról, Haller László gróf, a Telemak 
fordítója, Thomas élete, VII. Ajánló levél, 
Boileau Despreaux élete s Poétikája, 
Hirek Bod Péter felől, Sterne Lőrincz élete, 
VIII. A míveltség becse s a haza szere-
tetének nemes volta, Hell Maximilián 
élete, Kupeczky János, Mozart élete, Pes-
talozzi Henrik élete és munkái, IX. A 
német dráma történetei. A német játék-
szín eredete s történetei általjában véve. 
Vígjáték, Szomorújáték, A kritikáról, A 
wesztmünszteri apáturság temploma s 
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néhány benne levő emlékkövek London-
ban, Halottak beszélgetése (a rossz for-
dítók, izetlenség s nyelvócsárlók ellen) 
Szentkúty Sándor álnévvel, X. Gróf Teleky 
József élete, Mint kellene lenni a játék-
színnek, s észrevételek a szomorújáték 
theoriája körül, Játékszíneink mostani 
állapotja. Költeményeit hozták a Szép-
literaturai Ajándék (1821—22), Aurora 
(1822. A kenyérmezei diadal, öt énekben 
és egy utóénekkel, 1823. Nándorfejérvár 
1826), Hebe (1823. Klára Visegrádon, 
elbeszélés. 1826.), Koszorú (1828.), Hon-
művész (1835. 1838. 1811.), Budapesti 
Árvizkönyv (I. V.), Aradi Vészlapok (1811.); 
hátrahagyott versei Kisfaludy Sándorhoz 
(A neszerző Amor 1806. és Himfy haj-
léka 1806), a Győri Közlönyben (1886. 
27. sz.) jelentek meg. Értekezései: Nyelv 
csinosságára való ügyelet (Tud. Gyűjt. 
1821. XII.), Balassa Bálint XVI. század-
beli költőnk négy éneke (Széplit. Ajánd. 
1821.), Halottak beszélgetése a némettel 
elegy társalgási magyar nyelv kigunyo-
lására (Kedveskedő 1821. I. 39. sz.), A 
tudós társalkodási körökben (Tud. Gyűjt. 
1822. II.), A magyar irás mostani álla-
potjáról (U. ott, 1821. VII.), Dugovics 
Titus, ki magát, csakhogy nemzete győz-
zön, halálra szánta Belgrádban (U. ott, 
VIII.), a lipcsei Conversations-Lexikon 
magyar irodalmi czikke fordítva (u. ott, 
1825. VI.). Az Élet és Literatura (1827.) 
kivonatokat adott D. és Kölcsey levele-
zéséből nyelv és ízlés tárgyaiban s Kazin-
czynak fezekre hallatott Ítéletére viszont 
D. irt észrevételeket; a Felső Magyar-
országi Minervában (1826. Jelenetek Mac-
bethből, 1827. Angliának törvényes álla-
potja, 1828. A magyar nyelv, Shakes-
peare játékszini munkáinak magyar for-
dításához jegyzések, Erdély históriájához 
tartozó emlékjegyzések, Hazai literatura, 
Erdély históriájához tartozó emlékirások); 
a Közhasznú Esmeretek Tára három első 
kötetébe eredeti s fordított czikkek (neve 
alatt vagy D. G. betűkkel); a Thaisz által 

szerkesztett Sasban : A költés nemei rövi-
den és tulajdon versnem és versírás módja 
az olasz, franczia angol s német litera-
turában (1831. VIII.); apró életrajzok az 
1832. akadémiai Névkönyvben. 1831. nov. 
10. az akadémia által a régi magyar 
nyelvemlékek gyűjtésével és kiadásával 
bízatott meg; ezen munkásságában el-
ágazott levelezést folytatott és minden 
évben a haza külön részeiben utazott; 
ez ügyben az akadémiának tett jelentései 
az akadémiai Értesítőben (1811. 99. 1.) 
és Évkönyvekben (III. és IV. kötet) jelentek 
meg. Az akadémiáról és annak gyűlé-
seiről irt közlemények(M. Kurír 1831—33. 
Jelenkor 1832—35.). Hadi gróf Wesselényi 
Ferencz házi rendelése (Szemlélő 1836.), 
Gróf Gyulai Albertről életrajz (Társal-
kodó 1835. 72. sz.), Nyelvünk történe-
téhez (u. ott, 1836. 53. sz.), A magyar 
nyelv históriájához (Hasznos Mulatságok 
1836. II. 1. sz.), Kérdések a moldvai 

I magyarok felől (Tud. Tár 1811.), Vissza-
magyarosodás Bpesten (Honderű 1811.), 
Brunswik Józsefné, korompai grófné 
(Életképek 1815 ), Buda helyneveiről (u. ott, 
1817. II. 1. 2. sz.), Apáczai Csere János-
ról és a «witz» szó magyarításáról (M. 
Akad. Értesítő 1817.), — Munkái: 1. A 
szerelem kellemei. Hat dalokban. Tiszt. 
Bilnitza Pál úrnak, a pozsonyi ev. fő-
oskolák professzorának, Kaizer Jetta kis-
asszonynyal való öszvekelésekor. Sopron, 
1801. — 2. A soproni társaság búcsú-
szavai, Halasy Mihály professzor úrtól, 
szintén a társaság itélő-társától máj. 21. 
1805. U. ott. (Költemény.) — 3. Gyászoló 
érzések méltgs gróf Bossányi Juliánná 
asszonyságnak, néh. Tolnai gróf Festetits 
Pál özvegyének utolsó halotti tiszteletet 
tételekor ápr. 18. 1805. U. ott. — 4. 
Köszönet Nagy István úrhoz, a Dunán-
innen való ev. gyülekezetek szuperinten-
denséhez, midőn a sopronyi főoskolákat 
meglátogatni méltóztatott volna, júl. 1805. 
a magyar társaság és tanuló ifjúság nevé-
ben. U. ott. (Költemény.) — 5. Planum 
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egy tökéletes magyar bibliográfia és szó-
könyv iránt. Pest, 1814. — 6. Döbrentei 
Gábor külföldi színjátékai. Bécs, 1821— 
22. Két kötet. (I. Német játékszin : Vétek 
súlya, szomj. 4 felv. Müllner élete és 
munkái. Emlékeztetés magyar játékszí-
neinkre és színjátszóinkra nézve. A német 
színjátszás rövid előadása. Német szín-
játszók és szinjátszónék ; előadták Mis-
kolczon 1833. márcz. 28. II. Franczia 
játékszin : A fösvény, vígj. 5 felv. Moliére-
től. Moliére élete és munkái. Franczia 
vigjáték költők. Rövid előadása a fran-
czia játékszin származásának. Franczia 
színjátszók és szinjátszónék.) — 7. Cha-
raktert festő s elmés mulatságos anek-
doták. Pest, 1827. (2. kiadás. U. ott, 
1839.) —8. Yőriek és Eliza levelei, angol-
ból. U. ott, 1828. — 9. Pali és Minka 
olvasni tanul. Betűk ismeretére és olva-
sására tanító abczés könyv 38 képpel. 
U. ott, 1829. —10. A kis Gyula könyve, 
vagy fiú- és leánygyermekek számára 
irt elbeszélések. U. ott, 1829. (2. bőv. 
kiadás 1845. 3. k. 1858. 4. k. 1861. U. 
ott.) — 11. Shakespeare remekei. I. kötet. 
Macbeth, szomj. 5 felv. angolból, mai 
előadhatáshoz alkalmaztatva. U. ott, 1830. 
(Magyarázó toldalékkal. Előadták Budán, 

1834. jún. 17.) — 12. Magyar ábécze, 
s olvasásban gyakorlás végett előleges 
oktatás, ü. ott, 1834. — 13. Terve a 
nagy magyar szótár belső elrendelésének. 
Buda, 1834. — 14. Virág Benedek 
emléke készen áll Budán, Ferenczy mű-
termében 1834. nov. óta. Buda, máj. 20. 
1835. — 15. Huszárdalok. U. ott, 1847. 
(2. kiadás, Magyarország önkénytesei 
számára írtakkal. U. ott, 1848.) — 16. 
V. Ferdinándhoz. Budán, május 21. 
1848. Ára egy kongó garas. (Költemény.) 
— Levelei: D. és Kölcsey leveleikből 
1813—1817. (Élet és Literatura 1827.) 
D. levelezése KazinczyFerenczczel, 1822— 
30. (Uj M. Muzeuml856.I.), Frankenburg-
hoz, 1844. nov. 7. (Főv. Lapok 1866.132. sz), 
b. Wesselényi Miklóshoz, Kolozsvár, 1813. 

febr. 22. M.-Vásárhely, Judit napján, 
jún. 11. 1818. M.-Németi 1819. márcz. 
21., Buda 1825. nov. 10., Buda 1825. 
nov. 13., 1828. ápr. 8. és szept. 15., 
Cserey Helena, özv. b. Wesselényi Mik-
lósnéhoz, Kolozsvár, 1815. jan. 25. (Tört. 
Lapok 1874—76.), Kisfaludy Sándorhoz, 
Buda, 1828. jún. 30. (M. és a Nagyvilág 
1880. 30. sz.), levelezése Kozma Gergely-
lyel. 1809—1817. (Figyelő II. 1877.), Ber-
zsenyihez 1842. jún. 2. (U. ott, XIX. B. 
utolsó éveiben csak D.-vel levelezett egye-
dül.), Buczy Emilhez, verses levele, 
Kolozsvár, 1817. ápr. 2. (U. ott, XXIV.), 
gr. Wesselényi Miklóshoz, Buda, 1827. 
decz. 1., 1828. aug. 24. (a kolozsvári 
Hölgyfutár 1877. 12. sz.), Nagy János-
hoz, Buda, 1844. őszelő 11. (Zala, 1888. 
49. sz.) — Szerkesztette az Erdélyi Mú-
zeumot 1814-től 1818-ig, Kolozsvárt és 
Pesten; a Pesti lóversenykönyvet 1828-
ról és 1829-ről (Széchenyi István gróffal.), 
az 1830-kit (Andrássy György gróffal), 
a m. tud. Akadémia Évkönyveit (I. II. 
Pest, 1833. és 1835. sok becses irodalom-
történeti adatokkal), a Régi M. Nyelv-
emlékeket (I—III. és a IV. kötet első 
osztályát, Buda, 1838., 1840., 1842. és 
1846). Ezek mellett gyűjtött XVII. század-
beli magyar leveleket, melyeknek nyoma-
tását is megindította, de 1848-ban fenn-
akadván, halála után az akadémia szá-
mára vétettek meg. — Kiadta gróf Teleki 
Ferencz verseit s néhány leveleiből töre-
dékeket (Buda, 1834.), Berzsenyi Dániel 
összes műveit (Buda, 1842. 4-rét és u. 
akkor három 8-rét kötetben, életrajzzal, 
bevezetéssel, jegyzetekkel és Berzsenyivel 
folyt levelezésével.) — Kéziratai: Minden-
nap, magának gyűjtögette Döbrentei Gábor 
Vittenbergában 1806. (napló ápr. 12-től 
május 13-ig 4-rét 20 lap, birtokomban 
van, de folytatása hiányzik). Naplója 
(mely igen érdekes adalékokat tartalmaz 
az erdélyi közélet 1807—1819-ki törté-
netéhez) a Gyulay Lajos gróf hagyatéká-
val Kuun Géza gróf birtokába jutott ; 
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a m. tud. Akadémia alapszabályainak 
első tervezete s D.-bez irt 523 levél a m. 
tud. akadémia birtokában; levele Révay-
boz Soprony, 1804. febr. 11. a m. n. 
múzeum kézirattárában. — A Döbrentei-
codex, melyet ő fedezett föl, egyik leg-
becsesebb nyelvemlékünk; Halabori Ber-
talan pap irta 1508-ban, a Zsoltárokat, 
Énekek énekét, Jób könyvét, az Evange-
liomokat és Epistolákat foglalja magában, 
a gyulafehérvári püspöki könyvtárban 
őriztetik; kiadta aNyelvemléktárXII. köte-
tében (Bpest, 1884.) Volf György magya-
rázó előszóval. — Arczképe Barabás-
tól 1844., kőrajz Höfelich J. által nyom-
tatva, névaláírásával (az Életképek mel-
lett); olajfestésű arczképe a m . t. akadémia 
képes termében. — Álneve: PátfalvyMárk, 
Szentkuti Sándor és Remény Andor (a 
szépirodalmi lapokban.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1819. I. 28. SZ. 
— Fenyéry Gyula, E g y Szó D. -hez . Pest , 1830. 
Bajza, Válasz D. Gábornak a Conversations-
Lexikon ügyében. Pest , 1830. — Bartholo-
maeides, Memoriae Ungarorum 302. — Philo-
sophiai Pályamunkák I. 1835. 136., 139., 140. — 
Regélő Pesti Divatlap 1844. I. 1. SZ. — Élet-
képek 1844. II. 25. SZ. — Jelenkor 1834. 37. SZ. 
— Kis János, E m l é k e z é s e i é letéből . Sopron, 
1845. I. 202. 1. — Ma gyarkák. Lipcse , 1845. — 
Honderű 1847. II. 3. SZ. — P. Napló 1851. 317. SZ. 
— .V. Hírlap 1851. 420., 422. SZ. — M. Akadémiai 
Értesítő 1851. (Toldy F.) 1882. 230. (D.-codex) , 
1888. (Siremlékének gondozása . ) — Vjabbkori 
Ism. Tára II. 407. — Ferenczy és Danielik, M. 
írók I. 109. — M. Írók Arczképei I. Pest , 1858. 
arczk. — Hölgyfutár 1858. 183. SZ. — Wurzbach, 
Biogr. L e x i k o n III. 340. — Vasárnapi Újság 
1858. 23. sz. arczk. 1869. 38. Sz. (Naplója) 
1878. 2. Sz. 1879. 13. sz . 1886. 38., 39. sz. (dr. 
Badics.) — Egyetemes M. Encycl. VII. 438. (Vass 
József .) — Szinnyei K ö n y v é s z e t e és Repertó-
riuma. Tört. I . II. — Petrik K ö n y v é s z e t e és 
Bibl iogr. — Figyelő I . , V., VI., IX., X., XIII. 
105. XV—XVII., XIX., XXIII. — Egyetemes 
Philol. Közlöny 1879. 299.1. (Shakespere ford.) 
1889. (D.-codex.) — Ország-Világ 1880. 11. Sz. 
(Bánóczi József . ) — Szolnok-Abony 1881. 32. 
SZ. — Szinészeti Közlöny 1882. 15. SZ. (Szín-
igazgató i szerződése Sz ig l ige t ive l . ) — Toldy 
Munkái IV. V. — Kiss Áron, M. Nép i sk . 
Tanítás Története 265., 266. 1. — Radó, M. 
Műfordítás 69., 79., 80., 81. — Szilády, Régi 
M. Költök Tára I—IV. — Kazinczy, M. Pan-

theon (N. K ö n y v t á r XXXVI.) — Galgóczy 
Károly E m l é k k ö n y v e III. — Fővárosi Lapok 
1886. (Esztegár László.) — Nemzet 1886. 171. 
SZ. —Gróf Dessewffy József Munkái III. Bpest , 
1888. — Bayer József, A N e m z e t i Játékszín 
Története I. II . — Erdélyi Múzeum-Egylet 
Kiadványai 1888. IV. VI. (Széchy K á r o l y : 
Kaz inczy és D. , D . mint neve lő . ) — Gyula-
fehérvári r. kath. gymn. Értesítője 1889. (D.-
COdex.)— Irodalmtört. Közlemények 1891. 137. 1. 
és gyász je lentés . 

Döbrentei (Döbröntei) Lajos, ev. ref. 
lelkész Bobajon, később Urai-IJjfalun Vas-
megyében, a középvidékbeli egyházme-
gyének seniora s a dunántuli ág. evang. 
superintendentia jegyzője volt. Neve még 
az 1838. Névtárban előfordul. — Hra-
bovszky Györgynek, A dunántáli ev. aug. 
conf. superintendentiai prédikátorai cz. 
munkájában (Veszprém. 1803. 41. 1.) Döb-
röntei Lajos senior és bobai prédikátor, 
ki 1761. decz. 12. Hőgyészen Vasmegyé-
ben született; tanult Pozsonyban hét évig, 
azután patvarián volt Pápán; azután 
egyházi pályára lépett és 1784. márcz. 27. 
Szent-Lászlóra ordináltatott; 1787 őszszel 
Nagy-Szőllősre rendeltetett; 1799-ben 
Bobára ment papnak és 1802. szept. 13. 
seniornak választatott. Egy ugyanazon 
egyén vagy két külön személy, nem hatá-' 
rozhattam el. — Munkái: 1. Halotti 
elmélkedés és búcsúzás szentmártonyi 
Radó József holt teste felett 1816. márcz. 
13. a laki temetőben elmondott. Sopron, 
1816. (Halasy Mihály gyászbeszédével 
együtt.) — 2. Halotti tanítás, melyet . . . 
Geöndöcz Ferencz urnák 1830. decz. 22. 
történt halála után a nevezett hónak 
27. lett eltemettetése alkalmával . . . Felső-
Pátyon tartott és elmondott. U. ott, 1831. 
— 3. Halotti tanítás, melyet néhai Dukai 
Takács Lidia asszonyságnak, mint néhai 
Ajkai Ajkay János úr özvegyének végső 
tisztességtételekor Lakon, az 1831. eszt. 
decz. 28. tartott. U. ott, 1832. 

Petrik Bibl iographiája . 

Döbrössy Alajos, pécs-egyházmegyei 
áldozópap és tanító-képzőintézeti igazgató 
Pécsett, szül. 1846-ban; misés pappá 
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1869-ben szenteltetett föl; 1873-tól nevelő, 
1883-tól az iskolák felügyelője mellett 
segéd, spirituális és faddi plébános; 1884-
ben a pécsi seminariumban aligazgató 
és képzőintézeti tanár ; 1885-ben ugyanott 
ideiglenes és 1886 óta rendes igazgató. 
— Munkája : Szent-István első apostoli 
király koronája és jobbja. Bpest, 1881. 
(Egybázi beszéd.) 

Pi'émethy Lajos, D icsbeszédek . •— Schematis-
mus Quinque-Ecc les iens i s 1889. 

Dölle Ödön, tanító-képzőintézeti igaz-
gató-tanár, 1845 körül született; tiz évet 
töltött a tanári pályán Pesten, Szatmárt 
és Kassán, bol a tanító-képzőintézet igaz-
gató-tanára s egy felsőbb polgári leány-
iskola tulajdonosa volt; meghalt 1873. 
júl. 26. kolerában 28 éves korában Kassán. 
— Munkái: 1. Rajzolás az elemi isko-
lában tanítók és tanítójelöltek számára. 
483 kőre metszett ábrával. Pest. 1864. 
(2. kiad. U. ott, 1866.; ugyanaz 3 füzet-
ben. U. ott, 1868. 3. kiadás 52 táblával. 
U. ott, 1871. Ugyanez : Rajzolási vezér-
fonal cz. Bpest, 1873—78. Hat füzetben 
184 tábla rajzzal. Németül. Pest, 1869.) 
— 2. Elméleti és gyakorlati német 
nyelvtan a főelemi tanoda számára. 
U. ott, 1869. — 3. A magyar szent korona 
országainak földrajza. 122 fametszettel. 
U. ott, 1869. — 4. A nevelészet története. 
U. ott, 1871. (Ism. Volksschullehrerblatt 
52. sz.) — 5. Zsebkönyv tanárok és ta-
nítók számára. U. ott, 1872. — 6. Rajz-
tanítási vezérkönyv tanítók számára. 
184 táblával. U. ott, 1872. (Ism. Volks-
schullehrerblatt 1873. 53. sz.) — 7. A 
gyakorló iskola. Rendszeres kalauz a 
népiskola tantárgyainak kezelésére. Bpest, 
1873. (Ism. Volksschullehrerblatt 53. sz.) 
— 8. Lesebuch für die I—IV. Classe der 
kath. Volksschule. U. ott, 1881. (4. kiad. 
Bárány Ignácz után D. Ö. és Krause 
János. 9. kiadás. U. ott, 1889.) 

Abauj-Kassai-Közlöny 1873. 31. SZ. — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Petrik Könyvésze te . — Hor-
váth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1881—86. — Kiszling-
stein Könyvésze te és gyászje lentés . 

Döller Antal (poprádvölgyi), nyug. cs. 
és kir. őrnagy, szül. 1831-ben Wmniki-
ben Galicziában; miután négy gymna-
siumi s két reáliskolai osztályt végzett 
és két évig technikus volt, 1849-ben mint 
hadapród lépett a cs. hadseregbe s még 
azon évben hadnagy, 1850-ben főhad-
nagy és 1859-ben százados lett; három 
hadjáratban vett részt, így 1872-ben is ; 
betegeskedése miatt 25 évi katonai 
szolgálat után 1875-ben őrnagyi czímmel 
és jelleggel nyugalomba vonult és Kés-
márkon telepedett le. Tevékeny részt vesz 
a hazai ipar- és kereskedésnek emelése 
körül a külföldi lapokba irt czikkei ál-
tal ; ezen kivül 1873-ban többekkel együtt 
alapította a magyar Kárpát-egyesületet, 
melynek tiz évig alelnöke volt. 1882-ben 
többek társaságában a magyar vászon- és 
gyapjúczikkek iparának és kereskedésé-
nek emelésére alapította a szepességi 
fehérítőt Késmárkon. A felső-magyar-
országi halászati egyesületnek jelenleg is 
alelnöke ; mint ilyen 1890-ben részt vett 
abécsi nemzetközi halászati congressuson. 
A késmárki takarékpénztárnak és több 
iparegyesületnek igazgató tanácsosa. 1875-
ben megszerezte a magyar állampolgári 
jogot és megtanulta a magyar nyelvet. 
Érdemei elismeréseűl 1887-ben poprád-
völgyi előnévvel magyar állampolgári ne-
mességet nyert. — Nemzetgazdasági, 
kereskedelmi, ipari, természetrajzi s turis-
tikai czikkei neve alatt vagy N. R. 
és dir. alájegyzéssel megjelentek a 
Zipser Anzeigerben (1872. Poprad-Palo-
csaer Bahn), Ungar. Lloydban (1874. 
186. sz. Ausflug des ung. Karpathen-
vereines von Tátrafüred zum gr. Fisch-
see), a késmárki Zipser Botéban (neveze-
tesebbek : 1876. Die ersten Schwalben 
des Touristenzuges in der Tátra, 1877. 
Gloriette am Schlossberge bei Poprad, 
Ferienreisen, Rainers Denkmal in Tátra-
Füred, Zum Steinbach- und Trichter-See, 
1877. Ungarischer Karpathenverein, Tátra-
Füred-Csorbaer See; 1878. Késmárkéi* 
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Feuerwehr, Kesmarker Sparkasse, 1879. 
Eine Besteigung der Meeraugspitze, König 
Friedrich August II. von Sachsen und die 
Tátra. 1884. Popperthal-Bahn, Kesmarker 
Kunstwebschule, Oberungarischer Fische-
rei-Verein Podolin, die Wege der Damast-
weber, Bad Ranscherbach, Der Landes-
Agricultur-Verein und die Fischzucht, 
Lachs im Weichselgebiete; 1885. Bleiche 
und Weberei in Kesmark, Der Poprad-
thaler Fischerei - Verein, Eigenes Tuch, 
eigene Baumwollwaaren, eigene Lein-
wand, Die permanente Gewerbe-Aus-
stellung in lvaschau, Volkswirtschaftliche 
Klagen, Abermals Beschränkung unseres 
Exportes, Zum Fischerei-Gesetzentwurfe; 
1886. Die Leinen-Industrie der Oberzips, 
Einiges über Textil-Industrie, Die Fisch-
cultur in Ungarn, Zu unserer Milchpro-
duction, Vom Csorbaer See, Die Ung-
várer Keramische Schule, Poprader Stärke-
fabrik, 1887. Ungarische Tuch-Industrie, 
Josef II. und die Industrie, Zur Frage 
der ungarischen Baumwoll-lndustrie, Bei-
träge zur Hebung des Fremdenverkehrs, 
Ungarischer Styl im Kunstgewerbe, Einiges 
über Fischzucht; 1889. Baumwollspinne-
reien und Webereien, Der Kesmarker 
Selbsthilfverein, Von der Hohen Tatra, 
Die Salmoniden in der Tatra, Wie 
soll die Zipser Leinen-Industrie gefördert 
werden; 1890. Die Bürgerschule in Kes-
mark, Ungarische Leinwand oder böh-
mische ? 1892. Für Freunde der unga-
rischen Industrie, Die Korbflechterei und 
die Landwirtschaft , Ungarischer Turisten-
Verein, Unser Weinhandel mit dem Aus-
lande stb., A Karpathen Post-ban is, mely-
nek alapításában részt vett, számos czikke 
jelent meg; a Pannónia Kalenderben 
(1875. Die hohe Tátra. Kleine Aufzeich- j 
nungen), Die Heimath-ban (Bécs, 1877. 
Das Rosa-Schutzhaus in der hohen Tátra). 

Önéletrajzi adatok. 

Döller György, Jézus-társasági áldozó-
pap és vasárnapi hitszónok Sopronban, 
előbb (1765.) Kremsben működött. — I 

Munkája : Trauerrede auf den Tod des 
hochw. Herrn Georg Primes Abtes und 
Pfarrherrn der kön. Freystadt Oedenburg 
den 6. Dec. 1776 gehalten. Oedenburg. 

Catalogus Bibi . Fr. Com. Széchény i I. 14i>. 

Döller József, kath. plébános, szül. 
1829. nov.25.Esztergomban; 1853. jan. 16. 
misés pappá szenteltetett föl; előbb 
facskói, 1869 óta pedig zsérei plébános 
a nyitrai egyházmegyében. — Irt a Reli-
gióba és Idők Tanujába. 

Schematismus 
1891. 295. 1. 

Nitriensis 1891. M. Sión 

Döme Gergely, czeglédi birtokos. — 
Munkája: Köcsmei sárkány, eredeti 
bohózat 3 szakaszban. Pest, 1842. (Elő-
ször adatott a n. szinházban 1843. aug. 12. 
és 13. Pesten és Győrött is 1854-ben.) 

Petrik Bibl iographiája. 

Döme Géza, zalamegyei I. aljegyző. 
— Munkája : Zalamegye 1870. évi nép-
számlálásának eredménye. Zalaegerszeg. 
1871. 

Petrik Könyvésze te . 

Döme Károly, pozsonyi kanonok, a 
m. tud. akadémia tiszt, tagja, szül. 1768. 
jan. 26. Komáromban; a gymnasiumot 
szülőhelyén, a bölcseletet Pozsonyban 
végezte, hol 1786-ban az esztergom-egy-
házmegyei növendékpapok közé lépett: 
ott hallgatta a theologiát; azután misés-
pappá szentelték föl és csakhamar Szabó 
András szombathelyi püspök szertartó-
jává lett. 1793-ban a pozsonyi papnevelő-
intézet jószággondnoka mellé került se-
gédnek, 1794-ben tanulmányfelügyelői 
tiszttel bizták meg. 1800-ban Izsára (Ko-
máromm.) ment plébánosnak, hol a közeli 
Virthen Baróti Szabó Dáviddal és ennek 
Maecenásával, Pyber Benedekkel baráti 
viszonyban élt; 1816-ban alesperes lett 
és Rudnayval Erdélybe ment, hol előbb 
gyulafehérvári tiszt, kanonok, majd a 
püspöknél segédkanonok volt. 1817-ben 
visszatért Pozsonyba s itt 1818-ban olvasó 
kanonok, végre a szent Imre nevelőinté-
zetnek igazgatója lett. 1831. febr. 15. a 
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m. tud. akadémia fölvette tiszt, tagjai 
sorába; D. az akadémia pénztárát 1832-
ben 380 írttal növelte. Megbalt 1845. 
máj. 22. Pozsonyban. — Mint pozsonyi 
növendékpap az ottani királyi várban 
társaival alakított kis irodalmi körnek 
szerény tagja volt; itt találkozott 1784-
ben Kazinczyval, ki őt megszerette s 
mindvégig baráti vonzalommal viseltetett 
hozzá; az ő buzdítására lépett föl D. a 
M. Musában (1787.) Komárom vára rom-
lásáról irt elegiájával; azután Ovidius 
keserveiből fordított munkájával a M. 
Muzeumban (1788.). Tibullus fordításával 
és eredeti költeményeivel az Orpheusban 
(1790.). Olaszul is megtanult és kedvencz 
költőjének Metastasionak munkáit fordí-
totta. melyeket külön kiadott. Alig megy 
20—25-re költeményeinek száma, melyek 
a folyóiratokban, igy a Heliconi Virágok-
ban (1791. Mede Pál névvel is) és az 
Erdélyi Muzeumban (1814—18.) megje-
lentek. Egyházi beszédei a Magyar egyházi 
beszédek Gyűjteményében (Pest, 1832— 
33. cs Uj folyam 1840—45.) vannak. — 
Munkái: 1. Kesergő versek, melyeket ft. 
Vizer Ádám urnák, pécsi czímzetes kano-
noknak, midőn a sokáig érdemesen viselt 
tanítói terhet vállairól letenné, béajánlott 
. . . 1788. Pozsony. — 2. Jajgató alagya, 
mellyel megváltását.. Szabó András úrnak, 
midőn . . . püspöki névre magasztaltatván 
megszűnt a pozsonyi papnevelő háznak 
igazgatásától, fájlalta kis pap társaival 
együt t . . . 1788. U. ott. — 3. Könyveső 
musa, mely nagy érdemű Ostermajer 
Ferencz úrtól, a pozsonyi nevendék pap-
ságnak egyik igazgatójától, midőn beteges 
állapotja miatt tiszteletéről lemondana, 
búcsúzott. U. ott, 1789. — 4. Pässtori 
dal három ízben. U. ott, 1791 — 5. A 
világ nagyjai! féljetek, ford. németből 
egy barátját féltő igaz magyar. Nagy-
szombat, 1792. — 6. A katholika hittudo-
mány. Pörben forgó czikkelyeinek elő-
adása. Bossuet Jakab után ford. néhány 
jegyzésekkel. U. ott, 1793. — 7. Metasia-

siusnak egynehány játék darabjai. Ford. 
Komárom. 1802. (Abel halála, A megis-
mért egyptusi József, Joas Juda királya. 
Scipio álma, A lakatlan sziget, Themis-
tokles. dr. ez először adatott a pesti magyar 
szinházban 1810. máj. 17., azután 1813 
—14-ben és ugyanezen években Székes-
fehérvárott ; Toldalék: kisebb költemé-
nyek. Elől Baróti Szabó Dávid költe-
ménye Döme Károlyhoz.) — 8. Beszéd, 
melyet szent István napjára s az ennek 
dicsőséges jobb kezéhez megujult jeles 
ünneplés alkalmatosságára készített és a 
budai főtemplomban elmondott. Buda, 
1810. — 9. Michael Benis, Elégia 
threnodica in laudem societatis Jesu. 
Hungarice reddita. Posonii. 1812. (Pozsony, 
1815. Esztergom. 1823.) — 10. A keresz-
tény katholika tudomány igazsága azon 
czikkelyekben előadva, melyekért attól 
a protestánsok és reformátusok elsza-
kadtak. Németből Freindaller Ferencz 
után. Nagyszombat, 1814. — 11. Ismét egy 
két játék Metastasiusból. Pozsony, 1815. 
(Akhilles Scirusban, Klelia győzedelme, 
Niktéti, Atilius Regulus, Zenóbia, Az olim-
piai bajban a hív barát; Toldalék: Ovi-
dius keserveiből az I. könyv, Denis Mihály, 
M. Vilt József püspök úrhoz, Szabó Dávid 
úrhoz, Horaz II. könyvéből, Virág Benedek 
úrhoz.) — 12. Bonaparte Napoleon meg-
bukása, vagy sírverse a jacobinismusra. 

Kuik Ignácz után magyarázta U. 
ott, 1826. (Költemény.) — 13. Néhány 
kivonatok G. R. L. munkáiból. U. ott, 
1838. — Levelei: Kazinczyhoz, Nagy-
szombat, 1794. ápr. 30. (Kazinczy F. 
Levelezése II. 353. 1.), Kresznericshez, 
Izsa, 1808. jan. 7. Baróti Szabó Dávidhoz, 
Izsa 1809. ápr. 9. 1816. decz. 27., Kazin-
czyhoz, Kolozsvár, 1816. decz. 16. (Uj M. 
Muzeum 1857.) — Arczképe: báró Lütgen-
dorf Ferdinándtól 1827. rézmetszet (Po-
nori Thewrewk József Erdélyi Pantheo-
nában.) 

Katona, História Critica XLII . 580. 1. — 
Tud. Gyűjt. 1817. IX. 132. — Religio és Nevelés 
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1845. I. 43. sz. (Cherrier M.) — M. tud. társ. 
Evkönyve 1845. 47. 91. 1. — Ujabbkori Ismeretek 
Tára II. 436. — Ferenczy és Danielik, M. í rók 
I. 113. 1. — Uj M. Múzeum 1857. I. 469. 1. (D. 
K. és levelei . ) — Toldy Ferencz, M. Köl tészet 
Története és Munkái Y. — Hl. Sión 1869. 783. 
— Figyelő I. 1876. (Dengi János. ) XV. 1883. 
XXIII. (Taliáts Sándor.) — Budapesti Szemle 
XVI. 1878. (D. K. mint Metastasio-fordító. ) 
— Dengi János, D. K. Irodalomtörténet i érte-
kezés . Debreczen, 1880. — Uj Hl. Sión 1886. 
102. — Petrik Bibl iogr. — Kazinczy Ferencz 
Leve lezése I. II. — Necrol. Strigon. 131. — 
Kath. Szemle 1890. 692. 1. 

Dömény Jóssef, ev. ref. lelkész, szül. 
1834. jún. 13. Bálványoson Somogy-
megyében, hol atyja D. József lelkész 
volt; 1841—48-ig Gyönkön tanult; 1849-
ben önkéntes huszár lett a 14. ezredben 
és okt. 4. Komáromban tette le a fegy-
vert. Azután Kecskemétre ment és 1855-
ben végezte tanulmányait; utolsó évben 
az alsóbb osztályokban tanítóul is alkal-
mazták ; 1856-ban Gyönkön tanár és 
1857-ben Kacskovics Sándor házánál 
Mocsoládon nevelő volt. 1858. okt. végén 
rendeltetett Nagy-Berénybe (Somogym.) 
helyettesül, hol 1861-ben rendes lelkész 
lett és jelenleg is működik. Egyház-
megyéje őt 1869-ben tanácsbiróvá, 1872-
ben főjegyzővé s a tanügyi bizottság 
elnökévé, 1875-ben számvevőszéki al-
elnökké, a külső-somogyi ref. tanító-egy-
let 1874-ben elnökké s az egyházkerület 
1874-ben tanácsbiróul választotta. 1882-
ben a lelkészin kívül minden egyházi 
hivatalról lemondott. — Költeményei s 
beszélyei a következő lapokban jelen-
tek meg: M. Néplap (1857.), Kalauz 
(1857-58.), Napkelet (1857—58. 1860.), 
Nefelejts (1861—64.), Fővárosi Lapok 
(1869., 1878., 1883-tól), Vasárnapi Újság 
(1878—79., 1882—92.), Ország - Világ 
(1884., 1887-92.) ; irt még a Honvéd-
menház Könyvébe (1870.), Gombostű, 
M. Bazár, Somogy, Zala-Somogyi-Köz-
löny, Bolond Miska (Tóth Kálmán szer-
kesztése alatt sokat irt), Ellenőr (kelet-
kezése óta) cz. lapokba, a Prot. Egyh. 

és Isk. Lapba, a Debreczeni Prot. Lapba, 
Prot. Figyelmezőbe. Az Evangy. Prot. 
Lap rendes munkatársa volt, hol a Falusi 
leveleket a szerkesztőhöz ő irta. — Mun-
kái: 1. Költemények. I. kötet. Pest, 1866. 
— 2. Zsinati Emlékkönyv a magyar-
országi reformált egyház 1881. Debre-
czenben tartott orsz. zsinatán jelenvoltak 
életrajzaiból. Székesfehérvár, 1882. — 3. 
A tűs-, jég- és életbistosításnak népszerű 
ismertetése. B. Gyula 1883. 2. kiadás. Szé-
kesfehérvár, 1885. (a M. Nép Könyvtára 
I.) Eddig 4 kiadásban 16,000 példányban. 
— 4. Költemények. II. kötet. Veszprém, 
1888. (Ism. Vasárn. Újság 1889. 3. sz. 
Egyetértés 33. sz.) — Kiadta a külső-
somogyi ref. egyházmegye közgyűlésének 
jegyzőkönyvét. (Kecskemét, 1874.) — 
Szerkesztette a Zsinati Tudósítót (Deb-
reczen, 1881.) és a Népfutárt, melynek 
azonban csak három száma jelent meg 
1883-ban Székesfejérvárt. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Uj HI. Athen ás 107.1. 
— Dömény József, Zsinati E m l é k k ö n y v 118. 1. 
— Hl. Könyvészet 1889. és önéletrajzi adatok. 

Dömény Sándor, ügyvéd és zeneszerző, 
szül. 1791. nov. 26. Békésen; iskoláit 
Debreczenben végezte, hol magánszorga-
lomból a jogot is megtanulta. 1816-ban 
Pestre jött. hogy az ügyvédség mellett a 
zenében is kiképezze magát, melyben 
Malovetzky és Becker voltak mesterei; 
nem sokára mint keresett zongoraművész 
igen jó hírnévre tett szert. Ez időben 
zongora-tanulmányokat szerzett, melye-
ket később két kötetben ki is adott : a 
30-as években zeneiskolát nyitott a fő-
városban, melyben Joachim a hires hegedű-
művész is tanult. 1830-ban kiadta a tőle 
átdolgozott ref. hitfelekezeti karénekeket. 
Meghal t . . . — Munkái: 1. Útmutatás 
a klavir vagy fortepiano helyes játszá-
sára. Bécs, 1827. Két kötet. (Malovetzky 
Jánossal. Németül: Lipcse, 1827.) — 2. 
Zsoltárok és dicséretek, orgonára alkal-
mazott énekes-könyv. Pest, 1830. 

HI. Lexikon VI. 287. 1. — Petrik Bibl iogr. 
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Dömjén Ferencz ev. ref. lelkész. — 
Verseket irt a Tavasz cz. zsebkönyvbe 
(Pápa, 1845.) és Örömdalok (Nagy Mihály-
nak superintendensi székébe igtatásakor) 
cz. emlékkönyvbe (Pápa, 1845.) — Mun-
kája : Emlék Székinő, szül. Kimiti Teréz 
erényeinek. Pápa, 1848. (Gyászbeszéd, 
Liszkay József és Kovács Benő gyászbe-
szédeivel együtt.) 

Figyelő XX. 1(54. 1. 

Dömök Gergely, orvosdoktor. — Mun-
kája : Theses medicae de praesidiis qui-
bus mechanismus utitur in morbis curan-
dis. Basiliae, 1758. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 159.1. 
— Szinnyei Könyvésze te . 

Dömötör Bertalan, ev. ref. lelkész, 
szül. 1844. aug. 15. Dömsödön Pest-
megyében, hol atyja D. Sándor kántor 
volt; a gymnasium két osztályát Pesten 
a piaristáknál, a többit Kecskeméten 
végezte ; a theologiát Pesten hallgatta, de 
az utolsó évre az egyházkerület engedé-
lyével Zürichbe ment. 1868-ban Dömsö-
dön káplán lett, 1869-ben kecskeméti 
segédlelkész, 1871-ben pap Tasson (Pest-
megyében), hol jelenleg is működik. — 
1864-ben a kecskeméti önképző-társulat 
Emlékkönyvébe epigrammákat irt Schiller 
és Goethe után ford., 1868-ban, mint a 
zürichi magyar egylet jegyzője, az egylet 
történetét irta meg (Hon 11. sz.) 1870-ben 
két költeményét, Naplótöredékek, Utijegy-
zetek Svájczból cz. a Kecskeméti Lapok-
ban közölte; két prédikácziója a Fördős 
által szerkesztett Kecskeméti Lelkészi 
Tárban, más kettő az Öreg János és V. 
Balog Lajos szerk. Gyakorlati Lelkészei-
ben (1877.), Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban (1889.) — Munkái: 1. Bucsú-
hangok, néhai mányai Koller József úr 
sírja felett elmondatott egy római kath. 
temetésen. Bpest, 1864. — 2. Jézus tör-
ténete és a keresztyén egyház eredete. 
Vögelin Salamon után ford. Kecskemét, 
1872. (Ism. Prot. Lap.) — 3. A tassi ref. 
egyház templomépítési pénztárának tör-

ténete. Bpest, 1877. — 4. Ima és egy-
házi beszéd 1886. júl. 25. Tasson. Kecs-
kemét. 1887. — 5. Egyházi beszéd az 
1890—91. évi XXVI. t.-cz. szentesítésé-
nek emlékezetére rendelt hálaünnepen 
1891. nov. 29. U. ott, 1891. — Kézirat-
ban több gyakorlati papi beszéd és 
Wislicenus könyvének fordítása két vas-
kos kötetben. 

Petrik Könyvésze te . — Uj Dl. Athenás 107. 
— 1II. Könyvészet 1887. — Szász János, Betü-
soros tárgymutató . 1888. 71. 1. 

Dömötör Géza, orsz. képző-intézeti 
igazgató, szül. 1856-ban Budapesten; 
szülői részéről gondos nevelésben része-
sült, különösen a rajzban és zenében is 
kiképeztették. 1865-ben a kegyesrendiek 
pesti főgymnasiumába lépett; 15 éves 
korában, atyja halála után, hogy kisebb 
testvéreinek segélyt nyújtson, nevelőnek 
ment Szerepre, Biharmegyébe, s közép-
iskolai tanulmányait magánúton végezte. 
1871-ben az országos óvóképzőbe lépett 
és 1872-ben óvói oklevelet nyert. 1873-
ban a műegyetem rendes hallgatója lett. 
1874 óta tanár volt a Fröbel-nőegylet 
gyermekkertésznő képzőjénél, mely inté-
zetet a modern kisdedovó képzők szín-
vonalára emelte. 1880-ban választot-
ták meg az országos kisdedóvó egye-
sület képzőintézetében igazgatónak, hol 
jelenleg is működik. Kiküszöbölte a 
Fröbel-féle foglalkoztató eszközök szem-
rontó nemeit, minők a kitűzdelés, dom-
borítás, hálórajz, fényes, színes papír-
munkák stb. ; ezek helyett a kisdedek 
öntevékenységét és munkakedvét oly fog-
lalkozásokkal kívánta kielégíteni, melyek 
egyrészt könnyen létrehozhatók, másrészt 
a szépet a hasznossal egyesítik ; ilyenek : 
a papirfonás, vesszőkötés stb., úgy hogy 
a foglalkozások ezen módosítása által a 
házi ipar jellegével ruháztattak föl. 1888-
ban a nyugat-európai államokban tett 
tanulmányútjáról a m. közoktatásügyi 
kormányhoz felterjesztett jelentése szol-
gált alapul és tájékoztatásul a kisded-
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óvási törvényjavaslat ügyében összehívott 
enquetnek, melyben D. mint annak jegy-
zője tevékeny részt vett. — Munkái: 1. 
Fröbel-féle nevelési módszer hazánkba 
való átültetésének története, kapcsolatban 
a központi Fröbel-nőegylet tiz évi műkö-
désének történetével. Bpest, 1876. — 2. 
Dajkakönyv. U. ott, 1882. (Többekkel 
együtt.) — 3. Dal-, játék- és versgyűjte-
mény. U. ott, 1890. (2. kiadás. Többekkel 
együtt.) — 4. Lélektan. U. ott, 1891. (Kis-
dednevelők számára.) — 5. A kisdedóvás 
ügye Európa főbb államaiban. U. ott, 
1891. — Szerkesztette a Nevelési Szak-
közlönyt 1878—79-ben és szerkeszti a Kis-
ded Nevelés cz. szakfolyóiratot 1880 óta. 

.»/. Könyvészet 1882. 1890. — Hl. Paedagogiai 
Szemle 1891. f é n y n y . arczk. 

Dömötör János, kir. tanfelügyelő s a 
Kisfaludy-társaság tagja, szül. 1843. decz. 
20. Duna-Szent-Györgyön Tolnamegyében 
köznemes szülőktől, kik 13 éves korában 
elhaltak. Bikács községben töltött egy év 
után, hova a német szó kedveért vitték, 
1854-ben a gyönki iskola növendéke lett, 
hol a gymnasium három alsó osztályát 
végezte s 1857 őszén a nagy-kőrösi fő-
gymnasiumba lépett, hol a költészet és 
magyar irodalom tanára Arany János volt; 
itt vetette meg irodalmi s főként kriti-
kai míveltségének alapját, Szilágyi Sán-
dor. akkor ugyanott a történelem tanára 
pedig segédül használta s útmutatásaival 
segítette; miután a harmadik bölcseleti 
osztályt is elvégezte, 1863 őszén a pesti 
ref. theologiai intézet növendékei közé 
lépett. Itt ismerkedett meg Tolnai Lajossal, 
Szász Bélával, Komócsy Józseffel ós Sza-
badossal, kikkel baráti kört alkotott, e 
mellett fentartá összeköttetését Arany-
nyal és Gyulaival is. Ugyanekkor egy 
évig Ballagi Mór fiait is tanította. 1865 
őszén a skót szabad egyház stipendiumá-
val Török Pál superintendens őt küldé 
ki Edinburgba, hol egy évet töltött. A 
hazatért ifjút a pesti reform, egyház 
azonnal gymnasiumához előbb ideiglenes, 

1867. októbertől rendes tanárnak alkal-
mazta; a latin klasszikusok, az angol 
nyelv és philosophia tanítását bízta reá, 
s ő mellékesen a theologián is adta elő 
a philosophiai tantárgyakat. Ekkor a ko-
rábban is mutatkozott melancholiája 
mindinkább erőt vett rajta, emberkerülő 
lett, majd változtatást óhajtott környeze-
tében, életmódjában; azt hitte, hogy az 
új munkakörrel visszatér egykori élet-
kedve. 1873 nyarán Tolna- és Baranya-
megyék tanfelügyelője lett, s Szegszárdon, 
hol lakása volt, az ottani társasélet leg-
kedveltebb személyévé lőn. Azonban is-
mét visszavágyódott a fővárosba régi 
barátai közé ; s midőn 1875 tavaszán az 
egybecsatolt pestmegyei és jászkún-kerü-
leti tanfelügyelőség megürült, a neki föl-
ajánlott állást elfogadta és még ugyan-
azon év nyarán visszatért a fővárosba, s 
a tanfelügyelőségek legutóbbi új szerve-
zése alkalmával is a pest-kis-kúnmegyei 
tanfelügyelőség élén megmaradt. 1876. 
jan. 26. a Kisfaludy-társaság tagjai közé 
választá. Az öngyilkosság gondolatával 
sokszor foglalkozott. 1878. jan. 8. Kecs-
kemétre készült a közigazgatási gyűlésre; 
előtte való nap délben szomszédjától és 
barátjától, a Vasárnapi Újság szerkesztő-
jétől vidáman elvált; este ismerőseivel 
vacsorált egyik vendéglőben és 11 óráig 
együtt beszélgetett velők vidáman, ke-
délyesen mint szokott; ekkor haza ment 
és életét önkezével kioltá. A Kisfaludy-
társaságban 1885. decz. 15. Baksay Sándor 
tartott fölötte emlékbeszédet. — Mint 
körösi tanuló lépett föl először az iroda-
lomban, Szabó Károly pápai tanár Köl-
tészettanára szigorú kritikát irt a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapba (1857); pesti tar-
tózkodása első évében (1863—64) a Hölgy-
divatlapban Lauka Gusztáv költeményeit 
és az Ujabb magyar lantosok cz. antho-
logiát bírálta; 1864-ben a Kisfaludy-
társaságtól kihirdetett egyik pályakér-
désre, mely a ballada elméletét kívánta, 
dolgozatát első helyen dicsérettel emlí-

33. ív sajtó alá adatott 1892. nov. 2 . 
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tették és azt a társaság Évlapjaiban (Uj 
F. II. 1865) kiadták; Zilahy Károly ha-
lála után részt vett az elhunytnak többi 
barátaival együtt munkái kiadásában, 
melyhez ő irta a bevezető életrajzot. 
Tolnából (1873) küldözgetett czikkeket a 
Vasárnapi Újságnak, hova már előbb is 
legtöbbet dolgozott, később is sokat irt e 
lapba névtelenül vagy pár betű jegy 
alatt (1873—77. Bartal György, Toldy 
Ferencz, Gyulai Pál, báró Kemény Zsig-
mond és Longfellow életrajza s elbeszé-
lések) ; költeményeket és kritikai czikke-
ket bocsátott közre a Budapesti Szemlé-
ben (II. VIII. X—XII.). 1873 elején a 
Korunkban jelentek meg: Az öngyilkos 
költőkről, Karikó János, egy naturalista 
énekköltő, A nemzeti szinház ügye, szí-
nészeink és hírlapjaink, Az akadémiai 
almanach bírálata, Szemere Miklós és 
Szász Károly. Néhány költemény, tár-
czák. apróbb bírálatok s ismeretterjesztő 
czikkek jelentek meg a föntebbi lapokon 
kivül a Fővárosi Lapok (1865), Magy. és 
Nagyv. (1872), Képes Néplapban (Falusi 
János levelei), Keresztyén Családban és 
naptárakban. Tompa költeményeihez (Pest, 
1870. 6 kötet) a magyarázó jegyzetek 
összeállításában és kidolgozásában leg-
többet fáradott. — Munkája: Dömötör 
János munkái. Sajtó alá rendezték ba-
rátai. Bpest, 1878. (Életrajzával Baráth 
Ferencztől. Ism. P. Napló 92. Vasárnapi 
Újság 10. sz. Magyarország és a Nagy-
világ 16. sz. Bud. Szemle XXII. 1880.) 
— Szerkesztette a Protestáns Uj Képes 
Naptárt(XVIII—XX. évf. Budapesten 1872 
—74.) — Álneve s jegyei: Falusi János 
D—r János, D. J. és —R —S. 

Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Uj F. II . 45. 1. 
XI. 14.1. XXI. (Baksay Sándor Emlékbeszéde . ) 
— Vasárnapi Újság 1877. 2. SZ. arczk. 1879. 
11. sz. arczk. 1886. 1. 2. sz. (Baksay S.) — 
31. Könyvészet 1878. — 1878: Életképek 5. Főv. 
Lapok 5. Budapesti Napilap 9. Egyetértés 7. 
Kelet Népe 7. SZ. Ellenőr 7. Képes Néplap 2. 
SZ. arczk. P. Napló 7. SZ. — Uj 31. Athenas 
és gyászje lentés . 

Id. Szinnyei J., Magyar írók II. 

Dömötör Károly, ev. ref. lelkész; D. 
Sámuel lelkész és Gózon Mária fia, szül. 
1832-ben Harasztiban Baranyamegyében; 
a gymnasiumot Halason és Kecskeméten 
járta; tanulói pályáját megszakítá a magyar 
szabadságharcz, melynek lezajlása után 
ismét folytatá s elvégezte felsőbb tanul-
mányait ; midőn az orvosi pályára szánta 
magát és a pesti egyetemre beiratkozott, 
a Noszlopy-féle összeesküvés idejében egy 

! őszi estén elfogták, Bécsben és Kufstein-
I ban egy évi vizsgálati fogságban tartották. 
A bécsi börtön magánzárkájában szerzé 
hangjegyre az országszerte ismert nóták 
dallamait: Jaj de búsan harangoznak 
Tarjánban, Kecskeméti emlék, Nem hal-
lottam soha oly bús harangot, A ricaca 
sat. Kiszabadulása után a kecskeméti 
kollégiumban folytatta s elvégezte a theo-

S logiát, mire édes atyja mellé vonult; 
1859-ben jogi vizsgát tett és kórósi káp-
lán, majd helyettes pap lett; 1868-ban 
pacséri lelkészszé, 1874-ben egyházkerü-
leti tanácsbiróvá választották; utóbb 
Nagy-Harsányban (Baranyam.) lelkész-
kedett, hol 1886. júl. 19. meghalt 55. 
évében. — A Nefelejtsben (1867.) van 
egy ford. beszélye és protestáns egyházi 
énekeket szerzett. — Munkája : A valódi 
hazafi élőképe. Dicsőült gr. Teleki László 
emléke. Temesvár, 1861. (Egyházi beszéd.) 

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1886. 30., 31. SZ. 
(Kálmán Farkas.) — Petrik bibliogr. és gyász -
je lentés . 

Dömötör László, főreáliskolai tanár, 
D. József kántor és Zay Eszter fia, szül. 
1850. aug. 21. Kun-Szent-Miklóson Pest-
megyében ; a gymnasiumi négy alsó osz-
tályt szülővárosában, a négy felsőt a 
pesti ev. ref. gymnasiumban végezte 1871-
ben; azután a m. kir. orsz. mintarajz-
iskolában s a rajztanárképzőben tanult; 
1875-ben a szabadkézi rajzból tanári 
vizsgát tett; 1875. szept. 1-től helyettes 
tanár volt a budapesti VI. kerületi állami 
főreáliskolában ; 1878—80-ig rendes tanár 
a selmeczbányai piarista-gymnasiumnál, 

34 
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1880 óta az aradi főreáliskolánál mű-
ködik. — Irodalmi működését az Egyet-
értésben közölt műkritikákkal kezdte; 
Aradon az Arad és Vidéke s az Alföld-
ben tárczaczikkeket ipartörténeti kérdé-
sekről és útirajzokat, később vezérczik-
keket ipartörténelmi múzeum, majd régé-
szeti társulat és régészeti múzeum alakí-
tása érdekében. Ismeretterjesztő vegyes 
czikkei: A majolika, Edénygyártásról, 
Barlangokról, (Arad és Vidéke 1881. 269. 
sz., 1885. 74. sz.), A nyilvános muzeumok 
fontossága a nevelésre (Aradi főgymn. 
és reálisk. Értesítője 1887.), Aradmegyei 
himzés (Művészi Ipar 1889.), Aradvidéki 
bronzleletről (Arch. Értesítő 1891.) — 
Szerkeszti a Kölcsey-egyesület Évkönyvét 
1884-től Aradon. — Számbavehető kera-
mikai gyűjteménye van. 

Wutz N é v k ö n y v e és önéletrajzi adatok. 

Dömötör László, (ényi), ügyvéd és 
méhészeti vándortanító ; a tolnamegyei 
gazdasági egyesület titkárja s Értesítő-
jének ez évben szerkesztője Szegszárdon. 
— Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági 
Lapokba (1868.), a Gyakorló Gazdába 
(1874.) és a Fővárosi Lapokba (1880. 
A mézről.) — Munkái: 1. A méhtenyész-
tés okszerű gyakorlata az amerikai rend-
szer szerint. Bpest, 1882. —.2. D.L. méhé-
szeti előadása. U. ott. 1882. — 3. Méh-
tenyésztési kalauz. 2. jav. és bőv. kiadás. 
U. ott, 1885. (3. kiadás Szegszárd, 1892.) 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . •— Corvina 1892. 
12. SZ. 

Dömötör Pál, ügyvéd Baján és Bács-
Bodrogmegye táblabirája, szül. Duna-
Szent-Györgyön (Tolnamegye) 1770-ben 
nemes szülőktől; a jogi akadémiát Debre-
czenben végezte; a század elején költö-
zött Bajára. Meghalt 1847. jan. 7. Baján. 
— Nagy kedvelője volt az irodalomnak, 
hőskölteményeket és útirajzokat irt. — 
Munkája : Szűnő bánat és fakadó öröm, 
melyet Radványi gr. Győry Ferencz úr 
Bács-Bodrog vármegyék főispáni székébe 
való fényes iktatásának alkalmával érzett. 

Pest, 1825. — Kézirati munkái: Uti képek 
a jó magyar világból. Kolmár József 
rendezte sajtó alá, de nem jelent meg; 
ebből mutatványul Berzsenyinél tett láto-
gatását a Hölgyfutár hozta 1860. 75. sz. 
és Szabadsajtó cz. publicistikai munka. 
— Levelezésben állott Kis Jánossal, Virág 
Benedekkel és Kazinczy Ferenczczel; 
1823-ban meglátogatta Berzsenyi Dánielt 
és ez útját leirta az Uti képek cz. mun-
kájában. 

Hölgyfutár 1860. 73. SZ. — Vasárnapi Újság 
1863. 42. sz. (Kazinczy F. l eve l e 1814. jún . 
15. D. P.-hoz.) — Petrik Bibl iogr. és fiának D. 
Pálnak sz ives közlése . 

Dömötör Pál, kir. törvényszéki biró, 
előbbinek fia, szül. 1844. júl. 15. Baján 
Bács-Bodrogmegyében ; a gymnasiumot 
szülővárosában, a jogot a pesti egyete-
men végezte; egy évig Baján ügyvédke-
dett ; azután a birói pályán működött 
mint kir. aljárásbiró Zomborban; 1887 
óta vezető járásbirája a zombori kir. 
járásbíróságnak és Zombor sz. k. város 
törvényhatóságának bizottsági tagja. — 
Irodalmi első kísérlete a Vasárnapi Újság-
ban 1863-ban megjelent költeménye volt; 
azontúl u. ott 1870., 1876., 1879.. 1881 — 
84, 1886 óta; 1865, de különösen 1867-től 
fogva a fővárosi szépirodalmi lapok majd 
mindegyikében és néhány bácskai lapban 

j jelentek meg lyrai költeményei u. m. a 
Fővárosi Lapokban, melynek 1865 óta 
állandó munkatársa, hol eddig 70 költe-

| ménye jelent meg, Magyarország és Nagy-
! világban (1869—70.), Képes Világban, 
Hazánk és Külföldben (1869-70.), Nefe-
lejtsben (1869—70.), Divatban, Családi 
Körben. Ország-Világban (1881.), Szana 
Koszorújában, M. Salonban (.1885.), Bács-
kában, Zombor és Vidékében, mely utóbbi-
ban néhány széptani czikke is jelent meg 
stb. Más lapokban 1888 óta megjelent 

' költeményei s fordításai a szerb költé-
szetből egy kötetet tesznek. Az utóbbi 
időben Jovanovics Jovan szerb költőtől és 
másoktól, úgy a szerb népköltemények-
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bői és dalokból sok költeményt lefordí-
tott. A Dal cz. tankölteménye a Kis-
faludy-társaság 1887. pályázatán dicsére-
tet nyert és a társaság Évkönyvében 
(XXI. kötet) megjelent. — Munkái: 1. 
Dömötör Pál költeményei. Zombor. 1876. 
— 2. Ujabb költeményei. U. ott. 1884. 
(Ism. Főv. Lapok 46. Budap. Hirlap 56. 
Nemzet 90. sz. Koszorú.) — 3. A per-
lekedő atyafiak. Bpest 1885. (Históriák 
és Nóták 4.) — 4. As ujoncs-ssökevény. 
U. ott, 1885. (Históriák és Nóták 19.) — 
5. Bácskai nóták. U. ott, 1886. (Histó-
riák és Nóták 25.) — 6. A váltó vagy 
őrizkedjél az uzsorásoktól. U. ott, 1886. 
(Históriák és Nóták 44.) — 7. Költemé-
nyek. Győr, 1888. (Egyetemes Könyvtár 
7., Ism. Egyetértés 230., Nemzet 270., 
Főv. Lapok 225., P. Napló 270., M. Szemle 
52—54., Bácska 85. sz.) — 8. A selyem-
bogár. U. ott, 1889. (M. Mesemondó 31.) 
— 9. Hazugság a bűnök anyja. U. ott, 
1889. (Históriák és Nóták 87.) — 10. A 
nemsetiségek, vagy: horvát, oláh, tót, 
szerb és németség! Legyen velünk áldás 
és békesség! U. ott, 1890. (M. Mesemondó 
37.)— 11. A javulás útja, vagy a családi 
élet boldogsága. U. ott, 1890. (M. Mese-
mondó 44.) (A selyembogár prózában 
van irva, a többi erkölcsi alappal biró 
verses elbeszélés.) — A hegyesi (1848-ki) 
csataemlék leleplezésére: Hősök emléke 
cz. ódát irt, mely az 1887. ünnepélyen 
szavaltatott. Győri Vilmos Koszorújában 
(Bpest, 1875.) és Radó Antal Költők Albu-
mában több eredeti költeménynyel van 
képviselve; az Unsere Kunst in Wort 
und Bild cz. bécsi Anthologia is fölvette 
egy költeménynyel és arczképpel. 

M. Könyvészet 1884. 1887—89. — Magyar Szemle 
1890. 29—32. sz. (Szülik József . ) — Bácska 
1890. 18. 4G—49. sz. és önéletrajzi adatok. 

Dömötöri György, a nemes ifjak eper-
jesi nevelőintézetének aligazgatója volt 
1668-tól 1671-ig. — Tübingában két érte-
kezést védett, melyek egy harmadikkal 
e czím alatt jelentek meg: Christofori 

Wölflin vindiciae veritatis evangelicae 
adversus jesuitas jaurinenses in Hungaria 
(Tübingae, 1666.) — Munkája: Threno-
dia Sive Lugubris Cantus, Qvem In 
Ultimum honorem et perpetuam omnium 
beneficiorum acceptorum memóriám, Su-
per Obitum piaci dum et beatum . . . Dn. 
Stephani Wit tnyedi . . . Domini sui Pat-
roni pie recolendi, tristi cum Musa, debi-
taque observantia decantavit . . . Anno 
1670. Die Martij. Cassoviae. (Van benne 
egy négy oldalra terjedő magyar vers is.) 

Wallaszky, Conspectus 242. — Fabó, Monu-
inenta lV. 381. — Szabó Károly, Régi M. K ö n y v -
tár II . 337. 1. 

Dőry Antal, keleti nyelvtudós a kosz-
továri cs. kir. osztrák követség mellett. 
— Dolgozótárs volt a Meninsky szótárá-
nak uj kiadásánál 1780. 

Bartholomaei Stürmer, Sermo P an egyr i cu s 
lat iné redditus. M. Várad., 1804. 

Dövény Pál, sebészdoktor, margonyai 
hontmegyei származású. — Munkája: A 
gyermeki rángatósásról. Pest, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Dráb János, korponai községi felső 
népiskolai tanító. — Munkái: 1. Hont-
megye földrajza. Selmeczbánya, 1883. 
— 2. A magyarok története népiskolák 
használatára. Nagy-Szent-Miklós, 1890. 
— 3. Csanádmegye földrajsa. A nép-
iskolák III. oszt. számára. U. ott, 1890. 
— A tótokról cz. munkára hirdetett elő-
fizetést Korponán 1882. jún. 

Catalogus Bibi . Joann. Card. Simor. — M. 
Könyvészet 1890. 

Drabek Károly, orvosdoktor, balmaz-
újvárosi gyakorló orvos. — Munkája: 
Győgysseres értekesés a borkősavas szik-
hamagról (Tartras lixivae et sodae) és a 
szénvasas vasacsról (ferrum carbonicum.) 
Pest, 1836. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Drabik (Drabicius) Miklós, pap volt 
a cseh testvérek (a husziták maradvá-
nyainak) felekezetében, szül. 1588. decz. 5. 
Straszniczban, hol atyja városbirája volt; 
1616. ápr. 26. a cseh testvérek lelkésze 

34* 
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lett Drohotusiczban. 1628-ban Morvaor-
szágban II. Ferdinánd vallási üldözése s 
a 30 éves háború iszonyai kergették 
Magyarországba, a trencsénmegyei Led-
niczére, a Rákócziak birtokára. Szám-
kivetésében, hogy magát és családját fen-
tartsa, a paposkodás mellett posztókeres-
kedéssel is foglalkozott. Bujdosó paptársai, 
kik nagy számmal nyomorogtak akkor a 
felvidéken és maguk közt mintegy külön 
egyházat képeztek, nehezteléssel fogadták 
ez apostasiát és eltilták az egyházi teendők 
gyakorlásától. Lelki keserűségéhez beteg-
ség és nyomor járult. Midőn hazáját el-
hagyá, a császári katonák mindenét föl-
prédálták ; volt azonban szülőföldén, a 
morvaországi Straszniczon, kis szőlője, 
melynek eladásával akart némileg Ínségén 
segíteni; bár fejére, ha visszatér, halál 
volt téve, mégis 1638. febr. titkon át-
ment Straszniczra; azonban vevő nem 
akadt; hazajötte kitudódott és csak gyors 
futással tudta magát megmenteni. Lever-
ten tért tehát vissza ledniczei házába és 
nejének jajgatása fokozta szomorúságát. 
Az éjjel (febr. 23.) nem tudott aludni, 
imádkozott, fohászkodott Isten irgalmához 
és ime (beszélé maga) egyszerre mintegy 
magánkívül észak felől nagy hadsereget 
látott jönni, hasonlókép keletről is és 
hallott hangot, mely igy szólt hozzá: 
«Ne félj, ne légy türelmetlen! Én e sere-
geket küldöm ellenségeitek megrontására!» 
Azután öt évi szünet állott be, de 1643 óta 
gyakorta ismétlődtek e látományok és D. 
most beszélni kezdett arról, Isten különös 
parancsolatjára, mert mindig ő, a három 
személyű egy Isten szólt neki és néha 
látta az Atyát, kezében tartva a föld-
gömböt, máskor a fiút, szegekkel átvert 
kezeivel; volt eset, hogy az Ur egész 
hosszú verseket diktált neki. A szeren-
csétlen embernek legkedvesebb reménye 
volt, hogy ismét vissza fog térhetni hazá-
jába és régi fényében fogja ismét lát-
hatni a cseh egyházat, s ezt viziói meg 
is ígérték. Előbb a svédekben, később a 

Rákóczi-házban bizott, a melyben az Ur 
választott eszközét látta. Már az öreg 
Györgynél megjelent volt 1645-ben, hogy 
királylyá fölkenje seregének színe előtt; 
de ép akkor köttetett meg a fegyverszü-
net III. Ferdinánddal és a fejedelem 
maga elé sem bocsátá. D. azonban nem 
csüggedett és egyszer (1652. ápr. 5.) az 
ifjú fejedelemasszonyt, Báthory Zsófiát 
látta fiával vizióban és az Ur mondá: 
«Ez fog neki hitelt adni, ez fogja elő-
mozdítani művét (bár az emberek nem 
várják) fiával, kinek hosszúra fogja nyúj-
tani életét.» (Lux in Tenebris. 1657. II. 
115.) E jóslat nem teljesült, a fejedelem-
asszony és fia I. Rákóczi Ferencz, buzgó 
katholikusokká és protestáns-üldözőkké 
lettek. Midőn a westphaliai béke (1648.) 
későbbi jóslatait is meghazudtolta, azzal 
vigasztalta magát (1652.), hogy Isten 380 
esztendőre határozta az ausztriai ház 
uralkodását, mely időszakból még csak 
egy év van hátra. (U. ott, II. 94. 1.) 
Végre már csak napok voltak a végrom-
lásig ós az csak nem akart bekövetkezni. 
D. azonban ki nem ábrándult. Hitét nem 
ingatá meg saját nejének kétkedése sem, 
nem a magyaroknak közönye, kikhez 
azért (az Ur parancsára) nem is fordult 
jóslataival. De az Ur azt parancsolá, 
tegye közzé jóslatait a világ minden 
nemzetének, legyen miként az utolsó Íté-
letnek trombitája. Minthogy azonban, 
mint afféle műveletlen falusi pap latinul 
nem, csak csehül tudott, s e nyelven irta 
volt le vizióit : hajdani iskolatársához és 
hitsorsosához, a tudós és bujdosó Come-
nius Jánoshoz fordult, hogy jóslatait 
latinra fordítsa. Comenius a művet kiadta 
1657-ben e czímmel: Lux in tenebris 
lucens, hoc est prophetiae donum et 
revelationes Christophori Kotteri, Cbris-
tinae Poniatoviae et Nicolai Drabitii. E 
könyv hamar elkelt és egy rövidebb ki-
vonat, melyet Comenius (1659. és 1663.) 
közzétett, csak fokozta a közönség kíván-
csiságát az egész műre, mely 1665-ben 
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Amsterdamban ujabb 270 vízióval meg-
bővítve uj kiadást nyert: Lux e tenebris 
novis radiis aucta cz. Ezen munka magya-
rul is megjelent, de eddig egy példánya 
sem ismeretes. D. e műben a katholikus 
egyházat ép oly kevéssé kímélte, mint 
Lipótot és a Ferdinándokat; ezért a 
munkának ellenségei is akadtak. Magyar-
országban főkép Felinus Jakab puchói 
lutheránus lelkész kelt ki D. ellen (1660.) 
és koholmánynak vagy ördögi szemfény-
vesztésnek bélyegzé a jóslatokat; de D. 
nyilvánosan megesküdött a puchói és 
ledniczei papok előtt, hogy mind az, a 
mit eddig irt és beszélt, nem az ő, hanem 
Istennek szava és műve volt. Midőn a 
pozsonyi judicium delegatum űzőbe vette 
a békétleneket és a király ócsárlóit, D., 
kinek könyve közkézen forgott, nem 
kerülhette el a koronaügyész figyelmét. 
1671. máj. Ledniczén elfogták és Po-
zsonyba vitték. D. védő nélkül jelent 
meg birái előtt; a 83 éves aggastyán 
még szálas, erős termetű férfiú volt, 
hosszú sűrű szakállal, magyarosan rövidre 
nyirt s elől üstökbe font hajjal, violaszinü 
hosszú ruhában, fekete posztó palásttal 
és selyem övvel, mely a papot jelezte. 
A fiscus feleslegesnek tartott minden 
védelmet, mert a vádlevél minden pont-
ját a Lux in Tenebris igazolta s D. nem 
is védte magát. Rottal nem tudott hova 
lenni ez emberrel. Őrültnek tartá : de a 
pozsonyi orvosok, bár egynek kivételével, 
mind protestánsok voltak, határozottan 
az ellenkezőt állíták. A bíróság tehát, 
mint hűtelent, lázítót, istenkáromlót fej-
és jószágvesztésre Ítélte azon súlyosbítás-
sal, hogy fejvétel előtt még keze és nyelve 
vágassék le, holtteste pedig könyvével 
együtt megégettessék. D., kit szabadsá-
gának visszanyerésével hitegettek, pár 
órával halála előtt Kubiczy Ferencz 
jezsuita rábeszélésére katholizált, mire 
1671. júl. 16. Pozsonyban kivégeztetett. 

Beschreibung des gerecht l i chen Todts und 
Bekehrung zu dem wahren Römisch-Catho-

l iscl ien Glauben Nico la i Drabici i , Lutheri-
schen Predicanten zu Lednitz. Wien , 1671. 
— Ottó Fried. Grünenberg, E x História Ecc le -
siastica de Nico iao Drabic io (Neoproplieta 
in Hungaria delirante et turbulento. E z e n 
disputatio Koeler J á n o s D á v i d e lnöklete alatt 
történt, azért a munka neki is tulajdoníttatik.) 
Altorfi, 1721. — Uibini, Memorabil ia aug. Conf. 
II. — Lampe, História Ecc les . 389. 444. 1. — 
N. Ung. Magazin 1791. I. 134. 1. — Burius, 
Micae 25. 1. — Szalay László, Magyarország 
Tört. V. 144. 1. — Bud. Szemle IV. 1858. 264. 1. 
— Prot. Jahrbuch V. 1858. 264. 1. — Házi Kincs-
tár 1861. 115. 1. — Vasárn. Újság 1873. 7. 8. 
sz. (Pauler Gyula.) — Századok 1889. 745. 1. 
(Kvacsala.) — Gondolat, Pozsony, 1889. (Come-
nius életrajzában Zsol t iczky Samutól . ) 

Drágfy Pál, a pozsonyi nemzeti isko-
lák első osztályának tanára volt 1823-ban. 
— Kézirati munkája : Értekezés a magyar 
nevekben való esetek számáról és a szen-
vedő igének formájáról. Azon kérdés sze-
rént, a mely 1819-ben feladattatott. (Pálya-
munka, íratott Pozsonyban 1823-ban, a 
m. n. múzeumi kézirattárában 4-rét 79 1.) 

Dragoni Jakab, kremsieri morvaországi 
származású főgymnasiumi igazgató volt 
Beszterczebányán, honnét 1853. júl. 2. az 
osztrák kormány rendeletével, a pre-
montreiektől elvett kassai főgymnasium 
szervezésével bízatott meg. Itt volt igaz-
gató 1859-ig. midőn pozsony-kerületi iskola 
tanácsos lett; a 60-as években Klagen-
furtba nevezték ki népiskolai felügyelő-
nek ; később panszlavisztikus törekvései 
miatt nyugdíjazták. Meghalt . . . — Prog-
rammértekezései: Übersicht der Geschichte 
des kath. Gymnasiums zu Neusohl, Über 
die religiös-sittliche Bildung an Gymna-
sien (Beszterczebányai róm. kath. gym-
nasium Értesítője 1853.), Über das Ver-
hältniss des Hauses zur Schule (Kassai 
róm. k. gymn. Értesítője 1854.), Haupt-
momente in der Entwicklung der Öster-
reichischen Monarchie (u. ott, 1855. 1856 
és 1857.) 

Programm des k. k. kath . Staatsgyron. 
in Kaschau 1854—57. 1860. 15. 1. é s Wieder -
m a n n Károly fő igazgató s z i v e s k ö z l é s e . 

Dragoni Gáspár, 1576-ban tűnik föl 
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először, midőn a soproniak, Beythe István 
dunántuli ref. püspök ajánlására meg-
hívták őt magyar és horvát ág. ev. prédi-
kátornak ; azon év okt. 24. Hegyfaluban 
(Sopronm.) kelt házasságraDeven Katalin-
nal. 1582 tavaszán, mivel az új naptár 
ellen prédikált, kénytelen volt Sopront 
elhagyni, sőt Draskovich György kir. hely-
tartónak Kesző várában fogságot is szen-
vedett. 1584-ben már Szombathelyről irt 
Sopron városához háza ügyében. 1586-
ben körmendi hitszónok volt, hol 1587-től 
fogva a főiskolában tbeologiát tanított; 
innét Rohonczra ment papnak és 1591-
ben részt vett a csepregi colloquiumban. 
Valószínűleg 1612-ben halt meg, mert ez 
évben ott már Pathai István említtetik 
utódjául. — Munkája: Specnlum Theo-
logicum seu Concionatorium ex S. Pauli 
epistolis aliorumque conditis libris con-
cinnatum, opera et expensis Casparis 
Dragoni, praeconis et servi dei olim in 
ecclesia telepontana (Véghid). quae est 
verbo virae collecta, nunc vero rohon-
cziana mysteriorum domini Jesu indignus 
dispensator. In usum studiosorum theo-
logiae et noviciorum concionatorium 
emissum anno 1591. Monyorókerék. (Csak 
czíme után ismerjük gr. Kemény József 
és Fabó András jegyzeteiből.) 

Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I. 124. 1. 
— Figyelő XVII. 385. (Fabó.) — Századok 1889. 
(D. G. és a körmendi fő iskola . Tury Etelétől .) 

Drágos János (topliczai), 1848—49. 
országgyűlési képviselő ; nagyváradi szár-
mazású volt s eleinte mint megyei esküdt 
szerepelt, utóbb mint táblabíró. Az 1818. 
máj. 13-ra hirdetett szerb nemzeti gyű-
lésnek a bihari rumének 165,000 lélek 
nevében ellene mondottak, mert ők e 
gyűlést nem vallási, hanem politikai irány-
zatúnak tartották, a szerbekkel pedig 
nincsenek közös nemzetiségi érdekeik. 
Az óvást D., utóbb Bihar egyik képviselője 
és hazaszeretetének áldozata, szerkesz-
tette s a P. Hírlapnak máj. 9. számában 
közölte. A júl. 5. megnyílt első nemzet-

gyűlésre Biharmegye Belényesből Drágost 
küldte képviselőnek ; szept. 16. szólalt föl, 
midőn az erdélyi rumének kérvényére 
nézve azt javasolta, hogy az unio-tör-
vényre vonatkozólag felhozott sérelmeket 
egy bizottság vizsgálja meg. D. nemsokára 
törvényjavaslatot nyújtott be a nyugta-
lankodó rumének lecsillapítása tárgyában 
s a ház szept. 18. gróf Haller Sándor 
élesdi képviselő indítványára el is hatá-
rozta, hogy azt kinyomatja és tanács-
kozik fölötte; javaslatát azonban eltemette 
az idő. D. korán kezdte, hamar bevégezte 
politikai pályáját, melyen mint ügyes szó-
nok tünt ki. Mint népszónok a magyar és 
rumén nyelvet egyforma hibátlansággal 
kezelte. Szemere miniszterelnök 1849. máj. 
őt küldte Janku Ábrahámhoz, hogy a vele 
való kibékülést megkísértse. Hatvani azon-
ban az alkudozások gombolyagát karddal 
vágta ketté. Janku népének dühe most 
D. ellen fordult, kiről azt hitték, hogy 
részes volt a fegyverszünet megszegésé-
ben ; erre máj. 9. legyilkolták. — A Tisza 
biharmegyei administrátor és Beöthy Ödön 
alispán közt folytatott harczban ő volt 
Dessewffy Emil lapjának (a Budapesti 
Híradónak) tudósítója; a Világ (1842. I. 
47. 48. sz.) cz. politikai lapban is van 
egy czikke : A napkeleti vallást követő 
oláhok Erdélyben. 

Honvéd 1849. 130. SZ. — Márki Sándor, Biliari 
Román irók. N a g y v á r a d , 1880. 60. 61. 1. 

Dragosavljevics Adám, szerb népisko-
lai tanító, szül. 1800. febr. 18. Beremen-
ben Baranyamegyében; tanult Vinkov-
czén; 1824-ben elemi iskolai tanító lett 
Siklóson, 1827-ben Mohácson és 1830-ban 
Vukováron Szerémmegyében. Meghalt. . . 
— Munkája: Nemacka gramatica, za 
dezsu y za szvakoga, koji je pad ne-
macsky jezyk íz knjiga da naucsi. Újvidék, 
1843. és Pest, 1851. (Német nyelvtan a 
szerb ifjúság számára.) 

Schafarik, Geschichte der süds lav i schen 
Literatur III. 355. 390. — Petrik Bibl iogr. 

Drahotuszky Ferencs, tiszt, kanonok 
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a nyitrai egyházmegyében, szül. 1814. 
márcz. 20.; misés pappá szenteltetett föl 
1839. máj. 16 ; azután a zsolnai püspöki 
árvaház aligazgatója, 1845—81-ig igaz-
gatója volt; 1860 óta tiszteletbeli kanonok 
és jelenleg nyugalomban él. — Mint a 
régészettel és műtörténelemmel foglalkozó 
szaktudós számos czikket irt, felvilágosító 
rajzok kíséretében az Archaeologiaí Érte-
sítőbe, a bécsi Mittheilungen der k. k. 
Central-Comission zur Erhaltung der Bau-
denkmale cz. évkönyvekbe; ezek közül 
nevezetesebbek: Der Neusohler Tauf-
becken, Der Neusohler Kalvarienberg, 
Das Lietavaer Schloss, Das Lietavaer 
Bild; végre a Szkalkai apátság cz. az 
István bácsi Naptárában (1870—71.) 

Schematismus Nitr iensis . — M. Sión 1891. 
296.1. (Vagner József . ) 

Drahotuszky Rezső, m. kir. pénzügy-
igazgató helyettes I. oszt. pénzügyi titkár, 
szül. 1844. decz. 20. Privigyén Nyitra-
megyében nemes szülőktől, reál- és közép-
iskolai tanulmányait Zsolnán. Nyitrán, 
Trencsénben és mint kegyesrendi növen-
dék pap Kecskeméten végezte; azután 
Privigyén két évig tanárkodott. A szer-
zetet elhagyva, jogi pályára lépett. 1870-
ben kir. adóhivatali segédtiszt, majd adó-
tiszt, 1871-ben adóellenőr lett; az adó-
hivatali főtiszti vizsga letétele után 1877-
ben barsmegyei kir. adófelügyelői helyet-
tessé s II. oszt. pénzügyi fogalmazóvá 
neveztetett ki ; időközben szakvizsgáit 
Pozsonyban letette, ugyanazon megyében 
főnök helyettes és egy évig főnök volt; 
1883-ban Beszterczebányára, Zólyomba s 
Turóczmegyébe helyeztetett át. 1885-ben 
Aradra II. oszt. pénzügyi titkárrá s adó-
felügyelő helyettessé, 1888-ban pedig 
Csanádmegyei kir. adófelügyelővé nevez-
tetett ki s az 1889. pénzügyi szervezés 
alkalmával Aradra helyeztetett át. — A 
Magyar Tisztviselő cz. lapba több czikket 
és életrajzot irt és a M..Pénzügy cz. lapban 
szakjába vágó kérdéseket fejtegetett. — 
Munkái: 1. Egyenes adók kézikönyve. 

A fennálló egyenes adók és az azok 
kezelését tárgyazó közigazgatási törvé-
nyeknek alkalmazásával. Bpest, 1879. — 
2. Illetékügyi útmutató. U. ott, 1884— 
85. 13 füzetben. — 3. A pénzügyi fogal-
mazói és körjegyzői szakvizsga összes 
tárgyait felölelő miniszteri rendeletekkel, 
pénzügyi közigazgatási bírósági döntvé-
nyekkel és elvi határozatokkal, valamint 
gyakorlati példákkal megvilágított kézi-
könyv . . . . U. ott, 1887. Három kötet. 
— 4. Az uj illeték s fogyasztási adó-
törvények szakszerű összeállítása. U. ott, 
1888. — 5. A nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek és vállalatok adó-, 
illeték- és egyéb ügyeit tárgyazó kézi-
könyv. U. ott, 1891. 

M. Könyvészet 1878. 1886. 1891. és önéletr . 
adatok. 

Drajkó Béla, kegyes-tanítórendi fő-
gymnasiumi tanár, szül. 1855. ápr. 23. 
Váczon Pestmegyében; iskoláit szülőváro-
sában végezvén, 1872. szept. 8. a piarista-
rendbe lépett és 1878. aug. 4, misés pappá 
szenteltetett. 1875—81-ig Magyaróvárott 
tanított és 1881 óta a budapesti főgym-
nasiumban a latin- és görögnyelv tanára. 
— Programm értekezései: 1. A latin 
nyelv tanítása az algymnasiumban, A 
latin nyelv tanítása a gymnasium I. és 
II. osztályában. Magyar-Óvár, 1880—81. 
(Különlenyomat a magyar-óvári algymna-
sium Értesítőjéből.)— 2. Horatius ethikai 
elvei. Budapest, 1886. (Különlenyomat a 
kegyes-tanítórend budapesti főgymnasiu-
mának Értesítőjéből. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1888. Ábel Jenő.) 

A Kegyes-Tanítórend Névtára 1878—91. — M 
Könyvészet 1886. 

Drakulics Pál, jogi doktor, ügyvéd és 
országgyűlési képviselő, szül. 1856. szept. 
7. 1882-ben lépett a közpályára, mikor 
Bács-Bodrogmegye árvaszéki ügyészszé 
megválasztá. 1887-ben leköszönt és ügy-

1 védi gyakorlatát folytatta. 1892-ben ország-
! gyűlési képviselőnek választatott meg 
í Zomborban nemzetipárti programmal. — 
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Konsztantin Mihály török krónikáját a 
XV. századból ismertette a Századokban 
(1876.) 

Sturm, Országgyűlés i Almanach 1892—1897. 
212. 1. 

Dräsche Gusztáv, m. kir. közlekedés-
ügyi miniszteri számtiszt, szül. 1846-ban 
Bécsben; 1864-től József-műegyetemi hall-
gató volt Budán. Meghalt 1888. márcz. 19. 
Budapesten. — Czikkei: Egy furás-akadály 
elhárítása dynamit által ésUtazásbeli apho-
rizmák. (Bányászati és Kohászati Lapok 
1873 és 74.) 

József-műegyetem tanárai és hallgatói 20. 1. 
és gyászje lentés . 

Draskó János, orvosdoktor. — Mun-
kája: Dissertatio inaug. medica de somno 
et vigiliis. Pestini, 1836. 

Szinnyei Könyvésze te . 
Draskóczy Gábor, ev. ref. lyceumi 

tanár, szül. 1837. júl. 19. Ondon Zemplén-
megyében; Sárospatakon végezte iskoláit, 
hol 1860. júl. alkönyvtárnokká választot-
ták; 1863 óta máramaros-szigeti lyceumi 
tanár. — Széchenyi István gróf életrajzát 
irta. mely a Széchenyi I. gyászünnepélye 
czímű emlékkönyvben jelent meg (Sáros-
patak, 1860.) 

Szinyei Gerzson, Sárospataki fő iskolai 
k ö n y v t á r története 57. 1. — Wutz N é v -
k ö n y v e 92. 1. — Petrik Bibl iogr. III . 505. 1. 
— Máramaros-szigeti helc. hitv. lyceum Értesí-
tője. 1891. 36. 1. 

Draskóczy Gyula (draskóczi), földbir-
tokos, D. Sámuel, gömöri alispán és 
Ujházy Klementina fia, szül. 1824. máj. 
30. Harkácson Gömörmegyében; 1838-tól 
a rozsnyói ág. ev. főgymnasiumban tanult; 
a bölcseletet Eperjesen végezte. 1848— 
49-ben a szabadságharczban kapitány 
volt a Bocskay huszároknál. 1865-től 
68-ig mint gömörmegyei képviselő az 
országgyűlésen tevékeny működést fejtett 
ki. 1871-ben Sopronmegye főispánja 
lett; tetterejét a megye újraszervezésére 
szentelte, hol a népnevelési czélokra 
1000 frtot adott. Meghalt 1873. márcz. 
13. Pozsonyban. — Gazdasági czikkeket 
irt a Gazdasági Lapokba (1857. Fiók 

gazdasági egyletek, 1859. Még egy szó 
a trágyateregetés ügyében. 1862. Néhány 
szó az erdei gazdaság érdekében, ugyanaz 
az Erd. Lapokban is). Nyilt levele b. 
Podmaniczky Frigyeshez a Vadász és 
Versenylapban (1862.) jelent meg. 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 384. 
1. — Rozsnyói gymnasium Értesítője 1873. és 
gyász je l entés . 

Draskóczy Sámuel (draskóczi), megyei 
alispán, D. Sámuel és Szontagh Klára 
fia, szül. 1794. febr. 26. Harkácson Gömör-
megyében ; 23 éves korában hivatalos 
pályára lépett és több évig al- és főszolga-
bíró, egyszersmind ág. ev. egyházmegyei 
főgondnok és 1830-ban Gömörmegye 
országgyűlési követe volt; 1836-ban a 
megye megválasztotta alispánjává, a tiszai 
ág. ev. egyházkerület pedig főfelügyelő-
jévé ; 1843-ban szemeinek teljes elgyen-
gülése miatt hivatalairól lemondott. Meg-
halt 1864. ápr. 18. Harkácson. — Mun-
kája : Draskóczy Sámuel búcsúzó beszédje 
1843-ban. Rozsnyó. 

Thewrewk József, Magyarok születés napjai . 
— Nagy Iván, Magyarország Családai III . 
384. 385.1. — Petrik Bibl iogr. és gyászje lentés . 

Draskovich György (trakostyáni), ka-
locsai érsek és bibornok, D. Bertalan és 
Uttissinovich Anna, Martinuzzi György 
bibornok nővérének fia, szül. 1515. febr. 
5. Bilinában, hol 1527-ig nevelkedett, 
midőn a törökök elfoglalták atyja birto-
kait ; ekkor nagybátyja költségén előbb 
Krakkó s Bécs, majd Bologna s Róma 
főiskoláiban képezte ki magát: utóbbi 
helyen 1539-ben misés pappá szentelte-
tett föl. Midőn hazájába visszaérkezett, 
nagyváradi kanonokká neveztetett k i ; 
utóbb elnyerte az aradi prépostságot, 
melyet csakhamar a jászóival, majd a 
pozsonyival (1556.) cserélt föl. 1557-ben 
apostoli protonotárius és kir. tanácsos, 
1558. nov. 22. pécsi püspök lett, 1559-ben 
követte Ferdinándot az augsburgi gyűlésre; 
jelen volt II. Lajos magyar király özvegye 
Mária temetésén és emlékére beszédet 
mondott. (Oratio de defuncta Maria regina 
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Hungáriáé cz. az Orationum ac Elegiarum 
funebrium Tom. I. Francofurti, 1566. cz. 
munkában a 12. sz. alatt van fölvéve.) 
Midőn 1561. végén a trienti zsinat újra 
összehivatott, I. Ferdinánd magyar király 
követül őt küldé oda ; decz. 20. indult 
el és 1562. jan. 18. tartá fényes bevonu-
lását ; a császári követektől ünnepélye-
sen fogadtatott, kikhez ez alkalommal 
fényes beszédet tartott, biztosítván őket 
és a zsinatot uralkodójának jóakaratáról. 
A zsinat főszereplője s a szabadelvű s 
reformokat sürgető pártnak mintegy vezére 
volt; bölcseségével és ékesszólásával 
sok zavart eloszlatott. A zsinat 1563. 
decz. 4. befejeztetett és végzéseit ő is 
aláirta. Zsinati működésére érdekes vilá-
got derítenek Ferdinándhoz intézett jelen-
tései, mely nagybecsű okmányok kiadat-
lanok és a m. n. múzeum kézirattárában 
őriztetnek. Beszédeit, melyeket 1562. febr. 
24., aug. 23. és 27. tartott, a zsinatok tör-
ténetében (Parisina, Labbeanus és Har-
duin), különösen pedig Péterffi, Conc. 
Hung. cz. munkájában, közölték. D. még 
Trientben tartózkodott, midőn 1563. nov. 
19. a zágrábi püspökségre áthelyeztetett. 
1567-ben II. Miksa valóságos belső titkos 
tanácsossá, Horvát- és Dalmátország bán-
jává nevezte ki; Horvátországot a törö-
kök gyakori berohanásai ellen vitézül 
megvédelmezte. Egyházi s politikai érde-
meinek jutalmául a király 1573. jún. 9. 
a kalocsai érseki czímet adományozta 
neki s 1578. ápr. 25. győri püspökké 
nevezte ki. 1579. aug. 2—4. Szombat-
helyen megyei zsinatot tartott, melynek 
föladata a trienti zsinat határozatainak 
életbeléptetése volt. Ez időben az eszter-
gomi érsekség üresedésben lévén, a kir. 
helytartó és főkanczellár tiszte is reá 
ruháztatott. 1585. decz. 18. pedig II. 
Rudolf kérelmére V. Sixtus pápa bibor-
nokká nevezte ki. II. Rudolf az ő sür-
getésére adományozta a túróczi prépost-
ságot 1586. máj. 19. a Jézus-társaságnak. 
Ezen adomány lehetővé tette a jezsuiták 

megtelepedését hazánkban és a nagy-
szombati collegium megalapítását. Meg-
halt 1587. jan. 31. Bécsben. — Munkái: 
1. Epistola Paraenetica, quam Georgius 
Drascovitius electus Episcopus Quinque 
Ecclesiarum, ac laudatissimi Caesaris 
Ferdinandi in Ungaria Consiliarius ad 
Diaecesanos suos dedit. Viennae, 1559 
decimo cal. Januarii. (E munka oly rit-
kává vált, hogy Kerchelich a zágrábi 
egyház történetében csak töredékét volt 
képes ismertetni.) — 2. Igen Zep Kenyrv, 
az Kezenseges Igaz keresztyen hytnek 
regysege, es Igassaga mellet, mynden 
Eretnesegnek wysaghy ellen . . , Bécs, 
1561. (Lerin Vincze Commentariorum 
fidei cz. munkájának fordítása ; egyetlen 
példánya a cs. udvari könyvtárban.) — 
3. Lactantius munkáinak fordítása. U. 
ott, 1561. (Eddig egyetlen példánya sem 
ismeretes.) — 4. Georgii Draskowitii}  

quinqueeclesiensis Episcopi Oratio in 
generali concilii Tridentini congregatione 
die 24. Febr. 1562. habita. Ripae. 1562. 
— 5. Oratio habita Tridenti anno 1562. 
pro Ferdinando Romanorum impera-
tore. Venetiis. 1562. — 6. Pro Regno 
Hungáriáé ad Synodum Tridentinum 
Oratio. Patavii, 1562. — 7. Acta et 
constitutiones Dioecesani synodi Jauri-
nensis, . . . ad 2. diem Aug. indictae, et 
per Triduum Sabariae.. . habitae. Pragae, 
1579. — 8. Andreas Dudith Oratiónes 
quinque in concilio Tridentino habitae . . . 
Cum appendice orationum duarum quas 
G. Draskowith . . . in eodem concilio 
habuit . . . Halae Magd. 1743. (Sámuelfy 
Lóránt adta ki bevezetéssel.) — Arczképe 
rézmetszetben, Wiedemann E. metszette 
1649-ben; kőnyomatban Schmid János 
intézetében jelent meg 1834. Pesten a 
F. M. Minerva mellett. 

Catalogus Bibi. Thuanae . Lauenburgi , 1704. 
I. 108. — Czvittinger, Specimen 124. — Georg 
Joseph» Eggs, Purpura Docta. Monaehi i , 1714. 
V. 110. — Bod, M. Athenas 349. 1. — Koller, 

I História Eccl . Quinqueecl . VI. 157. — Carolus 
I Péter f f y Sacra Concilia. Posoni i , 1742. II. 426. 



1076 Draskovich—Draudt 
1080 

— Timon, Purpura Pannon . 188. — Bibliotheca 
Josephi Smithii Angi i . Venet i i s , 1755. 154. — 
Horányi, Memoria I. 532. 1. — Denis, W i e n s 
Buchdruckergeschichte . W i e n , 1782.554.582.1. 
— Catalogus Bibl ioth. Kol larianae. Yiennae, 
1783. 95. — Katona, História Ecc les . II. 38. 
1. és História Critica XXVIII. 840. 1. — Ker-
chelích, História Ecc le s . Zagrab. I. 240. — 
Budai Ferencz Polgári L e x i k o n a I. 576. — 
Wallaszky, Conspectus 142. 1. — Ersch und 
Gruber, Alig. E n c y c l . XXVII. 350. 1. (Gamauf.) 
— Kölesy Nemzet i P l u t a r k u s I. 165. — Pannó-
nia 1819.38. SZ. (Gamauf.) — Közhasznú Esme-
retek Tára IV. 124. 1. (Fábri Pál.) — Felső 
Magyarországi Minerva 1834. 169. 1. arczk. — 
Pauer János, Az e g y h á z i rend érdemei 423. 1. 
— Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Családai III. 
390. 1. — Gróf Kemény József, Történelmi és 
Irodalmi Kalászatok . Pest , 1861. 162. 1. — 
M. Tört. Tár 18G1. 209. 1. — Franki Vilmos, A 
magyar főpapok a trieszti zs inaton. Eszter-
gom, 1863. és A haza i és külfö ldi i skolázás . 
Bpest , 1873. 362. 1. — Szabó Károly, R é g i M. 
Könyvtár I. 21. 1. — Brüsztle, Recens io I. 
403. 1. — Pesty Frigyes, Vi lágtörténelem Napjai . 
I . 112. 1. — Történelmi Tár 1881. — M. Könyv-
Szemle 1890. (Ráth György . ) — Petrik Bib-
l iogr. I. 569. 1. 

Draskovits György (trakostyáni báró) 
győri püspök, D. János horvát bán és 
Tstváníi Éva a hires történetiró legidősb 
leányának fia, szül. 1599. máj. 14. ; ifjú 
korától fogva Pázmány bibornok kegyelt-
jei közé tartozott, ki Gráczba a humani-
órák és bölcselet tanulására, 1618. okt. 19. 
pedig Rómába küldötte, hol a collegium 
germano - hungaricum növendéke volt. 
1622. szept. 3. visszatért hazájába, mire 
esztergomi kanonok, 1628. júl. 18. pécsi, 
1630. okt. 24. váczi püspök s pozsonyi 
prépost, végre 1636-ban győri püspök lett. 
Életének végső éveiben komoly súrlódá-
sokba keveredett káptalanával,mely ellene 
a király és az országgyűlés előtt vádat 
emelt. Az 1647. CXIII. t.-cz. a vitás ügy 
eldöntését az esztergomi érsekre s az or-
szág birájára bizta. Meghalt 1650. nov. 26. 
Bécsben. Végrendeletében, mely a primási 
levéltárban őriztetik, 60.000 forintot hagyo-
mányozott egyházi czélokra : a soproni 
jezsuita collegiumra (melyet a gymna-
siummal együtt 1636-ban alapított) 10.000, 

a zágrábi clarissáknak 20,000 s azoknak 
«kiket életében netán megkárosított» 
10,000 forintot rendelt. — Tudományos 
műveltségéről és ékesszólásáról tanús-
kodik az a latin beszéd, melyet Pázmány 
megbízásából az 1629. megyei zsinat első 
napján az összegyülekezett egyháziak-
hoz intézett. — Munkái: 1. Pliilosophia. 
Graecii, 1618. — 2. Oratio ad clerum ha-
bita in Synodo Tyrnaviensi. . . anno 
1629. (Acta et Decreta Synodi diaecesanae 
Strigoniensis. Posonii, 1629. cz. munkában 
van fölvéve.)— 3. Menybe Vitetet Boldog-
ságos Szűz Mária Congregatziójának, 
Melly,. . . 1615-dik esztendőben fundál-
tatott . . . Eredete : Regulái : Búcsúi. 
Hozzáadatván A Hitnek vallás-tétele a 
bé-vételkor: és egynehány áitatos Imád-
ságok és Litániák. Nagv-Szombat, 1710. 
(Latinul irta 1628-ban, magyarra fordítva 
kiadta Jaklin Balázs nyitrai püspök N.-
Szombatban 1684, most némely változ-
tatásokkal Illyés István esztergomi nagy-
prépost.) — 4. Narratio Translationis 
corporis S. Joannis Eleemosynarii. Vien-
nae, 1632. — 5. Rituálét is adott ki 
egyházkerülete számára 1636-ban. — Két 
eredeti magyar levele Hegyi István vecse-
széki alispánhoz (Győr, 1639. febr. 18. 
és márcz. 11.) a pápai ev. ref. egyház 
levéltárában van. 

Index Bibl. Franc . Barberini Romae. 1681 
I. 356. — Bibliotheca Windhag iana . Viennae. 
1733. 498.— Laurentius Károlyi, Speeulum Jau-
rinensis Ecc les iae . Jaurini, 1747. 96. — Sylla-
bus Praesu lum Jaurinens ium 62. 1. — Cata-
logus Bibl. Franc . Com. Széchény i I. 289. — 
Ersch und Gruber, Alig. Encyc lopaed ie XXVII. 
348. 1. (Gamauf.) — Katona, História Critica 
XXXII. 906. — Nagy Iván, Magyarország Csa-
ládai. III. 390. — Egyetemes M. Encyclopaedia. 
VII. 510. 1. (Fraknói V.J — Liszkay József, A 
pápai ev. ref. egyház levéltára. Pápa, 1875. 
15. 1. — Brüsztle Recens io I. 420, 1. — Szabó 
Károly, R é g i M. Könytár I . 540. 697. 1. — 
Molnár Aladár, Közokt . Története. Bpest, 
1881. 247. — Történelmi Tár 1890. 374. 1. 

Draskovics Ignácz (trakostyáni báró), 
D. János gróf és Montecuccoli Julianna 
fia, 1792-ben még élt. — Munkája : Spe-
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cimen profectus annui ex institutionibus 
eloquentiae ligatae, et solutae. Quibus 
junguntur initia doctrinae solidioris. Neo-
stadii, (1777.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 390.1. 
— Petrik Bibl iograpl i iája . 

Draskovits János (trakostyáni báró), 
horvátországi bán, a lovasság vezére, D. 
Gáspár fia. Hadi pályáját Erdődy Tamás 
horvát bán alatt kezdette a törökök ellen 
viselt háborúkban; győzelmet nyert 1589-
ben Pozsegánál Scanderbeg és 1591-ben 
Kapronczánál Hassan pasa ellen. Eszéket 
az ostrom alól 1592-ben fölmentette; ez 
évben bárói rangot nyert, 1596-ban pedig 
tárnokmester lett. 1597-ben Petrinát men-
tette föl a török ostrom alól és több 
csatában győzedelmeskedett. Az 1606. 
béke után lemondott báni hivataláról és 
nyugalomba vonult; azután többnyire 
Bécsben és Pozsonyban élt. Mint udvari 
tanácsos és a dunántúli hadsereg parancs-
noka részt vett a haditanácsban. Meg-
halt 1613. márcz. 11. Pozsonyban. (Timon 
és Baksay folytatója szerint máj. 11.) 
— Munkája: Horologii Principum, Az-
az, Az Feiedelmek Oraianak, Második 
Koenyve . . . Grecz, 1610. (Guevara Antal 
spanyol munkájának fordítása, melyet 
nejének Istvánfi Évának ajánlott Komá-
romban. Prágai András szerencsi prédi-
kátor az I. és III. könyvet is lefordította 
smind a hármat kiadta Bártfán, 1628-ban.) 

Ersch u. Gruber, Al ig . Encyc lopädie XXVII. 
348. 1. (Gamauf.) — Nagy Iván, Magyarország 
Családai III. 390.— Gróf Kemény Jóisef, Tört. 
és í rod . Kalászatok 166. — Egyetemes M. En-
cyclopaedia VII. 505. (Vass József . ) — Szabó 
Károly, R é g i M. Könyvtár I. 192. 1. — Ballagi 
Géza, Pol i t ikai Irodalmunk 32. 1. 

Draskovits János (trakostyáni), nádor, 
D. János horvátországi bán és Istvánfi 
Éva fia, szül. 1603-ban; az atyai háznál 
kitűnő nevelésben részesült és Európa 
nagy részét beutazta. A mint visszatért, 
rendkívüli tudományos képzettsége, kiter-
jedt nyelvismerete s finom társalgási 
modora által magára vonta a fejedelem 

és udvar figyelmét. Azonnal több fontos 
szolgálatot tévén, a király, nem tekintve, 
hogy alig lépett a férfikorba, Thurzó 
Imre halála után árvái főispánná nevezte 
ki. Ezen állásában nem lelvén alkalmat 
őseiként küzdeni a törökkel, addig esen-
gett, míg a déli határokra küldetett le, 
hol egyik győzelmet a másik után vívta 
ki a török ellen, miért is a társországok 
bánjává nevezte ki a király. Ezután a 
határvárak helyreállítására fordítá figyel-
mét és ujabb hadjáratra készült, midőn 
(1646.) a pozsonyi országgyűlésre kellett 
mennie, hol azután Magyarország nádo-
rává választatott, a király pedig a szép 
és terjedelmes magyar-óvári uradalmat, 
tiz évi használattal, ruházta reá ; kevés 
héttel azután, hogy rangjához illő fény-
nyel bevezetteté magát új uradalmába, 
1648. nov. 8. (mások szerint aug. 5.) 
meghalt. — Katona szerint irt magyar 
imakönyvet vagy könyörgéseket (mely 
horvátul is megjelent) és Bécsben keresz-
tény politikai kis munkát adott k i ; én 
azonban egyiket sem ismerem. — Arcz-
képe rézmetszetben Wiedemann Illéstől 
1648-ban és Ehrenreichtől 1834-ben jelent 
meg Bécsben. 

Katona, História Critica XXXII. 907. 1. — 
Gemeinnützige Blätter 1834. 72. SZ. — ill. Nép-
lap 1856. 38. sz. arczk. — Képes Vjság 1860. 
II. 16. sz. arczk. — Delejtű 1860. 5. 6. sz. — 
Pesty Frigyes, Világtört. Napjai II. — Száza-
dok 1874. 58. 1877. 452. 1. 

Draskovics János (trakostyáni gróf), 
cs. kir. kamarás és valóságos belső tit-
kos tanácsos, szül. 1770. okt. 20. és 
meghalt 1856. jan. 14. — Munkája: 
Ein Wort an Illiriens hochherzige Töch-
ter über die ältere Geschichte und neueste 
literarische Regeneration ihres Vaterlan-
des. Agram, 1838. — Emlékiratát Magyar-
ország politikai helyzetéről Mária Teréziá-
tól a sérelmi országgyűlésig (mely Szé-
chényi István gróf eszméinek mintegy 
hírnöke volt), Dessewffy József gróf for-
dította latinból magyarra az 1825. ország-
gyűlés tagjai közt való elterjesztés végett. 
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(Széki Péter tette közzé a Hazánkban 
VII. 1887. 210—230. 1.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 394. 
— Petrik Bibl iograpll iája. 

Draskovich János, orvosdoktor, budai 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica de puerperio. Budae, 1841. 

Rupp, Beszéd 162. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 
Draskovits Miklós (trakostyáni gróf), 

D. János horvátországi bán és Istvánfi 
Éva fia, szül. 1595. márcz. 15. Trakos-
tyánban. 1608-ban Gráczban járt iskolába, 
midőn Forgács Ferencz bibornok-primás 
tiszteletére verset irt: Prosphonesisauspi-
catissimae inaugurationi III. et Rev. Prin-
cipis ac Dni D. Franc. Forgácb a Ghimes 
S. R. E. Cardinalis.. . Graecii, 1608. 
(Hetesi Petheő Márton poemájával együtt 
jelent meg.) Élt még 1659-ben. Leboczky 
szerint követségben járt a törökhöz. Neje 
Erdődy Erzse volt; utódai úgy látszik 
nem maradtak. 

Pray, I n d e x Kariorum Librorum II. 192— 
93. 1. — Nagy Iván, Magyarország Családai 
III. 390, 392. 1. — Tört. Tár 1890. 373. 1. 

Draskovits Miklós (trakostyáni gróf), 
országbíró, gróf D. János nádor és Thurzó 
Bóra fia ; 1662-től kezdve a közügyekben 
ólénk részt vett, és mint zászlós hivatalt 
viselő végre országbíróvá lett. 1686-ban 
jelen volt Buda ostrománál és vissza-
vételénél. Az 1687. országgyűlésen a leg-
ellenszegülőbb ellenzéket képezte; okt. 
31., midőn a magyarok ős király válasz-
tási jogukról lemondottak és I. Lipót 
király óhajtására az alkotmány fentartá-
sának feltétele mellett Magyarország kor-
mányát, kevés és végre csak D. M. ellen-
mondása mellett, örökségileg a Habsburg-
házhoz kötötték, e miatti búbánatában 
másnap gutaütés következtében meghalt. 
— Mint nagy tudományú érmész volt 
ismeretes; midőn Chiffletius Henrik, Otho 
római császár rézpénzének valódiságáról 
akarván meggyőződni, III. Ferdinánd 
császárhoz fordult, ez a dolognak meg-
vizsgálásával D. M. főkomornikját bizta 

meg, ki ez ügyben 1655-ben Bécsből a 
császárhoz, ki akkor Pozsonyban tartóz-
kodott, levelet küldött, melyet Chiffletius : 
De Othonibus acreis. Antverp. 1656. cz. 
munkájába fölvett. — Nejével gróf Ná-
dasdy Krisztinával együtt fiuk nevelőjé-
nek szóló magyar instructiót írtak Tömör-
dön, 1679. ápr. 26., melyet Paur Iván 
a Sopron czímű lapban tett közzé (1879. 
53. sz.) 

Horváth Mihály, Magyarország Története . 
Pes t , 1862. 243. — Nagy Iván, Magyarország 
Családai III. 390.. 393. 1. 

Draudt György, ág. ev. lelkész, szül. 
1729. decz. 9. Brassóban; iskoláit szülő-
városában végezte, mire 1748-ban a hallei 
egyetemre ment, honnét beteg bátyját 
kisérte haza, ki Pozsonyban meghalt; 
azután 1750. ápr. a jenai egyetemen 
folytatta tanulmányait, honnan 1753-ban 
visszatért és Brassóban gymnasiumi tanár 
le t t ; hivatalát 12 évig viselte s közben 
harmadfél évig igazgató is volt. 1771-ben 
mint lelkész a városi templomnál kezdett 
működni; 1774-ben Volkányba s még 
azon évben Feketehalomra választották 
lelkésznek. Több ízben hivatalos kikülde-
tésben is részesült, igy részt vett a beret-
halmi és nagyszebeni synodusokban; 
1795—1796-ban dékánnak választották. 
Meghalt 1798. márcz. 6. — Halotti búcsú-
beszéde (Abdankungsrede) mellett, melyet 
Schobel Katalin temetésén 1769. ápr. 
mondott, mely Preidt György Denkmal 
der Liebe cz. munkájával együtt nyoma-
tott ki (Brassó, 1769.), van egy érteke-
zése : Über den Ursprung der Burzen-
ländischen Sachsen oder Teutschen in 
Siebenbürgen (a Siebenb. Quartalschrift-
ben III. 1793. 194-207. 1.) — Kézirati 
munkái : J. N. J. Ordnung der Bruder-
schaft in dem k. freien Dorf Wolkendorf, 
im Jahre 1774 im Monat July (welche 
im Jahre 1803 auch vom Kronstädter 
Magistrat genehmigt wurde) 4-rét 38 1. ; 
Unmassgebliche Beantwortung einiger zur 
Aufklärung der Geschichte der Deutschen 
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in Siebenbürgen entworfenen Fragen 
(1789.); Diejenige Schrift, welche im J. 
1794 in den neuen Thurmknopf des 
Marktes Zeiden gelegt worden ist, und 
eine Chronik von Zeiden enthält. 

Trausch, Schr i f t s te l l er -Lex ikon I. 258. 1. — 
Gross, Kronstädter Drucke 53. 1. 

Draudt Márk, ág. ev. lelkész. D. Márk 
földvári (marienburgi) lelkész fia, szül. 
1665. szept. 23. Brassóban; szülővárosá-
ban 21 éves koráig járta a gymnasiumot; 
1686—88-ig Vittenbergában, 1688—90-ig 
Lipcsében egyetemi hallgató volt, mire 
hazájába visszatért. 1693. decz. 3. lektor 
lett a brassói gymnasiumban, 1695. jan. 
24. városi lelkész; 1706. decz. 12. atyja 
helyére Földvárra választották meg, hol 
1724. márcz. 4. meghalt, miután egy évig 
a bárczasági káptalan dékánja is volt. 
— Munkái: 1. De officio Christi dis-
sertatio theologica. Wittenbergae, 1687. 
— 2. Transilvania subscribens Leopoldo 
I. imperátori augustissimo. . . eo, quod 
superiori anno ejus Corona capta est, de 
publica oratione defensa. Lipsiae, 1689. 

Trausch, Scl ir i f ts te l ler-Lexicon I. 261. 

Draut János Ferdinánd, orvosdoktor, 
D. Márk brassói hivatalnok és Schenker 
Jozefa fia, szül. 1800. decz. 24. Segesvárt, 
hol tanulását végezte, mire a prágai 
egyetemre ment. Innen tanulótársaival 
utazott Németországban és meglátogatta 
az ottani egyetemeket, hol a demagogiai 
mozgalmakban részt vett; ezért, midőn 
Bécsbe visszaérkezett, elfogták és három-
negyed évig fogva tartották; fogsága 
alatt a kapott könyvekből az orvosi tudo-
mányokban képezte magát és midőn ki-
szabadult, Prágában folytatta orvosi ta-
nulmányait ; 1829-ben Bécsben nyert 
orvosi s 1831-ben sebészi oklevelet és 
mint gyakorló orvos ott letelepedett. Meg-
halt 1835. decz. 15. Bécsben. Tagja volt 
a bécsi orvosi karnak és a jenai minera-
logiai társaságnak. — Munkája: Die 
Geschichte der Blattern-Impfung mit 
dem Impfstoffe von der arabischen Pocke, 

chronologisch-synchronisch und ethno-
graphisch dargestellt. Wien, 1829. 

Trausch, Schr i f s te l l er -Lex ikon I. 261. 

Drauth János, brassó-városi kapitány,. 
D. Simon városbirófia, szül. 1679. szept. 29.. 
Brassóban ; miután a gymnasiumot szülő-
helyén elvégezte, jogi tanulmányok végett 
a jenai, hallei (1701.) és a lipcsei egye-
temeket látogatta; azonban inkább az 
ivásnak és kártyajátéknak, mint a tanu-
lásnak adta magát. Miután hazájába 
visszatért, 1713. nov. 29. a katholikus 
vallásra tért át Nagyszebenben, mire a 
tanácsba fölvették ; leányát apáczakolos-
torban helyezte el és 1716-ban maga is 
a jezsuiták közé lépett Bécsben; azonban 
1719-ben ott hagyta a rendet és egy bécsi 
nővel házasságra lépett; nejével és leá-
nyával visszatért Brassóba s ismét városi 
tanácsos lett; később Wallis gróf, városi 
katonai parancsnok kieszközölte, hogy 
városi kapitány lett. Meghalt 1733. márcz. 
21. Nagv-Szebenben. — Munkája: Eile 
und errette deine Seel. Gen. 19. . . Wien, 
1714. 

Trausch, Schr i f t s te l l er -Lex ikon I. 262. (Hol 
ka landos élete b ő v e b b e n v a n leírva.) 

Draut Lajos, nevelő, erdélyi szárma-
zású szász ; több családnál volt nevelő 
s Kertbenyt is tanította. Meghalt 1850-ben 
Pesten 58 éves korában nagy ínségben. 
— Irt magyarúl, németül és francziáúl 
a lapokba s gyűjteményes munkákba. 

Kertbeny, A lbum hundert ungarischer D i c h -
ter. Dresden, 1854. 532. 1. 

Drauth Sámuel, orvosdoktor, brassói 
nemes származású; 1734-ben Halléban 
nyert orvosdoktori oklevelet; de már 
1739. szept. 1. Brassóban egy újonnan 
épült ház beomló boltozata halálát okozta. 
— Munkája : Dissertatio inauguralis me-
dica de animalibus humanorum corporum 
infestis hospitibus. Halae, 1734. 

Trausch, Schr i f t s te l l er -Lexikon X. 266. 

Drauth Sámuel Frigyes, orvosdoktor,, 
előbbinek fia, szül. 1736. aug. 29. Brassó-
ban ; 1760-ban a jenai egyetemre ment,. 
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hol 1763-ban orvosdoktorrá avatták; az-
után gyakorlóorvos lett szülővárosában, 
hol 1773. szept. 23. meghalt. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de ortu effec-
tuum imprimis febrium ex irritatione. 
Jenae, 1763. 

Trausch, Schri f ts te l ler-Lexikon I. 26tí. 

Dravecz Jóssef, a székesfehérvári püs-
pökmegyében előbb pátkai, azután váli 
plébános. — Munkái: 1. Per ardua ad 
sublime dignitatis fastigium evecto Mar-
tino Biro, recens in episcopum Veszpri-
miensem consecrato. Buda, 1715. — 2. 
Promulgatio jubilaei universalis anni 
1776 per dioecesim Veszprimiensem. 
Jaurini. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Szécheny i I. 290. 
— Petrik Bibl iographiája . 

Draveczky Ferencz, theologiai doktor 
és esztergomi prépost-kanonok, szül. 1725-
ben ; a theologiát Rómában végezte; plé-
bános volt 1753 okt. 19-től Almáson 
(Tornám.), 1769. nov. 1. lett szepesi, 
1772. jún. 1. pedig esztergomi kanonok; 
később a Szt-Györgyről nevezett prépost-
ságot nyerte s őrkanonokká lett. Meg-
halt 1802. jún. 18. Nagyszombatban. — 
Munkái: 1. Defensio Beatissimae Virginis 
Dei Genitricis Mariae contra nostrae 
tempestatis haereses . . . Tyrnaviae, 1791. 
(Lefordíttatott magyar, német, tót és latin 
nyelvre.) — 2. Arcta Via Vita Pia, 
seu salutaria quaedam maedia ad has 
in offenso pede decurrendas, longo laboré 
parta, usuique publico edita. U. ott, 1797. 
(Német fordítása Brozsek Ferencztől. U. 
ott, 1798.) — 3. Cantico per tutti i giorni 
festivi della beatissima Vergine Maria. 
Tradotta dal Tedesco dal sign, capitano 
de Philippini... U. ott, 1801 (Francziául 
Traunpaur által Nagyszombatban év n.) 

Rozsnyói Egyh. Töredékek V I I I . 75. 1. — Uj M. 
Sión 1877. 681. 1. — Petrik Bibl iographiája . — 
Necrol. Strigon. 75. — Zelliger, E s z t e r g o m vár-
m e g y e i í rók 33. 1. 
Draxler János. L. Záclori János. 
Drazsics Frigyes, orvosdoktor, slavo-

niai pozsegamegyei származású. — Mun-

kája : Dissertatio inaug. medica. Tracta-
tum de balneis sistens. Vindobonae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Drazsanszky György, pozsonyi pré-
post-kanonok; meghalt 1827. júl. 6. ugyan-
ott. — Munkája: Panegyricus divo 
Ignatio. . . Tyrnaviae, 1775. 

Necrol. Strigon. 104. 

Dregály Dániel, ág. ev. lelkész és 
táblabíró Győrött, szül. 1800. aug. 20. 
Vönöczkön Vasmegyében. Meghalt . . . — 
Munkája : Szivlángok, melyekkel nagym. 
Galantai gróf Eszterházy Károly urnák 
t. n. Győr vármegye főispáni méltóságába 
lett ünnepélyes beigtatásakor tisztelke-
dett. Nyárhó 7. 1815. Győr. 

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 82. — 
Petrik Bibl iographiája. 

Drégely-Palánki János, tályai ev. ref. 
lelkész. — Munkái: 1. Conciones in 
Catechesim Palatinatam Secundum ex-
plicationes Catechetichas Zachariae Vr-
sini; quibus adjuncta sunt Authorum 
Theologorum Bucani, Wendelini. Wollebii, 
Amesii, Thomae Félegyházi opera Theo-
logica . His addita : Catena Salut is . . . 
Kassa, 1667. (2. jav. és bőv. kiadása 
Via Salutis Secundum Catechesim Pala-
tinam czímmel Debreczenben 1682-ben 
jelent meg. Az egész könyv magyar, csak 
a czímek latinok.) — 2. Speculum Mys-
ticum in quo magnum illud piétatis mys-
terium S. S. Trimtátis, et proximé di-
stinctio trium personárum divinárum in 
una essentia aliquaténus in Ideis enuclea-
tur, et in uno quasi vestigio illustratur. 
Cui accesserunt Medicina Sacra Conscien-
tiae sauciatae. Expositio Orationis Domi-
nicae, Cum orationibvs aliquot publicis 
atque privátis. Cassoviae, 1668. (2. kiadás, 
Debreczen, 1682. Csak a czímlapok lati-
nok, az egész szöveg magyar.) — 3. Praxis 
Pietatis Contracta. Et Secundum Docu-
menta Practica. Compendiosé exposita. 
az az : A' Praxis Piétátisból vett és a' 
szerint el intéztetett, alkalmaztatott, és 
rövid summában bé-foglaltatott, kegyes-
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ség gyakorlására tartozó idvességes Tex-
tusok és Tanúságok. Mellyekhez adattatott 
ama Harrnas Kesertetnek t. i. az ördög, 
a test, és e' világ késértetinek bizonyos 
Tanításokban foglaltatott. Lelki Diadalma. 
Es a' Divortiumnak-is Praxisa. Ama' 
jeles Templombeli és magánosan való 
válogatott könyörgésekkel edgyütt, me-
llyek közönséges lelki épületre ki-adattak. 
D. P. J. L. E. T. A. Debreczenben. 1692. — 
4. Sacra Medicina. (Bod említi hely és év 
n., ennek előljáró beszédében ir a magyar-
országi reformáczioról és reformátorokról.) 

Bod, M. Athenas 72. — Katona, His tór ia 
Critica XXXVI. 725. — Szabó Károly, Kég i M. 
K ö n y v t á r I. 440. 444. 571. 1. 

Dreifusz Moses, rabbi és bölcselet-
doktor. — Munkája: Predigt über die 
Festfeier zur Aufhebung der Toleranz-
steuer. Vorgetragen in dem Tempel zu 
Gross-Kanizsa am 7. des Monats Ellul 
5606. (29. August 1846.) Varasdin, 1846. 

Petrik Bibl iographiája. 

Dreiling János. L. Dreyling János. 

Dreisziger Ferencz, tanító, szül. 1863. 
okt, 30. Baján Bácsmegyében, hol szülei 
iparosok voltak; a gymnasiumot és tanító-
képző intézetet szülővárosában végezte, 
hol 1881-ben tanítói oklevelet nyert. Az-
után egy évig nevelő volt Fáy Béla 
családjánál Versegen ; innét Sükösdre 
(Pestm.) és 1887-ben Adára ment köz-
ségi tanítónak, hol jelenleg is működik. 
— Irodalmi működését 1882-ben a szép-
irodalmi téren kezdte; 1885 óta pae-
dagogiai czikkeket irt főleg az egri 
Népiskolai Tanügybe s a nagyszombati 
Kalauzba, nevezetesebbek: Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 1. §-áról, A földrajztanítás 
czélja, A költemények hatása és kezelése, 
A költemények kezelése az osztatlan 
iskolában és több költemény tanításának 
gyakorlati kidolgozása, A Bárány-féle IV. 
olvasókönyv költeményeinek csoportosí-
tása, Az I. és II. olvasó- és tankönyv 
szivképző anyaga, A beszéd- és értelem-
gyakorlat szivképző anyaga, A csopor-

tosításról, Az iskolai napló, A tanító 
működése az iskolán kívül, Az iskola és 
a közegészségügy (pályadíjat nyert), stb. 
Ezenkívül a Herbart-Ziller-iskola műkö-
dését és alapelveit ismertette : A tananyag 
kiválasztása, Az anyagi fokozások, Theo-
ria és praxis (1892.) stb. czikkekben. — 
Munkái: 1. Az iskólai vizsgálatokról. 
Eger, 1888. — 2. Önképzésünk akadályai. 
Tanulmány. Nagyszombat, 1890. 

Horváth Ignácz Könyvésze te 1890. és önélet-
rajzi adatok. 
Dreschmitzer József, győri kanonok 

és iskolai főigazgató, utóbb püspök-helyet-
tes; az 1825. országgyűlésen felszólalt, 
hogy az iskolákban legalább két tudo-
mány magyarul taníttassák. Meghalt. . . 
— Munkái: 1. Predigt zur Einweihungs-
feyer der neuerbauten Kirche zu Jákó im 
Weszprimer Comitate, gehalten im J. 
1811. Raab, 1812. — 2. Predigt auf das 
Säcularfest der Begründung des Ursuliner 
Frauenklosters. U. ott, 1826. — 3. Er-
klärung des Raaber General-Vicariats in 
Betreff der hier satirisch-oppositionellen 
Flugschrift. Raab, 13. Mai 1848. (ívrét 
egy ív nyilatkozata a máj. 6. Pfaffen-
zwicker czímű röplapban ellene intézett 
vádat illetőleg.) 

Figyelő II. 1877. 32. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Dressier Keresztély, ág. ev. lelkész, 
szül. 1741-ben Pozsonyban, és ugyanott 
végezte iskoláit; felpéczi magánosságá-
ból 1776. ápr. 10. Kötsére hivatott pré-
dikáló tanítónak; 1782. szept. 11. fel-
szenteltetett Modorban és Karintbiába 
ment lelkésznek ; innét 1790. szept. 29. 
Csávára jött vissza; 1803-ban öregsége 
miatt letette hivatalát és Sopronba vonult 
nyugalomba. Meghalt . . . — Munkája: 
História rerum Hungáriáé, bene latino 
sermone composita emissaque. Pars prior. 
Sopronii, 1792. 

Hrabovszky György, A dunántúl i ev. aug. 
superint. prédikátorai 93 1. — Tudom, Gyűj-
temény 1826. X. 90. 1. — Petrik B ibl iogr . 

Dreyling János, bölcseleti doktor, Jézus-
társasági tanár; Gráczban mester, Nagy-
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szombatban és Bécsben az ékesszólás 
tanára volt. A rendet 1673-ban elhagyta, 
világi pap lett és mint jubiláris miséspap 
1683-ban meghalt. — Munkái: 1. Octo 
Heroes Theologici, totidum elogiis cele-
brati. Graecii, 1666. •—2. Palliati Philo-
sophiae Heroes, sive in aere viventes 
statuae, lapidari colamo incisae. Tyrna-
viae, 1671. 

Katona, História Critica XXXVI. 725. 1. — 
Fejér, História Academiae 29. — Stoeger, 
Scriptores. — De Backer, B ib l io théque des 
Écr iva ins de la Compagnie de Jésus . L iége , 
1861. VI. 121. 1. — Szabó Károly, R é g i M. 
Könyvtár II . 351. 1. 

Drnovszky Ferencz, kath. plébános, 
szül. 1785-ben Emőkén Nyitramegyében ; 
1808-ban miséspappá szenteltetett; előbb 
nyitra-gerencséri, 1829-ben pogrányi plé-
bános lett Nyitramegyében. Meghalt 1857-
ben. — Egy czikke van a Regélőben 
(1837. 101—104. sz.): Pográny és vidéke 
Nyitramegyében. — Munkája : Hála-dal, 
melyet nagymélt. Medgyesi báró Med-
nyánszky Alajos úrnak, Nyitra vármegye 
főispánja hivatalába 1838-ik évi sz. Mihály 
havának 17-én lett beavattatásakor tiszta 
szivből zengé Nyitrán. 

Petrik Bibl iogr. — M. Sión 1891. (VÄgner J.) 

Drohobeczky Gyula, körösi görög kath. 
megyés püspök, szül. 1853. nov. 5. Kará-
csonyfalván Máramarosmegyében. hol 
atyja gör. kath. lelkész volt; iskoláit 
1851-ben M.-Szigeten a kath. iskolában 
kezdte, a hol három osztályt végzett; a 
középiskolai tanfolyamot egy osztály kivé-
telével. az ungvári kir. kath. főgymna-
siumban végezte. 1872-ben mint VIII. osz-
tályú az ifjúsági önképző Dayka-körnek 
alelnöke volt. Tanulása alatt tanításból 
és nevelésből tartotta fenn magát; nevelő 
volt a többi közt gróf Hadik Béla család-
jánál is, hol Paukovits István munkácsi 
püspöknek bemutatták, ki őt azután a 
seminariumba fölvette. A theologiát, mint 
a munkács-egyházmegye papnövendéke 
az ungvári papnevelő-intézetben hallgatta 
s 1876-ban végezte. Mint IV. éves az 

egyházirodalmi iskola, a zene- és a dal-
egylet elnöke volt. 1876-ban levéltárossá 
és székesegyházi karnagygyá nevezték ki. 
1871-től 1880-ig az ungvári papnevelő 
intézet tanulmányi felügyelője volt. Misés 
pappá 1881-ben szenteltetett föl, mire 
ismét püspöki levéltáros s az ungvári gör. 
kath. tanító-képzőben a földrajz- és tör-
ténelem tanára, 1883-ban pedig ugyan-
azon intézet igazgatója lett. Kiváltképen 
igen sikeresen működött mint az ungvári 
világi dalárda karnagya ; három országos 
dalversenyen lépett föl s mindannyiszor 
diadalhoz jutott. Debreczenben ezüst ser-
leget, Pécsett aranyérmet, Miskolczon 
pedig az első díjat nyerte. Érdemei elis-
meréseül 1891. aug. 11. az egyházmegyei 
kormány őt szentszéki ülnökké és ugyan-
azon év okt. 19. ő felsége körösi gör. 
kath. püspökké nevezte ki. — Alapította 
a Kelet cz. nyomdát Ungvárt. Beszél és 
ír magyarúl, francziául, latinul, németül 
és több szláv nyelven, köztük horvátúl 
is. A Kelet cz. hetilapban, melynek 1888-
tól fogva szerkesztője volt, több czikke 
jelent meg, a többi közt: A munkácsi 
egyházmegyei népnevelés állapotának 
rövid ismertetése 1777—1831. (1889.), Az 
eperjesi egyházmegye története, alapítá-
sától kezdve első püspökéig, Tarkovics 
Gergely haláláig, néhai Duchnovics Sándor 
eperjesi mester kanonoktól, (1890. for-
dítás, nagyobb munka.) — Munkája: A 
liajdú-dorogi papválasztás 1887. évi 
április 20. Ungvár, 1887. — Ezenkívül 
több munkát fordított magyarra. 

Horváth Ignácz könyvésze te 1887. — Fel-
vidéki Sión 1891. 25. sz. — Sturm, Ország-
gyű lés i A lmanach 1892—1897. 
Droszdovszky Antal. — Munkája: 

Carmen eucharisticum excell. ill. ac rev. 
dno Ignatio Koller de Nagy Mánya, epis-
copo Weszprimiensi . . . dum diem ono-
masticum celebraret, humillima venera-
tione oblatum. Tyrnaviae, 1767. 

Petrik Bibl iogr . 
Drucker Jenő, bölcseleti doktor, mezei 

gazda, D. József ügyvéd fia, szül. 1866. 

34. ív sajtó alá adatott 1892. nov. 7. 
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márcz. 26. Pesten, hol közép-iskoláit 
kezdte és Sopronban végezte 1884-ben; 
azután Bécsben a gazdasági egyetemen 
három évet töltött és oklevelet szerzett, 
mire 1887-ben önkéntes lett; 1889-90-
ben a budapesti egyetemen a bölcselet 
hallgatója volt; azután Francziaországnak 
déli részén másfél évig a szőlló'termesz-
tést és borászatot tanulmányozta. 1891-
től a gróf Schönborn munkácsi uradal-
mában a főigazgató mellett a gyakorlati 
gazdászatot tanulmányozza. — A Borá-
szati Lapoknak 1891 óta rendes munka-
társa. — Munkái: 1. Adatok acsótán(peri-
planeta orientális L.) boncz- és szövet-
tani szerkezetéhez. 4 tábla rajzzal. Bpest, 
189ü. — 2. A fllloxera elleni védekezés 
Francziaorszagban. U. ott, 1892. 

Horváth Ignácz k ö n y v é s z e t e 1890. és édes 
atyjának Drucker Józse fnek sz ives közlése. 

Drucker József, ügyvéd és volt polgár-
mester, szül. 1825. máj. 18. Pesten, hol 
a piaristáknál járt a gymnasiumba s az 
egyetemen az első jogi évet. Győrött 
1846-ban a másodikat végezte ; azután a 
pesti városi tanácsnál gyakornokoskodott, 
mire fogalmazó lett; 1856. júl. Szegedre 
ment polgármesteri titkárnak ; a város-
nak szervezési munkálataiban reszt vett, 
ennek bevégzése után első tanácsos és 
polgármesteri helyettes lett. 1859. októ-
bertől 1861-ig Székesfehérvárt polgár-
mesteri hivatalt viselt; azután ügyvédi 
irodát nyitott Pesten; az 1867. alkot-
mányos korszakban ismét megválasztották 
Székesfehérvárott polgármesternek, hol 
különösen a kisdedóvók alapítása körül 
szerzett érdemeket; 1870. okt. hivataláról 
leköszönt és Pesten ügyvédkedett és a 
győr-ebenfurti vasút kisajátításával fog-
lalkozott. 1881. márcz. Sopronban válasz-
tották meg polgármesternek, de ő 1883-ban 
visszalépett és Budapestre vonult nyuga-
lomba. — Munkái: 1. Székesfejérvár 
szab. kir. város közgyűléséhez intézett 
elnöki jelentés az 1867. évi ügymenetről. 
Székesfejérvár, 1868. — 2. Székesfejérvár 

Id. Szinnyei J., Magyar írók. II. 

1868. Elnöki jelentés. U. ott, 1868. — 
3. Sopron sz. kir. város közigazgatásá-
nak összes ágai felett 1881. évre . . . 
beterjesztett jelentése. Sopron, 1882. — 
Boross Mihálynak Széchenyi István gróf 
életrajza cz. munkájában (Pest, 1860.) egy 
emlékbeszéde van fölvéve. 

Bibliotheca Joann. Card. S imor 337. 1. és 
önéletrajzi adatok. 

Drugeth Bálint (gereni és homonnai). 
D. István ungmegyei főispán fia; 1603-
ban már Zemplénmegye főispánja és 
később Bocskaynak egyik tábornoka volt; 
ő foglalta el Érsekújvárt. Bocskay után 
erdélyi fejedelem akart lenni; de később a 
császár hűségére tért és Máramarosme-
gyének is főispánja lett. Nádornak is ki 
volt jelölve. 1608-ban országbiró lett. 
Első neje Rákóczy Erzse, második Palo-
csay Horváth Krisztina volt. Meghalt 
1609. nov. 7., kora 32. évében, megmér-
gezés gyanújával. — Igen érdekes tör-
ténelmi naplót hagyott hátra magyar 
nyelven, melyet Naményi István közölt 
a Tudománytár 1839. V. kötetében; az 
1605. évi magyar (Bocskay-féle) hadjárat 
történetét tárgyalja, a tábor egyes állo-
máshelyeinek névszerint való kijelölésé-
vel : azért a hadi földrajz tekintetében 
is nagyon számbavehető. Egy része latin 
fordításban is megjelent Bel M. Notitia 
Nova Hung. IV. részében. 

lstvánffy 1685. kiadás 527. 1. — Pethö Gergely, 
M. Krónika 160. 170. 174. 1. — Szirmay, Com. 
Zemplin Not . Hist . 113. — Nagy Iván, Magyar-
ország Családai 111. 399. 403. 1. 

Drugeth Zsigmond (homonnai gróf), 
D. György és Esterházy Mária fia. csa-
ládjának utolsó férfi tagja. Miután hazá-
jában befejezte tanulmányait, külföldön 
utazott; 1677-ben Rómában is járt, s a 
pápától egy vértanú tetemeit nyerte aján-
dékkép. Eleinte Tököly Imrével kellett 
tartania, de később holtig a király híve 
volt. 1684-ben Tököly elfogta s némelyek 
szerint Kassán fejét vette. — Munkája: 
Nucleus Rerum Hungaricarum. Studio 
non modico excerptus ex Bonfinio.. . 

35 
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Tyrnaviae. 1681. (Leopold császárnak 
ajánlotta. Többször utánnyomatott.) 

Horányi, Memoria I. 546. — Pray, Index 
Rarior. Librorum 1.347. — N a g y Iván, Magyar-
ország Családai III. 400. 405. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 406.1. — Petrik Bibl iogr. 

Druglányi Dániel, ág. evang. lelkész 
Győrött, a Dregály nemes családból szár-
mazott. — Munkái: 1. Trauer-Rede bei 
der Begräbniss-Feier des weiland Herrn 
Franz von Closius vorgetragen zu 
Fürstenfeld den 18. Dezember 1831. 
Oedenburg, 1832. — 2. Gedächtniss-
predigt a u f . . . weiland Franz I . . . . ge-
halten den 29. März 1835. in dem Bet-
haus der evang. Gemeinde A. C. der Frey-
stadt Raab. (Haubner Máté magyar beszé-
dével együtt.) 

Egyházi Névtár 1838-ra. Kőszeg . 115. 1. — 
Petrik Bibl iogr. 1. 568. II. 75. 1. 

Dualszky János kanonok és cz. apát, 
szül. 1808. jan. 6.; miséspappá szentel-
tetett föl 1831. jan. 15.; öt évig nevelő 
volt Mednyánszky József bárónál, azután 
trencsényi segédlelkész, 1843-ban apát-
falvi, 1844. beczkói plébános, 1871-ben 
nyitrai kanonok és cz. apát. Meghalt 
1881. márcz. 22. Nyitrán. — AM. Tört. 
Tárban (III. 1857.) Révay László napló-
jából (1600—1605.) kivonatokat közölt. 
— Munkája: Nyitra vár és város törté-
nelmi vázlata. Nyitra, 1875. (Ism. Szá-
zadok. Kivonatát közölte István bácsi 
Naptára 1876-ra két képpel.) — Kézirat-
ban : História arcis et oppidi Beczkó. 

Schematismus Nitriensis 1808—1881.— Petrik 
Könyvésze te . — M. Sión 1891. (Vágner József) 
és gyászje lentés . 

Dubay Miklós, a belgyógyászat és sebé-
szet doktora, szülész és szemész, fővárosi 
gyakorló orvos, D. György lelkész és 
Buglóczy Ágnes fia, szül. 1844. decz. 10. 
Eperjesen Sárosmegyében ; iskoláit 1853-
ban kezdette Kassán, honnét atyja elhalá-
lozása (1855.) miatt az ungvári papfi 
árvaintézetbe került; 1861-ben végezte 
be gymnasiumi tanulmányait, azután az 
orvosi tudományokra adta magát és 

Pestre került az egyetemre, hol a leg-
I nagyobb nélkülözések és küzdelmek közt 
tartotta fenn magát. Az 1865—66. tan-
évet a bécsi egyetemen töltötte, azonban 
életküzdelmei és ideális világnézete foly-
tán 1866 őszén a magyar irgalmasrend 
tagjai közé lépett. A Pozsonyban töltött 
próbaév után azt a rendkívüli engedélyt 
nyerte, hogy orvosi tanulmányait a pesti 
egyetemen elvégezhesse s a szigorlatokat 
letehesse; így lett 1868. jún. 13. orvos-
doktorrá, 1868. júl. 17. sebész-doktorrá, 
ugyanazon napon szemész- és jún. 22. 
szülészmesterré. Gelencsér Privát rend-
főnöke 1868-ban a szepesváraljai irgai-
masrendi kórház vezetésével bizta meg, 
1870-ben pedig a rend legnagyobb kór-
házát, a budait bizták reá. Gelencsér P. 
halála, utódjának iránta viseltetett ellen-
ségeskedése s saját betegeskedése arra 
kényszerítették, hogy több hónapra kül-
földre utazott. Ez utazásnak és Kiss József 
költővel való megismerkedésének, nem-
különben a rendben tapasztalt visszás-
ságoknak és nepotizmusnak következté-
ben 1871 végén kilépett a rendből és 
mint gyakorló orvos Budán telepedett 
le ; jelenleg is mint az általa meghonosí-
tott metallotherapia specialistája a fő-
városban működik. Tanulmányi czélok-
ból 1872-ben beutazta Németországot 
és Csehországot, 1881-ben Svájczot és 
Francziaországot, 1883-ban Olasz- és újra 
Francziaországot. — 1863-ban dr. Pethe 
Zsigmond az Egészségi Tanácsadó szak-
lap munkatársául fogadta magához. Ne-
vezetesebb orvosi s vegyes czikkei 
megjelentek az Orvosi Hetilapban (1869. 
Mérgezés nadragulya gyökérrel, 1870. 
Idült mérgezés villanynyal), Virchow 
Archivjában (1871. Incarcératio herniae 
mesogastricae dextrae), a Természetben 
(1872. Testünk életforrásai), a Gyógyá-
szatban (1874. A thea és tápértéke, 1875. 
Tanulmányok a himlőhegek képződésé-
nek meggátlásáról, Az önkéntes álom-
kórság, Törvényjavaslat az egészségügyi 
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kamarák felállítására, 1876. Mérgezés 
aszalt gombával, Miért fogy nemzetünk, 
Megjegyzések a büntetőtörvénykönyv tör-
vényjavaslatára, 1877. Örökölt beveny 
kölesgümő kanyaróval szövődve. Adatok 
a Sebede eljáráshoz viszértágulatoknál, 
A vegetarianismusnak jogosultsága a 
gyógytanban (Különnyomatban is meg-
jelent), 1878. Családmérgezés cicuta viro-
sával, A tejtestecsek megszámlálása a daj-
katej megítélése végett, A fémgyógyászat, 
1879. A bőrbetegek élet- és étrendje, A 
hullaégetés és a pestis, Javaslat a véd-
himlő-ojtásnál az állati nyirk használa-
tának általánosítása iránt, 1880. A hae-
mophilia multilocularis spontana egy 
esete, 1881. Dr. Dumontpallier hűtőkészü-
léke, Ujabb metallotherapiai kóresetek, 
(1883. és 1884-ben is), A nők idegessé-
géről ; 1883. A középtanodai törvény-
javaslat orvosi szempontból, 1883. A 
reszketésről, Ujabb metalloskopiai készü-
lék) ; a Fővárosi Lapokban (1874.), a 
Közérdekben és a Kelet Népében (1875— 
76.); a Jogtudományi Közlönyben : 1876. 
Orvosi megjegyzések a m. büntetőtörvény-
könyv törvényjavaslatára; a Honban: 1877. 
236. sz. KirándulásMurány várába; az Ál-
lamorvosban: 1879. A beteg állatok húsá-
nak befolyása az emberi egészségre, Az el-
kényesztetés mint általános kórok (ugyan-
ez a Pester Med. Presseben), Egészségtant 
az iskolába; a Pesti Naplóban: 1881. 
167. sz. A xylotherapia, 286. sz. A tüdő-
vész átojthatósága; 1885. 189. sz. Véd-
ójtás a cholera ellen ; 1887. 184. sz. Az 
idegeneknek idevonzása ügyében ; a Pes-
ter Med. Presseben: 1882. Beitrag zur 
Therapie der Epilepsie. 1883. Ein neuer 
metalloskopischer Apparat; az Állam-
orvosban (1881.); a Közegészségügyi 
Kalauzban: 1883. A párisi, genfi s paduai 
közegészségügyi viszonyok, 1884. Mulasz-
tások a hazai közegészségügy terén, Észre-
vételek a fővárosi prostitutionalis szabály-
rendelet javaslatára, 1885. A Felső-Duna 
szabályozás ügyében, sat. — Munkái: 

1. A közegészségügy felvirágozásának 
alapföltételei hazánkban. Bpest, 1875., — 
2. A metallotherapia és metalloskopia. 
U. ott, 1881. (Különnyomat a Gyógyá-
szatból.) — 3. Uj gyógymód. Metallo-
therapia. U. ott, 1882. — 4. Die Metallo-
therapie. Neue Heilmethode. U. ott, 
1882. — 5. Ujabb jelentés a metallo-
therapia jelen állásáról. U. ott, 1884. — 
6. Ujabb kóreseteim a metalloskopia és 
metallotherapia köréből. U. ott, 1887.. 
1888., 1891. (III.. IV. és V-ik közlemény.) — 
7. Neuere Beobachtungen auf dem Ge-
biete der Metalloskopie und Metallo-
therapie. Wien, 1888. (Különnyomat a 
Wiener Med. Wochenschrift-ből.) — 8. 
Az idegbetegségek ujabb gyógymódja. 
Metallotherapia. Népszerű ismertetés. U. 
ott. 1889. és 1890—92. (II—IV. népszerű 
ismertetés.) Ugyan ennek 3. népszerű 
német kiadása. U. ott, 1891. — 9. A 
gyermekek testi ápolásáról. U. ott. 1891. 
— 10. Minden anya önmaga szoptassa 

j gyermekét. (Pályadíjnyertes munka.) U. 
ott, 1886. — Szerkesztette az Orvosi 

• Zsebnaptárt (XII.. XIII. évf. 1881. és 
1882-re. Budapesten), A magyar orvosok 

j és természetvizsgálók Napiközlönyét 1886-
ban (hat szám.), A Magy. Szalon orvosi 

í rovatát 1887—1890-ig. — Álneve s jegyei: 
i dr. Eperjesy, dr. Orfila, y— s.. y., (nyilas 
jegy.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1881 
—1889. — Styx 1891. 17. sz. arczk. és önélet-
rajzi adatok . 

Dubecz Tamás, szent-Ferenczrendi 
szerzetes és gymnasiumi tanár Szabad-
kán. — Munkái: 1. Genethliacon ubi 
Francisco primo caesari invicto... sacri 
natalis die pia cordis vota vovent scholae 
Maria Theresiopolitanae . . . Szegedini. 
— 2. Főtiszt. Fejér György ő Nságának 
pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvöz-
lése. U. ott, 1819. — 3. Francisci gratia 
omnipotentis Dei fortis Austriae piique 
caesaris . . . U. ott, 1821. — 4. Ecloga 
exc. ill. ac rev. dno Petro Klobusiczky 

35* 
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de eadem. ecclesiarum Coloczensis et 
Bacsiensis canonice unitarum miseratione 
divina sacro vereque pio archiepiscopo. 
U. ott. 1822. 

Universalis Schematismus Eccles iast ic i i s A. 
1842—53. — Petrik Bibl iographiája. 

Dubinszky Mátyás. — Kézirati mun-
kája : Cantiones variae idiomate lat. et 
bung. Pestini. 1787. (A m. n. múzeumi 
kézirattárban. [Nem láthattam.]) 

Dubniczai (Dubnicsky) István, nyitra-
egyházmegyei kath. pap, szül. 1675. febr. 
21. Dubniczon Trencsénmegyében; a bécsi 
Pázmány-intézetben végezte tanulmá-
nyait ; azután Ó-Bisztricskán, Drietomán, 
végre Trencsén-Teplán volt plébános, hol 
1725. decz. 26. meghalt. Az ág. evan-
gélikusoktól és a Rákóczyaktól sokat 
szenvedett. — Munkái: 1. Controversia 
in Eucharistia. Tvrnaviae, 1716. — 2. 
Manna absconditum. U. ott, 1718. — 
3. Congruum colloquium. U. ott, 1719. 
— 4. Eductus coluber tortuosus. U. ott, 
1729. (Tót szövegű hitvitázó munka.) 
— 5. Metamorphosis fidei orthodoxae 
de bono in malum et vicissim: in comi-
tatu Trenchiniensi, ac vei maximé in 
priv. oppido Solna ab a. 1600 . . . ex 
manuscriptis St. Dubniczaj. eccl. Teplen-
sis'olim parochi . . . per Danielem Kilian 
capit. Agrien. canonicum. Cassoviae, 1737. 
(Az előszóban van megírva életrajza. 2. 
kiadás. U. ott, 1774. A zsolnai gymna-
sium történetéhez becses kútfő.) 

Katona, História Critica XXXVIII. 858.1. — 
Slovenské Pohlady 1887. 12. sz. (Lombardini.) 
— A zsolnai gymnasium Értesítője 1889. — 
Petrik Bibl iogr. — Hl. Sión 1891. 296. (Vág-
ner József . ) 
Dubniczai István, veszprémi kanonok 

és apostoli protonotarius volt; 1767-ben 
lemondott hivatalairól és Zirczre a cis-
tercitákhoz vonult nyugalomba, hol meg-
halt. — Kézirati munkája : Series epis-
coporum Wesprimiensium (a m. n. mú-
zeum kézirattárában, ivrét 13 lap.) 

Dubnitzai János, Jézus-társasági ál-
dozó pap és tanár, szül. 1740. szept. 14. 

Magyarországon; 15 éves korában Komá-
romban lépett a rendbe; miután Kassán 
és Nagyszombatban a felsőbb tanulmá-
nyokat elvégezte, Trencsénben és Győrött 
a költészetet és ékesszólást, a társaság 
föloszlatása után pedig Budán az ethikát 
tanította; meghalt ugyanott 1792-ben. 
— Munkái: 1. Oratio de immaculata S. 
Virginis Deiparae conceptione. Tyrna-
viae. 1767. — 2. Panegyricus d. Fran-
cisco Xaverio, et d. Ignalio Lojolae S. 
J. U. ott. 1767. 

stoeger, Scriptores 66. 

Dubniczky Károly, (szedlicsnai). — 
Munkája: Die Probe der Treue. Lust-
spiel in 1 Aufzuge. Aus dem Ungarischen 
nach Carl Kisfaludy. Pressburg, 1860. 

Petrik Bibl iogr. II. 397. 1. 

Dubovszky Gyula, az országos statisz-
tikai hivatal tisztviselője Budapesten. — 
Munkái: 1. Gyakorlati rövid útmutatás 
az okszerű selyemtenyésztésre a tapasz-
talat és tudomány legújabb vívmányai 
figyelembe vételével. Magyarország se-
lyemtenyésztői használatára. Szegszárd. 
1873. — 2. Utasítás a majolika festéshez. 
Bpest, 1888. (2. bőv. kiadás. U. ott. 1891.) 
— Egy czikke van a Wochenblatt für 
Land- und Forstwirthe cz. szaklapban 
(1870. 6. sz. Winke für Seidenraupen-
züchter.) 

Szinnyei Könyvésze te . — HI. Könyvészet 1887. 
— HI. Könyvészet 1891. 

Duboszvki János, Jézus-társasági ál-
dozó pap és tanár, szül. 1654-ben Hösz-
linben Magyarországon ; 18 éves korában 
lépett a rendbe ; oly ügyes mathematikus 
volt, hogy midőn Nagyszombatban az 
egyházjogot adta elő és Kassán az aka-
démia igazgatója volt, egyúttal a mathe-
matikát is tanította; azután a nagy-
szombati papnevelő igazgatója lett; végre 
Kassán a theologiát tanította s a rend 
növendékeinek igazgatója volt, hol 1710. 
okt. 8. meghalt. — Munkája: De sini-
bus, tangentibus et secantibus. Tyrna-
v i a e . . . 

Katona, Historja Critica XXX VII. 695. 1. — 
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Fejér, História Aeademiae 37. 1. — Stoeger, 
Scriptores 66. 

Dubovszky Károly, orvosdoktor, teme-
rini, bácsmegvei származású. — Munkája: 
Dissertatio inaug. medica de morbis lac-
tantium, Budae, 1847. 

Rupp, Beszéd 165. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Dubovszki Márton, iskola igazgató-

tanár, zsolnai származású volt és ott 
tanult 1672-ig; a vallásüldözés elől Bo-
roszlóba ment, hol a tudományoknak élt; 
1676. szept. 24-től a vittenbergai egyetem 
hallgatója volt és néhányszor Kalow és 
Quenstedt alatt vitatkozott. Midőn hazá-
jába visszatért, megválasztották az eper-
jesi ág. ev. kollégiumhoz a költészet taná-
rának ; innét elűzetvén, Breznóbányára 
ment rektornak, hol két év múlva hasonló 
sors érte. Nyomorúságában Nyustára 
ment és ott a nemes ifjakat tanította s 
különösen a Kubinyi család kegyelméből 
élt. Azután Nehreben (Nagy-Őr, Szepesm.), 
majd Korponán lett rektor, hol 14 évig 
működött, midőn ezen állását Hellenbach 
Gottfried báró unszolására a körmöcz-
bányaival cserélte föl ; itt volt 1707-ig, 
mikor rektornak Lőcsére hivták, hol 
1722. aug. 1. meghalt. — Munkái: 1. 
Colloquium pretiosae morti in conspectu 
Dei Danielis Mazarii adnexum . . . — 
2. Carmen Joanni Mollero practico Eppe-
riensi, occasione coniugii eius anno 1682. 
sub. título: Medice cura te ipsum dedi-
catum . . . — 3. Carmen emortuale, dum 
celsissimus Princeps Georgius Fridericus, 
dux Würtembergicus in fatali Gassoviensi 
obsidione, globo tormenti ictus, die 17. 
Octobr. gloriose occumberet (1689.). . . 

Klein, Nachrichten I. 78. II. 134. 1. — Bar-
tholomaeides, Memoriae Ungarorum 184. — 
Fabó, Monumenta I. IV. 

Dubravetz Sándor Gergely, orvos-
doktor, millasevitzi horvátországi szár-
mazású. — Munkája : Dissertatio inaug. 
medica de diarrhoea. Vindobonae, 1835. 

Szinnyei Könyvésze te . 

Dubraviczky József (dubraviczai). — ! 

Munkái: 1. Dicskossorú nagymltgú ft. 
nagykéri Scitovszky Ker. János pécsi 
püspök . . . dicső névünnepére, hódoló 
tisztelet jeléül 1846. Buda. — 2. Hono-
ribus rev. dni Aloysii Sámuel, neode-
nominati praepositi B. M. V. de Majk . . 
anno 1846. Pestini. 

Petrik B ibl iogr . 

Dubraviczky Simon (dubraviczai), Pest 
megyének több évig alispánja s 1839— 
40-ben országgyűlési követe ; 1845-ben 
m. kir. helytartósági tanácsos. — Mun-
kája : Jelentése Pest. Pilis és Solt t. e. 
megyék 1839—40 országgyűlési követé-

[ nek. Pest, 1840. (Szentkirályi Móriczczal 
együtt.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 409.1. 
! — Petrik Bibl iogr. 

Dubravius Dániel, ág. ev. superin-
tendens, zsolnai származású ; szülei gon-
dos nevelésben részesítették, mire a hazá-
ban végzett tanulás után 1618. okt. 3-tól 
a vittenbergai egyetem hallgatója volt 
1619-ig. midőn visszatért hazájába; ez-
után Trencsénben, Breznóbányán és 
1625-ben Bánóczon tanított; innét 1628-
ban Predmirre Illésházy Gáspár gróf házá-
hoz udvari lelkésznek, majd rendes lel-
késznek Szeniczre ment, honnan azonban 
az 1638. vallásüldözés alkalmával mene-
külnie kellett; végre 1648. jún. 9. a 
bánóczi zsinaton superintendenssé válasz-
tották. Jeles egyházi szónok és a szent-
írásban járatos volt; a trencséni kon-
tubernium és testvériség törvényeit még 
mint predmiri lelkész (1641. jan. 30.) ő 
is aláirta; ezen alkalomból a Zsolnán 
egybegyűlt lelkésztársai őt és Wislicenus 
János puchói prédikátort, mint a kik 
magyarul is beszéltek, választották köve-
tekül Illésházy Gábor grófnak lakodal-
mára Liptómegyébe, hogy ottan a nemes 
főurakkal értekezzenek, s minthogy durva 
posztóból készült ruhája volt, Ladivér 
Illés kölcsönözte neki az övét, mely szebb 
is, jobb is volt; útiköltségre a közös pénz-
tárból 7 frt 60 dénárt kaptak. Meghalt 
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1655-ben. — Munkái: 1. Gymnasium 
logicum in ordine et methodo defensum 
sub praes. M. Balthasar Fuhrmann. Wit-
tebergae, 1619. — 2. Evanjelická Rucny 
Knisska. Szenicz, 1650. (Evang. kézi-
könyvecske, t. i. Horn Mátyásnak Evan-
gelisches Handbuch-ja, ki azt Megander 
Keresztély álnévvel cseh nyelvre lefordí-
totta, mire D. saját költségén újra kiadta ; 
azután is több kiadást ért.) 

Bartholomaeides, Memoria Ungar. 125. 1. — 
Fabó, Monumenta I. (Schmal.) III. IV. — 
Slovenské Pohlady 1887. 155. 1. 
Dubravius Dániel, ág. ev. lelkész; 

mint a pozsonyi ev. konvent ösztön-
díjasa 1693. szept. 17-től a vittenbergai 
egyetem hallgatója volt. — Munkái: 1. 
Dissertatio de societate civili. Witte-
bergae, 1.696. — 2. Brevis apologia 
contra falsum . . . vanarum imputatio-
num Spenerianarum in Wittenbergensibus 
propositionibus christiano-lutheranis dis-
putatio III. praes. Joanne Deutschmanno. 
U. ott, 1696. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 125. 
1. — Fabó, Monumenta IV. 

Dubravius István, szakolczai szárma-
zású tanuló, ki a nürnbergi egyetemen 
tanult. — Munkája : Be piscinis, et pis-
cium, qui in illis aluntur, naturis libri 
V. Cum auctario Joachimi Camerarii me-
dici Norimbergensi. Norimbergae, 1597. 

Pray, Index Rariorum Librorum I. 3(9. — 
Szinnyei Könyvésze te . 

Dubravius István, szakolczai. nyitra-
megyei származású volt és a lipcsei 
egyetemen tanult 1686—87-ben. — Mun-
kája : Broblema historicum de planetari 
dierum denominatione; praes. M. Joh. 
Moebio. Lipsiae, 1687. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi I. 294. 1. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő XVII. 385. 

Dubravius János. — Munkája: Epi-
grammata in praesentem turbulentum 
statum alludentia ad regiones. provincias, 
urbes et fluvios notiores, intextis iden-
tidem anagrammatibus. prima classe ex-
hibita. Oldenburgi. 1703, 

Figyelő XVII. 386. 1. 

Dubravszky Róbert,czimz. titkár a föld-
mivelési minisztériumban, szül. 1858. decz. 
2. Stoószon (Szepesm.) —Czikkei a Veteri-
nariusban (1888—92.) sat. — Munkája: A 
magyar közigazgatás szervezete és az 
állategészség rendőri igazgatás. Bpest, 1889 

M. Könyvészet 1889. 

Duby Károly. L. Szentpáli Janka. 
Duchnovits Sándor, eperjes-egyház-

megyei kanonok, szentszéki ülnök és 
házasságvédő; szül. 1803-ban ; misés-
pappá 1829-ben szenteltetett föl; meghalt 
1865. márcz. 30. Eperjesen. — Munkái : 
1. Corpus juris in compendio exhibens: 
jus canonicum, constitutionum. et decre-
torum. Eperjesini, 1847. Két rész. — 2. 
Molitvennih dija russkih détej . . . Buda, 
1854. (Orosz szokás szerint való imád-
ságok. Cyrill betűkkel.) — 3. Narodnaja 
pedagogija. Lemberg, 1857. (Nevelési 
tankönyv.) — 4. Chljebi du§i ili naboznj 
molitbi i pjesni. Bpest, 1883. és 1886. 
(Lelki kenyér avagy ájtatos imádságok.) 
— Az eperjesi egyházmegye történetét, 
melyet latinúl irt és kéziratban hagyott 
hátra, Drohobeczky Gyula fordította ma-
gyarra és kiadta a Kelet cz. lapban 1890-

Schematismus D ioec . E p e r i e s s e n s i s 1863. — 
Horváth lgnácz K ö n y v é s z e t e 1883. 1886. — 
Petrik Bibl iogr. és gyász je l en té s . 

Duchon Emánuel, orvosdoktor, budai 
származású. — Munkája: Dissertatio 
inaug. medica sistens influxus atmosphae-
rae in corpora terrestria. Pestini, 1832. 

ltupp, Beszéd 156. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Duchon Flórián, ág. ev. lelkész, mo-
sóczi származású, D. Mátyás lelkész test-
vére, 1606-ban trencséni, 1612—21-ig 
rózsahegyi (Liptöm.), 1621-től német-
lipcsei lelkész és liptómegyei főesperes 
volt. — Munkája: Antithesis Veteris et 
Novae Ecclesiae ac Doctrinae Christo-
Lutheranae et Apostolicae, Ac Novae 
Romanae . . . Bartfae, 1628. 

M. Tud. Értekező I. 345. — Fabó, Monu-
menta I. IV. — Figyelő XVII. 386. — Slovenské 
Pohlady 1887. 27. sz. — Szabó Károly, Rég i M. 
Könyvtár II. 125. 
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Duchon lgnács, szepes-egyházmegyei 
pap ; Bélán (Szepesm.) és Késmárkon 
tanult; innét Eperjesre, Egerbe és Kassára 
ment iskolába s 1786-tól a papnevelő-
intézet növendéke s 1790-től késmárki 
plébános volt. Meghalt . . . — Munkái: 
1. Denkmal dem Hrn. Adam von Wiser 
geweihet im Jahr 1788. Pressburg. — 2. 
Tractatus de abolitione Juliani seu Vete-
ris, adoptione autem ab utrigue ritui 
graeco adhaerentibus correcti seu lege 
recepti calendarii. cum commentationibus 
in sacrum foedus, emolumentum in utri-
usque reipubl. pro scopo habens. Leut-
schoviae, 1826. correcti Calendaria. 
(Kézirata a m. nemzeti múzeum kézirat-
tárában. 8-rét) 

Genersich, Merkwürdigkei ten der kön ig l . 
Freistadt Késmárk II. 241. 1. — Petrik Bib-
l iographiája . 

Duchon János, ág. ev. lelkész, D. János 
kvacsai lelkész fia, szül. 1596. jún. 21., 
Mossóczon Turóczmegyében. Vittenbergá-
ban tanult 1622. máj. 13-tól; 1627-ben 
beszterczebányai tanító és lelkész lett. 
— Munkája : Synopsis naturális scien-
tiae. Vittebergae, 1624. — Két epigram-
mája van Scharffius (Joann.) Metaphisica-
jában (1625.) és sajátkezűleg beírva egy 
másik könyvbe. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 129. — 
Fabó, Monumenta IV. 127. — Szinnyei Köny-
vésze te . — Slovenské Pohlady 1887. 7. SZ. 

Duchon Mátyás, ág. ev. lelkész, mos-
sóczi nyitramegyei származású s D. 
Flórián lelkész édes testvére ; Strassburg-
ban tanult, hol a doktori fokot is elnyerte 
s alkalmi költeményei által nevezetessé 
vált. — Munkája : De fugiendo papismo. 
Argentorati, 1628. (Defensio catechismi 
b. Lutheri disputationibus viginti et tribus 
absoluta. XXII.) 

Hl. Tud. Értekező I. 345. 1. — Fabó, Monu-
menta IV. 125. 1. 

Duckes Fülöp, orvosdoktor, előbb 
Rohonczon, 1857-től Tót-Keresztúron Vas-
megyében. — Orvosi czikkei a Zeitschrift 
für Natur- und Heilkundeban: 1856. 

Über die Anwendung der Jodglycerin-
lösung, 1857. Beiträge zu einigen Formen 
des Hydrops, Zurdifferentiellen Diagnostik 
und zur Theorie der contagiösen Natur 
der Cholera, Beiträge zu einigen Formen 
des Hydrops, 1858. Aus der gerichtsärzt-
lichen Praxis, 1859. Bemerkungen über 
das Kaiserbad zu Ofen.) 

Orvosi Hetilap 1857. 

Ducza I.ajos, kir. posta- s táviró fel-
ügyelő Budapesten, szül. 1843. nov. 6. 
Turkeviben Jász-Kun-Szolnokmegyében, 
hova elődei a 17. század végén Zádor-
falva községéből származtak ; tanult Kis-
újszálláson, Késmárkon, Debreczenben és 
Nagyváradon; de a magyar alföldet 1863-
ban a rendkívüli szárazság által ért csa-
pás szüleitő lelvonta a taníttatására szük-
séges költséget; kénytelen volt tanulását 
félben hagyni s Fugyi-Vásárhelyen, majd 
Elesden és Furtán népiskolai tanító lett. 
Az alkotmány visszaállítása után a ma-
gyar távirda-igazgatás által hirdetett táv-
iró-tisztképző tanfolyamra iratkozott be 
s azt 1871-ben elvégezvén, államtávírói 
szolgálatba lépett, hol a táviróintézetnek 
a postával 1887-ben történt egyesítése 
óta mint posta- s távirófelügyelő működik 
a fővárosban. — A 60-as években az 
Irányi Dániel által szerkesztett Magyar 
Újságba irt apróbb czikkeket és tudósí-
tásokat ; a 70-es években a Debreczeni 
Ellenőr és Debreczen cz. lapokba vezér-
és tárczaczikkeket; a 80-as években a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisz-
térium által a táviróintézet alkalmazottai 
számára kiadott Távirászati Közlemé-
nyekbe irt szemléket, apróságokat a táv-
írás köréből, czikkeket: A Meidinger ele-
mek állandóinak változásairól, A másod-
rendű elemek elmélete, Az electrotechnika 
tanügye, különös tekintettel a telegrafiára; 
a Természettudományi Közlönybe (1884 ): 
A villámhárítókról; a telegrafiát illető 
közérdekű czikkeket a P. Lloydba; állandó 
munkatársa volt minden szaklapnak, mely 
a telegrafiával foglalkozott. — Munkája: 
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Jegyseték a mágnesség és elektromosság-
ról különös tekintettel a telegrafiára. Bpest, 
1887. — Szerkesztette a Távirda Közlönyt 
1878. januártól májusig Rácz Sándorral 
együtt. (Több czikket és tárczát irt a 
lapba.) 

Horváth Ignácz Könyvésze í e 1887. és önélet-
rajzi adatok. 
Duda János, bölcseleti doktor, szül. 

1868. szept. 1. Nyustyán Gömörmegyé-
ben, bol atyja ág. ev. lelkész volt; közép-
iskoláit Rimaszombatban és Késmárkon 
végezte; 1886-tól 1890-ig bölcselet-ball-
gató volt a budapesti egyetemen; 1891 
—92-ben u. ott a tanárképző-intézetben 
mint gyakorló tanárjelölt foglalatoskodott. 
Jelenleg egyéves önkéntesi katonai szol-
gálatát végzi a 13. gyalogezrednél Po-
zsonyban. — Munkája : Endrödy János-
ról. Adalék piarista Íróink méltatásához. 
Bpest, 1892. (Doktori értekezés.) 

Önéletrajzi adatok. 

Dudary György, ág. ev. lelkész, sárvári 
vasmegyei származású; a vittenbergai 
egyetemen 1662. jún. 30-tól három évet 
és hét hónapot töltött; hazájába vissza-
térte után csetneki rector volt; egy év 
múlva Eperjesen a nemes ifjak convic-
tusának igazgatója lett. 1669. jan. papnak 
fölszentelték és sárosmegyei lelkészszé 
ordinálták. — Munkái: 1. De re et áb-
soluto entis synonimo. Vittebergae, 1663. 
— 2. Disputatio de votis monasticis, 
sub. praes. Joh. Deutschmann. U. o t t . . . 

Czvittinger, Specimen 264. 1. — Bariholomaei-
des, Not i t ia Com. Gömör. 416. 1. és Memoria 
Ungarorum 162. 1. — Figyelő XVII. 386. 1. 

Dudás ( M u h o r a y ) Endre, városi tiszt-
viselő, szül. 1820. febr. 29. Szegeden; 
a középiskolát s tanítóképzőt Szegeden 
és Pécsett végezte ; azután tanító és jegyző 
volt P.-Keresztúron Torontálmegyében 
(1811—17.), később Zentán ; a szabadság-
harczban mint hadnagy vett részt a bácskai 
mozgózászlóaljnál, a szöregi, hegyesi sat. 
csatákban. Azután gyakorló ügyvéd, majd 
rendőrkapitány (1861.) és 1885-től adótiszt 
volt Zentán, hol 1888. jún. 2. meghalt. 

— Czikkei megjelentek a Magyar Gazdá-
ban (1811. II. 6. sz. Puszta-keresztúri 
takarékmagtár. 1816. Torontáli takarék-
magtár), a Pesti Hírlapban (1818.), M. 
Hírlapban (1850.); az 50-es években a 
szerb vajdaság ellen intézett politikai 
czikkeivel tűnt ki. — Munkája: A tissán-
inneni koronái kerület rövid multja r 

jogviszonya és a korona mint földesurávali 
dézsmapere. Szeged, 1868. 

Pesti Napló 1888 154. sz . — Önéletirajzi 
adatok, gyász je lentés és Dudás Gyula s z i v e s 
közlése . 

Dudás (Muhoray) Gyula, bölcseleti 
doktor, kereskedelmi iskolai tanár, D. 
Endre rendőrkapitány és Lőrinczy Aloizia 
fia, szül. 1861. nov. 19. Zentán Bács-
megyében ; iskoláit Szabadkán végezte ; 
1881-től 1885-ig a budapesti egyetemen 
bölcselethallgató volt; 1886—87-ben a 
zentai gymnasiumnál próbaéves tanár;. 
1887—89-ig a szegedi tankerület kir. fő-
igazgatóságánál hivatalnok; 1889 óta a 
zombori középkereskedelmi iskola tanára; 
a bács-bodrogmegyei történelmi társulat 
másod-titkára. — Történeti s vegyes 
czikkeket i r t a Századokba (1871. Három 
eltűnt Bodrogvármegyei hely, Bács- és 
Bodrogvármegyei főispánok. 1872. A Mély-
kút községi pecsétről, Péter kalocsai érsek 
és 1886 óta is több czikk), a Szabadkai 
Ellenőrbe (1880), az Alsó-Tiszavidékbe 
(1882), a Bácskába (1882. A megyei régé-
szet érdekében, 1881. A megyei történet 
érdekében, Megyénk földje, Bács-Bodrog 
vármegyei hiteles helyek, 1889. Onagri-
num, római erőd a bácskai területen). 
Szegedi Híradóba (1883. A Tisza-Dunaköz 
története, Bertrandon de la Brocquiöre, 
1881. Szerbjeink a XVI. században, 1885. 
A tiszai határőrvidék községei, 1886. A 
szegedi kőbárány), Zentai Híradóba (1883. 
A zentai csata; 1881. Zenta mint szab. 
kir. város, A zentai curialisták, Zenta 
mint határőrvidék), Pesti Hírlapba (1881. 
312. sz, Az ó-budai káptalan múltjából), 
Fővárosi Lapokba (1881, Egy szerb nép-
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ének 1885—88. Szegedi irók és tárczák 
ugy 1889 óta is), Zombor és Vidékébe 
(1884. II. Lajos király halála), Telecská-
ba (1884. Rákóczy bácskai hadjárata 
1704-ben), Újvidékbe (1885. A magyar-
országi szerbek története a XVII. század-
ban), a Bács-Bodrog megyei tört. társ. 
Évkönyvébe (1885. A római sánczok és 
1888 óta), Hazánkba (1885. A pandúrok. 
Történetirásunk a XVIII. században 1886. 
Szerb és német iratok 1848-ból, 1887—88. 
Történetirásunk a jelen században, 1889. 
A délvidék bronzkoráról), Arch. Értesí-
tőbe (1885. A zentai kishalomról, 1888. 
A zentai régi romokról, A csókái bronz-
leletről, apróbb közlemények, 1889. A 
szegedi Szent-Döme templomról, 1890. 
Ujabb csókái leletekről), a Pesti Naplóba 
(1885. 195. sz. A Turul.) — Munkái: 
1. A zentai csata. Előszóval bevezette 
Szilágyi Sándor. Zenta, 1885. — 2. Bács-
it. vármegye régészeti emlékei. U. ott, 
1886. — 3. A sentai ütközet és Szeged 
visszavétele 1686-ban. U. ott, 1886. — 
4. A szabad hajdúk története. Szeged, 
1887. — 5. Szerémi György emlékirata. 
Bpest, 1886. — 6. A szeged-alsóvárosi 
templom mörégészeti szempontból. Sze-
ged, 1887. — 7. Kritikai jegyzetek Szeged 
történetéhez. Zombor. 1890. — Kézirat-
ban Zenta város monographiája, mely-
nek megírásával 1889-ben a város közön-
sége bizta meg. — Álnevei s jegyei: 
Muhoray. Philos. D. Gy. az említett 
lapokban. 

Horváth Ign. K ö n y v é s z e t e 1885—88. — Szá-
zadok 1887. 782. 877. 1. és önéletrajzi adatok. 

Dudás Imre (Innocentius), minorita-
rendi szerzetes, bölcseleti s theologiai 
doktor, szül. 1700-ban Egerben; hit-
szónok. udvari káplán, házfőnök, rendi 
tanácsos volt, végre nyugalomba vonult 
Egerbe, hol 1766. jan. 10. meghalt. — 
Munkája : Az igaz lelki édességekre ve-
zérlő kalauz . . . Eger. 1764. — Kézirat-
ban : Sz. Antal és sz. Ferencz élete, Thy-
rius Apollonius cselekedetei sat. 

Horányi, Memoria 1. 547. — Danielik, M. 
írók II. 63. — Minorita-Rend Névtára 1883. 144. 
173. 1. — Petrik Bibl iogr. 

Dudás János, prémontréi rendű áldozó 
pap; felső-mérai abaujmegyei szárma-
zású ; 1820-ban gymnasiumi tanár volt 
Nagyváradon, 1830—34. Kassán, azután 
lelkész Szent-Mártonban. Meghalt 1853. 
júl. 25. élete 57 évében. — Munkája: 
Honoribus illustr., magn. ac rev. dni 
Aloysii Richter . . . dum munus superioris 
scholarum et studiorum directoris auspi-
caretur, ab archi-gymnasio Gassoviensi 
dicatum anno 1836. Cassoviae. 

Schematismus Canon. B e g . Ord. Praemon-
stratensis. Cassoviae, 1891. 136. 182. 

Dudás (Muhoray) Ödön, községi hiva-
talnok, D. Gyula testvére, szül. 1852. nov. 
18. Zentán Bácsmegvében; mint okleveles 
jegyző több bácskai községben hivatalos-
kodott. Meghalt 1889. febr. 26. Zentán. 
— 1878. febr. megindította a Bács-Bodrogh 
cz. évnegyedes helytörténelmi folyóiratot, 
mely másfél éven át egyesítette a bácskai 
történetírók kis csoportjának egész műkö-
dését ; 1885-ben ismét folytatta vállalatát 

! de csak rövid ideig tartotta fenn. Ó pen-
dítette meg a Bácsvármegyei monografia 
s a Bácsvármegyei történelmi társulat 
eszméjét, melynek haláláig választmányi 
tagja volt. — Történelmi apróbb dolgo-
zatokat közölt a Vasárnapi Újságban 
(1877. 1884. Báró Zesner ezredes eleste), 
a Századokban, Bácskában, Újvidékben 
(1884), Bajában és több más lapban és 
folyóiratban. — 1871 óta dolgozott Bács-
és Bodrog vármegyék monográfiáján és 
A magyar hadsereg tisztikara 1848—49. 
cz. munkáján. — Sajtó alá rendezve 
hagyta hátra : Guyon Richard honvéd-
tábornok vezénylete alatt működött ma-
gyar déli hadtest naplója 1849-ből. 

Budapesti Hirlap 1889. 69. sz. — Önéletrajzi 
adatok, gyász je l en tés és öcscsének D. Gyulá-
nak sz ives közlése , 

Dudásy Antal, minorita-rendi szerze-
tes, egri borsodmegyei származású ; gym-
nasiumi tanár, azután nevelő volt Kassán 
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az Almássyaknál (1790.) s végre udvari 
káplán. Meghalt 1798. nov. 5. Visolyon 
45 éves korában. — A Magyar Kurir 
szerint a Fizikának fundementomi cz. 
munkát, melyet, az V. osztálybeli tanuló 
ifjúság számára magyarúl irt, kiadni szán-
dékozott 1790-ben Kassán; azt, hogy a 
munka megjelent volna, nem tudom. 

ill, Kurír 1790. 260. 1. — Minorita-rend Név-
tára 1883. 198. 1. 
Dudek János, theologiai doktor, nyitra-

egyházmegyei áldozó-pap, szül. 1858-ban 
Aranyos-Maróton Barsmegyében; 1881-
ben misés-pappá szenteltetett föl; jelenleg 
papnevelőintézeti igazgató s theologiai 
tanár Nyitrán. — Czikkeket irt a vidéki 
lapokba, a M. Sionba (1888—89.). a Hit-
tudományi Folyóiratba (1890. Lessing 
Bölcs Náthánja. Apologetikai tanulmány), 
a Religióba (1890. Vallási ügyünk 1848-
ban.) — Munkái: 1. Katliolikus egyház 
szertartási nyelve. Nyitra, 1883. (Theo-
logiai doktori értekezés.) — 2. Guizot, 
b. Eötvös, Trefort és a kereszténység. 
Apologetikai tanulmány. Esztergom, 1890. i 

Kiszlingstein Könyvésze te . — M. Sión 1891. 
297. I. (Vágner József . ) 
Dudek János, pénzügyőr. — Mun-

kája : Magántanítás a magyar kir. pénz-
ügyőrség számára, Wallnöfer János után 
ford. I. rész. A vigyázó szám. Maros-
Vásárhely, 1868. (3. kiadás.) 

Petrik Könyvésze te . 

Dudinszky Emil, főreáliskolai tanár, 
szül. 1854. ápr. 24. Nagy-Szalókon Szepes-
megyében; Lőcsén végezte a gvmna-
siumot, Budapesten a philosophiát; 1877 
óta a természetrajz és vegytan tanára a 
nagy-kállói főreáliskolában. —Természet-
rajzi czikkeket irt a Nagykállói főreál-
iskola Értesítőjébe 1881., a Term. Köz-
lönybe 1885. és a Méhészeti Lapokba 
1886. ; paedagógiai czikkei: A közép-
iskola vizsgálata, Tanügyi bajaink, Prog-
rammértekezések, Érdemsorozat, A közép-
iskola ujabb reformjáról, A módszeres 
conferencziákról, A középiskola rend- és 
fegyelmi szabályai, Általános ismétlés, A 

földrajz és természetrajz tanítása a reál-
iskola I. és II. osztályában, A reáliskola 
két alsó osztályainak tantárgyairól, A 
növénytan tanítása a reáliskola I. II. osz-
tál yában, Állatok, növények gyűjtése, Re-
ciprocitás a természetrajz tanításában, 
Természetrajzi terminológia, A geologia 
historica fossiliái a reáliskola VII. osztá-
lyában sat. (a paedagógiai szaklapokban.) 

Wutz N é v k ö n y v e 100. 1. és önéletrajzi 
adatok. 

Dudinszky György, főgymnasiumi ta-
nár, előbbinek bátyja szül. 1850. nov. 30. 
Felső-Szalókon Szepesmegyében; Lőcsén 
végezte a gymnasiumot, Budapesten a 
philosophiát; 1872 — 73-ban helyettes ta-
nár lett a lőcsei kir. főgymnasiumban; 
1873. jan. 15. tanári vizsgát tett és 
szept. 2. rendes tanárrá nevezték ki ; az-
óta a lőcsei főgymnasiumban tanítja 
a magyar, latin és német nyelvet. — 
Programmértekezése : A görögök előítéle-
tes napjai és az athéni ünnepek (a lőcsei 
kir. k. gymnasium Értesítője 1878.) 

Wuf. N é v k ö n y v e 88. 1. — Lőcsei kir. kath. 

fögymnasium Értesítője 1874—91. és Öcscsének 

D. Emi lnek sz ives köz lése . 

Dudith (Dudich) András (horehovi-
czai), pécsi püspök és cs. kir. tanácsos, 
anyai ágon a velenczei Sbardellati nemes 
családból származott, kinek nevét maga 
is használta, szül. 1533. febr. 5. Budán 
vagy a budai várhoz közel; nagybátyja 
Sbardellati Ágost váczi püspök Boroszlóba, 
majd Olaszországba küldte, hol Padua 
főiskolájában Róma nagy iróit tanulmá-
nyozta s klassikus műveltségét szerezte. 
Veronában megismerkedett Pol Reginald 
bibornokkal, ki magával vitte V. Károly 
császár, Mária angol királynő és II. Hen-
rik király udvaraiba. Párisban foglalkozott 
a görög és keleti nyelvekkel. Visszatér-
vén hazájába, magára vonta Oláh Miklós 
primás figyelmét, ki őt még pappá szen-
telése előtt apostoli főjegyzővé, eszter-
gomi kanonokká s budafölhévizi préposttá 
telte. 1559-ben bejárta Európa több or-
szágait ; azután tinnini püspökké nevez-
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tetett ki. Az 1561. nagyszombati tarto-
mányi zsinat Kolozsváry János csanádi 
püspök mellett őt küldé mint a magyar 
clerus képviselőjét a trienti zsinatra. 
1562. febr. 7. érkezett Trientbe. Megbízása 
volt társával együtt Ferdinánd követeit 
támogatni. Az ápr. 6. tanácskozmány 
alkalmával nagy hatású beszédet tartott, 
melyben a magyar főpapok vallásos buz-
galmát kiemelé, s a magyarországi egy-
házi állapotokat jellemzé ; ezóta szavának 
a tárgyalások folyamában nagy súlya 
volt. Júl. 16. az ötödik nyilvános ülést 
megelőzött isteni tisztelet alkalmával ő 
tartott beszédet. Az egyháznak tanítását 
az oltári szentségről fejtegette s védelmezé 
az újítók támadásaival szemben. A szept. 
5. értekezletben újólag sürgette a két 
szín alatti áldozás megengedését. Két 
hónappal utóbb meghalálozván követtársa, 
a csanádi püspök, ezentúl maga képvi-
selte a magyar clerust. Azután is több 
izben beszélt, igy decz. a residentia köte-
lezettségéről alkotandó végzés tárgyában 
fejtette ki nézeteit. A következő év nyarán 
a spanyol király követei nehézségeket 
támasztottak azon kivánatukkal, hogy a 
protestánsok újra hivassanak meg a zsi-
natra. A pápai követek nagy zavarban 
voltak és a császár közbenjárását vették 
igénybe. Ez ügyben fölhívásukra D. Bécsbe 
utazott, hogy a császárt fölvilágosítsa; 
júl. második felében távozott Trientből, 
hová nem tért vissza többé, mert a zsinat 
néhány hónappal utóbb bezáratott. 1563. 
febr. 7. csanádi s 1564-ben pécsi püspökké 
neveztetett ki; ugyanekkor csász. taná-
csos is lett. Miksa király 1565-ben mint 
követét a lengyel király udvarához küldé. 
Itt megismerkedett a királyné udvar-
hölgyével, Strass Reginával, mire elhagyta 
egyházát és az udvarhölgyet nőül vette. 
Ezután Lengyelországban tartózkodott és 
a tudományoknak élt. A protestantismus-
hoz csatlakozott; előbb Kálvin hive volt, 
majd unitáriussá lett. Első nejének halála 
után 1579-ben egy gazdag lengyel özvegy-

gyei lépett második házasságra. Nejének 
nagy vagyona lehetővé tette, hogy életét 
jólétben tölthesse. Több gyermeke szüle-
tett. Meghalt 1589. febr. 22. Boroszlóban. 
— Munkái: 1. Dionisii Halicarnassei 
de Thucydidis História Judicium. Andr. 
Duditio Pannonio interprete. Venetii, 
1560. — 2. Orationes duae in concilio 
Tridentino habitae 6. apr. et 16. jun. 
1562. cum praefatione ad Nicolaum Ola-
hum Archiep. Strigon. Brixiae, 1562. — 
3. Orationis pro clero Hungáriáé et 
orationes ad Tridentinam Synodum. Ve-
netiis, 1562. — 4. Oratio de calice laicis 
permittendo in concilio Tridentino habita. 
Patavii, 1563. — 5. Vita Reginaldi Poli 
card. Venetiis, 1563. (Névtelenül) — 6. 
Commentariolus de cometarum signiíica-
tione et Dissertationes novae de cometis. 
Basiliae, 1579. (Erasmus műveiben több-
ször is kiadatott.) — 7. Orationes in 
concilio Tridentino habitae. Apologia ad 
Maximilianum II. Commentarius pro con-
jugii libertate. Cum Appendice Epistola-
rum imp. et. principum Germ. Orationum 
ac scriptorum aliquot de communione 
sub utraque specie, de connubio sacer-
dotum, de Ecclesiae reform., de Syn. Trid. 
potissimis actionibus, edita studio Qu. 
Reiter. Offenbach, 1610. — 8. Orationes 
quinque in concilio Tridentino habitae . . . 
Praefatus est ac Dissertationen! de vita 
et scriptis ill. auctoris historico-criticam 
adjecit Lorandus Samuelfy. Halae Magd., 
1743. — Több görög és olasz munkát 
latinra fordított. Sűrű levelezésben állott 
korának több kitűnő emeberével, mint 
Beza Tivadarral, Justus Lipsiussal, Soci-
nussal, Melius Péterrel és másokkal. Le-
velei részben különböző gyűjteményes 
munkákban jelentek meg, részben kiadat-
lanúl lappanganak ; számos levele a m. 
n. múzeumi kézirattárban őriztetik. 

Crato von Kraftheim, Epis to lae medic inales . 
Frankfurt , 1599. (Levelei .) — Reuter, Vita 
And. D. Offenbach, 1G1U. — Observationes 
Hallenses V. 347—379. 1. (De D. v i ta et SCrip-
tis.) — Joli. Christ. Recman, CatalOgUS Bibi . 
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Francofurtanae ad Oder. Frank, ad 0 . 1676. 
151. •— Thomae Crenii, Animadvers iones Phi-
lo log icae . Lugd . Batav . 1696—1708. 16 rész. 
L e v e l e i . ) — Czvittinger, Spec imen 125—134. 1. 

— Petri Burmanni, S y l l o g e s Epis to larum Lei-
dae, 1727. (Levelei . ) — Bibliotheca Jos . Smithii 
Angi . Vene t i i s , 1755. 156. — Jocher, Al lgem. 
Gelehrten-Lexikon II. 230. — Stieff (Benj.), 
Versuch einer ausführl ichen und zuverlässi-
g e n Gesch ichte v o n Leben und Glaubens-
Meinungen Andreas Dudith . Breslau, 1756. 
arczk. — Memoires de Niceron. Tom. XVI. 
385. — Bod., M. Athenas 73. — Weszpremi, 
Succincta Med. Biogr. Cent. I . 33—39. — 
Horányi, Memoria I . 547. — L'Advocat, Histó-
riai Dic t ionar iuma II. — Katona, História 
Critica XXVIII. 840. — Kovachich, Formuláé 
So lennes Styl i LXXXIII. 1. — Catalogus, Bibl. 
Fr. Com. Széchény i I. 296. 297. II. 373. — 
Tudom. Gyűjt. 1817. IV. 36. — Felső M. Minerva 
1832. 461. — Kozh. Esmeretek Tára IV. 142, 
(Fábri Pál . ) — Toldy, Újkori Nemz. í r o d . 
Tört . 63—70. — Franki Vilmos, A magyar fő-
papok a trienti zs inaton. Esz tergom, 1863. és 
Hazai s Külf . I sko lázás 364. 365. 384. 413. — 
Fabó, Monumenta IV. 386. — Brüsztle, Ke-
cens io I. 404. — Szinnyei Könyvésze te . — 
Századok 1880. 756. — Tört. Tár. 1880. 126. — 
Figyelő XVII. 386. — M. Sión 1889. — Petrik 
Bibl iogr. I. 181. 569. 1. — Kéziratok a n. 
m ú z e u m b a n : D . A . , i tem Magd. Dudich, Ori-
g ina l ia documenta et acta Synehrona Ann. 
1564—1569., Hrabovszky György munkái (4r. 
1—2. s z . D . élete.), Catalogus Apistolarum in 
B ib l io theca í thed iger iana descriptus Ilalae 
Sax. per Georg. H r a b o v s z k y 1788. 

Dudits Incze, görög kath. szent Vazul-
rendi szerzetes, szül. 1845. okt. 16. Gyula-
házán Szabolcsmegyében; 1870-től M,-
Pöcson és Munkácson lelkész. — Irt több 
czikket a Magyar Államba, a Magyar 
Koronába, a Szabolcs és Munkács cz. 
lapokba. 

Önéletrajzi adatok. 

Dudits Islvdn, ügyvéd. — Munkája: 
Nomenciator operis tripartiti juris con-
suetudinarii incl. regni Hungáriáé a Ste-
phano de Verbeucz anno 1524 concinnati, 
in quo juxta strictum alphabetico sylla-
bicum ordinem omnium nominum, sub-
stantivorum, et quorumvis terminorum, 
sive vocum juridicarum integrae senten-
tiae cum provocatione, pro commoditate 

jurisperitorum exhibitae, atque elabora-
tae sunt. Pestini, 1829. 

Petrik Bibl iographiája . 

Dudits Miklós, homoeopatba orvos, 
szül. 1835. decz. 6. Mátraszőllősön Nógrád-
megyében ; tanulmányai befejezte után 
1859-ben gyakorló orvos lett és ez évben 
mint tábori főorvos részt vett a franczia-
olasz hadjáratban, melynek befejeztével 
a pesti Rókus-kórházban segédorvos lett ; 
ezután pedig Békésmegyében telepedett 
le. 1870—73-ig Majláth Antal grófnak, 
később (1880.) pedig Nádasdy Ferencz 
grófnak házi orvosa volt. 1866. és 1873-
ban cholera-járvány-orvos. a belga kir. 
és a középponti életmentők társulatának 
tiszteletbeli tagja s magyarországi leve-
lezője s a budapesti homoeopathiai társu-
lat titkárja volt. Meghalt 1892. máj. 28. 
Budapesten. — Irodalmi működését 1854-
ben kezdette Candidat D. álnév alatt a 
Zeitschrift des oesterr. homöopathischen 
Vereins der Aerzte für physiologische 
Arzneiprüfungen cz. folyóiratban; 1861-
ben rendes munkatársa volt a Horner 
által Gyöngyösön megjelent Hasonszenvi 
Közlönynek, melyből különösen kieme-
lendő az Extractum Cannabis indicae 
vizsgálata, mely kivonatban a drezdai 
Zeitschrift der homöopathischen Klinik cz. 
lapban is megjelent; irt a Hasonszenvi 
Lapokba (1868. Gyógyszer- és méregtani 
tanulmányok) — Munkái: 1. A hason-
szenvi gyógyászatnak alkalmazása a 
közéletben nem orvosok számára. Bpest, 
1874 (2. kiadás. U. ott, 1875.) — 2. 
Hasonszenvi házi orvos, nem orvosok 
számára. U. ott, 1878. (2. kiadás.) — 
Szerkesztette az Életmentés és Egészség 
cz. hetilapot 1875. jan. 4-től szept. 30-ig 
(a belga kir. és középponti életmentők 
társulatának megbizásából); a Hason-
szenvi Közlönyt 1876. jan. 16-tól decz, 
16-ig és 1879-ben mint az Élet mellék-

; lapját ; Egészségi és Hasonszenvi Köz-
lönyt 1878. jan. 1-től 1879. jan. 16-ig; 
az Életet 1879-ben ; Erőművi Gyógykeze-
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lés és Egészségi Útmutató cz. havi szak-
folyóiratot 1881. decz. 15. (Mutatvány-
száma), mind Budapesten. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Moenich é s Vutko-

vich, M. í r ó k 383. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . 
— Dl. Könyvészet 1 8 7 8 . — Figyelő I I . X I I I . — 

Tipray K ö n y v é s z e t e . — Pesti Napló 1892 . 150 . 

sz. esti k. és gyászjelentés. 
Dudok Pál, ügyvéd, D. József fia, mis-

kolczi származású, a 30-as évek elején 
Sárospatakon tanult, hol az ifjúsági egye-
sületnek is tagja volt. Meghalt 1853. febr. 
1. Miskolczon 42. évében. — Költeményei 
a Koszorúban (II. III. 1832—33.) és a 
Parthenon cz. zsebkönyvben (1834.) jelen-
tek meg ; ő irta a lapokba a miskolczi 
színházi bírálatokat is. — Munkája : A 
bosszúálló leikiesméret, szomorújáték 4 
felv. Kotzebue után ford. Kolozsvár. 1832. 
(Előadták Budán, 1836. ápr. 12.) — For-
dította még Kotzebue után A rumelsburgi 
kisértet, vagy a veres köpönyeges cz. 
népregét 4 felv. (Előadták Debreczenben, 
1835. nov. 29. és 1836. jan. 19. és Budán. 
1835. decz. 13. és 1837-ben Vörös köpö-
nyeges czímmel.) 

Figyelő I I I , 1 8 7 7 . — Borsodmegyei Lapok 

1884. 40. sz. tSzücs S.) és gyászjelentés. 
Dudumi Demeter, magyarországi gö-

rög-keleti vallású német író ; 1850 -56 -
ban Pesten élt az irodalomnak : azután 
Bécsbe költözött, hol Lewitschnigg Hen-
rikkel élt baráti viszonyban, végre Angol-
országba kivándorolt. — Munkái: 1. Im-
mortellen der Liebe. Pesth, 1854. (Köl-
temények. 2. kiadás. U. ott, 1854.) — 
2. Pester Briefe über Literatur, Kunst, 
Theater und gesellschaftliches Leben. U. 
ott, 1855—56. Két füzet. (2. kiadás. U. 
ott, 1858.) — 3. Klänge ans dem Osten. 
Ungarische Dichtungen, frei übersetzt. 
U. ott, 1855. — 4. Atheniensische Nächte. 
Gedichte. München, 1857. — Költeménye 
van a Frische Quellen (Pesth, 1855.) cz. ! 
évkönyvben. — Kiadta a Belletristischer 
Damen-Kalendert 1854-re Pesten (Le-
witschnigg Henrik lovaggal együtt.) 

Kertbeny Könyvészete Pest, 1876. 2. 59. 1. 
— Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . 

Dugnicsán János, pécs-egyházmegyei 
plébános, szül. 1780. szept. 18. Báttaszé-
ken Tolnamegyében ; tanulását Szegszár-
don kezdte s Pécsett végezte, hol 1803. 
szept. 30. misés pappá szenteltetett föl; 
káplán volt Berkesden, Tolnán. Pakson 
és Pécsett; 1812. jún. 12. zombai, 1821-
ben püspök-laki plébános lett, hol új 
templomot építtetett, melyet 1828. aug. 
24. fölszenteltek. Meghalt 1836. nov. 3. 
— Munkája: Ssegssárdnak. t. n. Tolna 
vármegye anya-városának, nemkülönben 
ft. Szluha György apát-urnak, Paksi Böhm 
Ferencz muzsikai egész karral, melyet ő 
legelső magyar nyelven készített, eképpen 
örvendezett ama felséges egyháznak szen-
teltetése alkalmatosságával 1806. Kalocsa. 
— Kéziratban : Néhány költeménye, Lak. 
1821. (a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Brüsztle, R e c e n s i o I . 4 8 0 1. — Petrik B i b -

l iographiája. 

Dugonics András, kegyes-tanítórendi 
áldozópap és egyetemi tanár, Dugonyi 
András városi kapitány és Imre Katalin 
fia, szül. 1740. okt. 17. Szegeden ; szülei-
től gondos nevelésben részesült és mái-
korán mutatkozott nála a hajlam, mely 
őt később egészen az irodalom és tudo-
mányok terére vonta. Többet tett. többet 
tanult, mint a mennyit az iskola kivánt. 
Szabad óráit szívesen töltötte írással és 
olvasgatással; szorgalma jóval fölülmulta 
társaiét és tanárainak, a szegedi kegyes-
rendieknek figyelmét is magára vonta; 
elvégezvén iskoláit anyja ellenzése daczára 
1756-ban a szerzetbe lépett. A próbaévek 
után a bölcseleti s hittudományi tan-
folyamokat hallgatta, amaztNagy-Károly-
ban, ezt Nyitrán ; misés pappá szentel-
ték s utánna rögtön tanítani kezdett Er-
délyben, Medgyesen, hol a költészetet és 
szónoklattant adta elő a két felső osz-
tályban. Az uj életpálya s Erdélyben 
való tartózkodása elhatározó befolyással 
voltak szelleme fejlődésére; a nemzeti 
mondavilágban sajátszerű regényes szín-
nel feltűnő kisebb haza, római és dák, hún 
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és magyar fejedelmi emlékezeteivel,az ifjú 
tanárban szenvedélyt költött fel a régi-
ség s általában a történelem iránt. 1770-
ben Nyitrára helyezték át, hol a püspöki 
nevelőintézetben a bölcselet tanításával 
bízatott meg; e mellett a költészettel is 
foglalkozott. Gyöngyösi István volt előképe, 
kit e kor az egyetlen klasszikus költő-
nek tartott. 1773-ban a jezsuita rend 
hazánkban eltöröltetvén, a nagyszombati 
egyetemhez kineveztetett a mennyiségtan 
tanárává. Működését 1774-ben kezdte 
meg s akkor is folytatta, midőn 1777-ben 
az egyetemet Budára áthelyezték. 1788-
ban egyetemi rector volt és senior. Végre 
agg kora s gyengélkedése miatt 1808-ban 
nyugalomba vonult övéihez Szegedre, 
hol 1818. júl 25. meghalt. A Tudom. 
Gyűjtemény ez alkalommal a következő 
nekrologot közölte: «Szegeden meghalt 
Dugonics András, a kegyes iskolák szer-
zetéből való pap. Az erkölcsnek és tudo-
mányoknak áldozott élete, a tanításban 
fáradhatatlan fáradozásai, számos és be-
cses munkái,f melyekkel a magyar litera-
turát oly dicsőségesen gyarapította, neki 
a magyaroknál mindenkor fenmaradandó 
nevet szereztek.» Irodalmunkban a nem-
zeti iránynak ő volt leghatalmasb ébresz-
tője ; az akkor alakult népies iskola terén 
első volt buzgó szaktársai közül; lelke-
sítette a nemzetet múltja s hagyományai 
iránt és nem kis szolgálatot tett a ma-
gyar nyelvészet ügyének is. Karácsony 
Chrytostom Incze rendtársa ekkép jellemzi 
Dugonicsot: «Termetére nézve magas, 
tömött, egyenes szálú ember volt. Szép 
s eleven képének különös díszére szolgált 
gyönyörű fodros haja. Édesen, de egyszer-
smind férfiasan hangzó szava, gyors 
lépése, könnyű mozdulása belső tűzre s 
nemes indulatra mutattak . . . Hízelke-
désre, alacsonyságra soha nem hajlott. 
A sok beszédet kerülte, elmésen mulatni 
szeretett» . . . Rendtársai 1847-ben már-
vány sírkővel jelölték meg hamvainak 
nyugvó helyét; szülővárosa a harminczas 

években arczképével diszítette városháza 
nagytermét, 1876. aug. 19. pedig ércz-
szobrot emelt emlékezetére. 1892. nov. 
alakult Szegeden a Dugonics-társaság. — 
Munkái: 1. Trója veszedelme, melyet a régi 
versszerzőknek Írásiból egybe szedett és 
versekbe foglalt. Pozsony, 1774.(Magyarázó 
jegyzetekkel. — Toldalékul különféle ver-
sek állanak, u. m. Virgiliusból az első 
ekloga, Ovidiusból Pallas és Arachne 
regénye s a világkorok leírása, Horatius-
ból két óda.) — 2. Andreae Dugonicii 
Argonautieorum, sive de Vellere Aureo, 
LL. XXIV. Posonii et Cassoviae, 1778. 
(Tanítóregény.) — 3. Ulyssesnek, ama 
hires és nevezetes görög királynak csu-
dálatos történetei. Pest, 1780. arczk. 
(Melyben az Odysseát követte szabadon). 
— 4. A tuddkosságnák két könyvei, 
melyekben foglaltatik a Betővetés (algebra) 
és a Földmérés (geometria.) U. ott, 1874. 
arczk. Két rész. (2. megbőv. k. Pozsony és 
Pest, 1798.) — 5. A tuddkosságnák III. 
könyve: A három szögellések (trigono-
metria) és IV. könyve: a csúcsos szelé-
sekről (de sectionibus conicis). Pozsony 
és Pest, 1798. (D. ezen munkájával felelt 
II. József kormányának a német nyelvet 
tannyelvűi kijelölő rendelete ellen, a ma-
gyar nyelvnek a felsőbb tudományok 
tárgyalására is alkalmas voltát bizonyí-
tandó. A munka czímén hibásan áll 
második kiadás ; csak a két első kötetnek 
2. kiadásához járult.) — 6. Etelka, egy 
igen ritka magyar kis-asszonv Világas-
Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideik-
ben. Pozsony és Kassa, 1788. Két kötet. 
(Ism. Mindenes Gyűjtemény 1789. I. 129. 
1. 2. megjobbított kiadás. Pozsony és Pest, 
1791. 3. kiadás. U. ott. 1805.) — 7. Az 
arany pereczek. Szomorú történet öt 
szakaszokban. U. ott, 1790. (2. kiadás. 
U. ott, 1800. Családi regény Barcsai Ákos 
fejedelem korából.) — 8. A gyapjas vité-
zek, két könyvben. Pozsony, 1794. (Ma-
gyar átdolgozása a szerző Argonautáinak). 

— 9. Jeles történetek, melyeket a magyar 
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játék színre alkalmaztatott. Pest, 1794 
Két kötet. (Toldi Miklós, szomorú történet 
3 szak. Kún László, szomorú történet 4 
szak. Etelka Karjelben, szomorkás darab 
4 szak. Bátori Mária, szom. tört. 5 szak.) 
— 10. Gyöngyösi István költeményes 
maradványai. Pozsony és Pest, 1796. 
(Kiadta bő bevezetéssel.) — 11. A sze-
recsenek. Ujabb életre hozta. U. ott, 1798. 
Két kötet, arczk. («Heliodórusnak nyom-
doki szerént úgy fölékesítöttem, a mint 
csak tőllem kitelhetött.» Előszó.) — 12. 
Római történetek. U. ott, 1800. — 13. 
Etelkából ki-válogatott remekje a helyes 
magyarságnak. Etre-Karchai Georch Illés 
által. Pozsony, 1800. — 14. A magya-
roknak uradalmaik ; mind a régi, mind 
a mostani időben. Tizennégy rézmetszett 
paisokkal. Pest és Pozsony, 1801. — 15. 
Jolánka Etelkának leánya. U. ott, 1803— 
1804. Két kötet. — 16. Szittyái törté-
netek. U. ott, 1806—08. Két kötet. (A 
magyarok őstörténelme Árpád haláláig.) 
— 17. Cserei. Egy honvári herczeg. Meg-
magyarosította. Szeged, 1808. — 18. Rad-
nai történetek. U. ott, 1810. (A radnai 
kápolna csodái, a búcsújárók számára, 
még 1808-ban Pesten irta.) — 19. Neve-
zetes hadi-vezérek. Pest, 1817. (Életraj-
zok Corn. Nepos és Plutarchus után.) 
— 20. Magyar példabeszédek és jeles 
mondások, öszveszedte és megvilágosí-
totta. U. ott, 1820. Két kötet, arczk. P. 
Chrysostomus által irt életrajzával együtt 
Grünn Orbán szegedi nyomdász adta ki.) 
— 21. Bátori Mária. U. ott, 1881. ! 
(Endrődi Sándor tanulmányával D. A.-
ról. N. Könyvtár XVIII.) és u. ott, 1887. 
(Olcsó Könyvtár 230. Kiadta Heinrich 
Gusztáv, a ki kimutatta, hogy e darab 
Soden Gyula gróf Ignez de Castro (1784.) 
cz. drámájának magyarítása.) — 22. Tár-
házi. Víg szabású játék öt szakaszban. 
Az eredeti kéziratból kiadta és beveze-
téssel ellátta Hábn Adolf. U ott, 1882. 
— 23. Dugonics András Följegyzései. 
Bpest, 1883. (Olcsó Könyvtár 162. sz. 

Sajtó alá rendezte s a latin részeket 
jegyzetben kivonatosan magyarra fordí-
totta ifj. Szinnyei József. I. része: Etel-
kának kulcsa; a II. rész a magyar koro-
nának visszahozatalát s az ezzel okozott 
örömöt irja le; a III. rész a Dugonics-
családnak a magyar nemesség eléréséért 
tett lépéseivel foglalkozik; végre az utolsó 
a Martinovics-féle összeesküvésről szól.) 
— 24. Kun László. Bpest, 1885. (Olcsó 
K. 186. sz. Kiadta Heinrich Gusztáv, a 
ki kimutatja, hogv e darab Bertuch Frigy. 
Jusztin Elfriede [1775.] cz. drámájának 
magyarítása). — 25. Toldi Miklós. U. ott, 
1893. (Olcsó Könyvtár, sajtó alatt. Kiadja 
Heinrich Gusztáv, a ki kimutatta, hogy e 
darab Christmann K. Der Statthalter von 
Corfu cz. szomorújátékának magyarítása.) 
— Kéziratai: A magyarországi várak 
leírásai (de ezt csak S-ig Írhatta meg) ; 
Fejér szerint megirta a nagyszombati 
egyetem keletkezése történetét, s több élet-
rajzot, köztök a magáét is; a nemzeti 
múzeum kézirattárában: Fiatalkori versei, 
Nagy-Károly és Nyitra, 1760—63; Opera 
scholastica; Institutiones logicae, M. Caro-
linae 1759 ; Trója veszedelme s külön-
féle versek 1767. és 1768. ; Operum 
(miscellaneorum)Tom. I.; Analecta; Archi-
tecturae libriduo; Analecta professoratus 
sui annales; Opera varia; Briliantina prae-
tensio; Opera scholastica 1767 ; Tragoe-
dia; Argonauticorum sive devellere aureo; 
Elementa matheseos purae ; Institutiones 
staticae. Pestini, 1785 ; Instit. Matheseos 
adplicatae vol. 3.; Ulissesnek csavargása; 
Ulyssesnek történetei 1780. és 1788.; Etel-
kának történetei 1786. vol 4.; Etelka, Pest, 
1787. és 1795.; Tudákosság II.; A csúcsok 
vágásáról; Trója veszedelme ; Arany pere-
ezek ; Különbféle gondolatai és történetei 
1790; Praelectiones pomeridianae. Pars 2. 
et 3. Elementa Hydrostaticae etAerometri-
cae; Az arany gyapjú, Szeged és Pest, 1792 
—93. ; Bátori Mária, Zalaegerszeg 1793. 
és Buda, 1794.; Aranygyapjú vitézei 1794.; 
Tárházy, víg szabású játék 1798.; A 
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szerecsenyek 1798.; Kun László ; Római 
történetek, Pest, 1799. ; Jolánka Pest, 
1802.; Sallustius Catilinája s Plautus 
Menechmija; Vegyes magyar munkái; 
Magyar közmondások. (Mind a Jankovich-
féle gyűjteménynyel kerültek a n. mú-
zeumba. Jegyzékök bővebben leirva En-
drődi által a 21. sz. munkában és a 
Figyelő IX. köt.). A budapesti egyetem 
könyvtára kéziratai közt megvan a Trója 
veszedelme s az Argonauticorum cen-
surai példánya. — D. színdarabjai elő-
adatásuk sorrendje szerint; Az arany 
pereczek. néző játék 5 felv., játékszínre 
alkalmazta Endrődy János, előadatott 
Budán 1792. jún. 18., aug. 26., Pesten 
1793. márcz. 2. Arany pereczek vagy is 
Matskási Julianna érzékeny játék 5 felv. 
czímmel, decz. 27., Budán márcz. 18. júl. 
28.. 1795. jún. 22.. Pesten 1807. okt. 26. 
Macskási Julianna Szeremben cz. okt. 28., 
1808. júl. 13., 1813. jún. 29. (nézőjáték), 
júl. 1. 1814 nov. 11., 12. (vitézi játék). 
Bozsnyón 1830. nov. 1., Budán 1834 
márcz. 22. 1836. aug 16. 1837. jan. 7., 
a pesti nemzeti színházban 1839. jún. 
17. 1840. febr. 14.; Etelka vagy a meg-
szomorított ártatlanság szomj. 5 felv., 
szinre alkalmazta Soos Márton, Pesten 

1793. szept. 11. 20. nov. 11. 1794 febr. 
10. aug. 13. 1810. ápr. 6. 1813. ápr. 6. 
1814. júl. 19.; Etelka Karjelben, érzékeny 
j. 4 felv. Pesten 1794. aug. 15. ; Toldi 
Miklós, szomj. 4 felv. szinre alkalmazta 
Rehák Anna, Pesten 1794. aug. 20., 1795. 
jún. 10., 1810. júl. 30., 1812. júl. 2., 1814. 
jan. 27.; Bátori Mária, szomj. 5 felv., 
szinre alkalmazta Rehák Anna, Pesten 
1794. jún. 6. 17. aug. 22. 1795. febr. 18. 
nov. 27. 1807. júl. 15. okt. 7. 1809. nov. 
9. 1810. jún. 4. 1812. ápr. 14. 1813. jún. 
18 1820. máj. 30. Székesfehérvárt 1807. 
1814., Váczon 1830. jan. 2., Rozsnyón 
1830. okt. 30. Miskolczon 1832. nov. 10., 
Szegeden 1833. aug. 21. Budán 1833. 
nov. 19., Debreczenben 1836. jan. 12., 
a pesti nemzeti színházban 1838. márcz. 

1. 1846. 1852., Feleld Miklós által szinre 
alkalmazva 1855. márcz. 27. 1859. és 
1862-ben; Berényi Jolánta szomj. 5 felv.. 
szinre alkalmazta Rehák Anna. Pesten 
1795. nov. 3. 1807. máj. 15. 1808. máj. 
17. 1810. márcz. 5. nov. 12. 1813. ápr. 
1. 1814. okt. 20. Székesfehérvárt 1814-
ben; A jó tanácsos, érzékeny j. 5. felv. 
Pesten 1807. okt. 16. 1808. aug. 12. 1809 
jún. 26. 1811.; Etelka bujdosása Pesten 
1810. ápr. 9. 25. 1813. ápr. 8. - Levele 
Jármy Pálhoz. Pest, 1790. febr. 14. (Hölgy-
futár 1854. 249. sz.) — Arczképe : réz-
metszetben Rácz Sámuel orvos kiadásá-
ban Pesten 1783. a 3. és 4. sz. munkája 
mellett és Czetter Sámueltől 1797. (festette 
Vagner 1796. Pesten), kiadta Vályi András, 
a 20. sz. munka mellett; kőmetszet. raj-
zolta Magyari (a kolozsvári Kis Követ 
mellett 1847-ben); nyomt. Schischa R., 
kiadta Kotsányi László Bécsben; Rohntól 
1863-ban Pesten (a Koszorú mellett 1864.) 

Horányi, Memoria I. 609. és Piarum Scho-
l a r u m 1. 705. — Merkur von Ungern 1783. 1786 . 
1036. 1787. V. Anhang. 175. 1. arczk. — Révay, 
P l a n u m 71. 1. — M. Hírmondó 1780. 1. SZ. 1792. 
I. 938. 1. 11. 100. 1. — Orpheus I. 1790. 83—84. 
1. — M. Könyvház V I . 1794 . 35. — Tudom. Gyűj-
temény 1818 . V I I I . 135 . — Hazai s Külf. Tudó-
sítások 1 8 1 8 . I I . 14. SZ. — Pressburger Zeitung 
1818 . I I . 6 6 . SZ. — Honművész 1S33. 46 . SZ. 
1S35. 3. 60. 84. s z . 1837 . 3 3 . s z . — Thew-
reivk József, Magyarok Születésnapjai 102. 1. 
— Kis Követ 1846. — P. Napló 1854. 148. s z . 
(Greguss Á.) 1876. 182. sz. (Bodnár Zs.) 1878. 
(Etelka, Hahn A.) 1880. 39. sz. (D. anyja, 
a szegedi boszorkányperekből. Kovács Já-
nostól.) 1882. (Tárházija, Iláhn A.) — Vasár-
napi Újság 1855. 22. sz . ( S í r e m l é k e rajz . ) , 
1859. 31. sz. arczk. (P. Szathmáry K.), 1860. 
43. sz. 1876. 34. 35. sz. (Szobor rajz. Szász 
K . ) — Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 114 . 

— M. Sajtó 1855. 36. s z . — Szinházi Látcső 
1863. 58—60. 62. sz. (Verédy Károly.) — Ko-
szorú 1864. 4. 5. sz. arczk. (P. Szathmáry 
K.) — Toldy Ferencz M. K ö l t é s z e t T ö r t . é s 
M u n k á i I I I . — Egyetemes 31. Encyclopaedia 
VII. 541. 1. (Vass József.) — Magyarország és 
Nagyvilág 1875 . 42. SZ. ( D . - S z o b o r . ) — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — 1876: Hon 197. s z . , Életképek 
£ 6 . SZ. ( S z a n a T . ) , Otthon I I I . 153. 1. Egyetértés 

306. sz . (D. J o l á n k á j a ) , Főv. Lapok 189. sz . 
(Vadnai) ; 1879. (M. Thalia és D. színmüvei. 

35 . iv sajtó alá adatott 1892. nov. 10. 
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E n d r ö d i . ) — Esztergom í>5. SZ. — Szegcdi 
Híradó 1859 . 25 . s z . , 1877. 15. 16. 29. s z . 
(Tárliázy és Barczafalvi levele D.-lioz.) 320. 
SZ. ( D . M a r t i n o v i c s r ó l . ) — Dugonics Album 
(1876. Farkas Antal és Nagy Sándor.) — 
Figyelő III. V. — XII. XVII. XVIII. XXIII. 
— Endrödi Sándor, D . é l e t r a j z a 1880. é s M . 
Helikon I. Pozsony, 1883. arczk. — l.öcsei-
Album, 1882. (Elfrida = D. Kún Lászlója, 
Heinrich G.). — Könyvészet 1881 — 83., 
1885. — Egyetemes P/iilologiai Közlöny 1882. 
{Tárliázy I. kiadása, D. Bátori Máriája. Hein-
rich G.) 1883. 122. 1. (Tárházyjálioz.) 632. 1. 
D. gyermekévei s novitiatusa.) II. Pótkötet. 
1890. (Toldi-drámája, Heinrich G.) — Zlinzsky 
Aladár, Heliodorus a m. irodalomban. 1887. 
— Ellenzék 1883. 116. Sz . — Paed. Plutarch 
I. 7. 8. füz. (Márki Sándor.) — Kazinczy Pá-
lyám Emlékezete (N. Könyvtár III.), Pan-
theonja (N. Könyvtár XXXVI. 377. 1.) és Le-
v e l e z é s e I . I I . — Aradi Közlöny 1886. ( D . ^ r a d -
megyében.) — Bayer József Nemz. Játékszín 
Tört. I. II, — Ballagi Géza. Polit. írod. 251. 
560. — Pauler Tivadar, B u d a p e s t i E g y e t e m 
Tört. I. — Nemzet 1888. 92. sz. (D. Toldi dr.) 
— Beöthy Zsolt, A M. Nemzeti írod. Tört. 
Ism. I. és M. Szépprózai Elbeszélés Tört. I. 
— Petrik B i b l i o g r . — Takáts Sándor, B e n y á k 
Bernát. Bpest, 1891. és Kath. Szemle 1890. 
— Egykorú M. Játékszini Zsebkönyvek, 
Almanachok és színlapok. 

Dugovich Imre, hirlapiró, D. Miklós 
megyei hivatalnok és Hock Jozefa fia (a 
•család Mátyás királytól kapta a nemes-
séget Sárkuti eló'névvel), szül. 1862. márcz. 
2. Kis-Czellen Vasmegyében; Csáktornyán 
végezte a négy osztályú polgári iskolát 
és Szombathelyen a főgymnasium négy 
évét, hol érettségi vizsgát tett; 1881-ben 
mint növendékpap a veszprémi semina-
riumba lépett; azonban 1884-ben a papi 
pályát elhagyta s a m. kir. belügyminisz-
tériumban mint irattárnok nyert alkal-
mazást ; innét 1887. aug. 1. a szófiai cs. 
és kir. diplomacziai ügynökséghez küldték 
és 1887. decz. kinevezték dragomannak. 
1892-ben betegeskedése miatt kénytelen 
volt állását elhagynis jelenleg Budapesten 
hirlapiró. Beszél és ir magyarul, németül, 
horvát-szerbül, bolgárul, francziául és 
olaszul; oroszból is fordított. — Hírlapi 
czikkeket irt a Svoboda cz. bolgár lapba 
(1889—90.) Munkatársa volt a Strausz 

I d . S z i n n y e i J . , Mag-yai- írók. II. 

Adolftól kiadott Népköltési gyűjtemény-
nek. A Nemzetnek 1891. júl. 23 óta leve-
lezője (Bolgária, Bomania s Szerbiából); 
e lapba irt A bolgár mythologia ereklyéi-
ről (1891. karácsoni szám.) Az Egyenlő-
ségbe A spanyol zsidók Bulgáriában cz. 
czikksorozatot irta (1892) és a M. Salon-
ban jelent meg Carmen Sylva Marie cz. 
regényének fordítósa. — Munkái: 1. 
Budapest. Bpest, 1888. (Bolgárúl. Előbb 
a Svobodában jelent meg.) — 2. Bolgár 
nyelvtan. Iskolai és magán használatra. 
U. ott, 1892. (Strausz Adolffal együtt.) 

Önéletrajzi adatok. 
Dugovits Imre, bölcseleti doktor, Jézus-

társasági áldozó pap és tanár, szül. 1682. 
nov. 9. Kőszegen Sopronmegyében; 1692-
ben lépett a rendbe, a bölcseletet Nagy-
szombatban 1699-ben végezte, mire ugyan-
ott az algymnasiumban tanított; másod 
éves theologus volt, midőn a pestises 
betegeknél segédkezett és maga is áldo-
zata lett a ragálynak 1710. okt. 1. — 
Munkája: Magni Patris Magnus Filius, 
sive Divus Emericus S. Stephani primi 
Regis Hungarorum Filius PoesiCelebratus. 
Tyrnaviae, 1708. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 66. — Szabó Károly, R é g i 
M. Könyvtár II. 637. 1. 
Dujardin Károly báró, esztergom-

egyházmegyei áldozó pap ; Pozsonyban 
volt káplán 12 évig ; 1760-ban kanonok 
lett, 1790-ben pozsonyi prépost és fő-
esperes. Meghalt 1793. decz. 19. Pozsony-
ban. — Megírta három kötetben a pozso-
nyi káptalan történetét., mely kéziratban 
maradt. 

Uj M. Sión 1886. 103. 1. (Szöllössy K.) — 
Necrol. Strigon. 103 1. 

Duka Marcsel (dukafalvi és kucsini), 
kir. tanácsos és kataszteri helyszinelési 
felügyelő Szegeden. — Gazdasági czikkei: 
Miként lehet az idei takarmány hiányon 
segíteni, Visszaemlékezés egy érdekes 
szüretre (Földmivelési Erdekeink 1871.) 
— Munkái: 1. Magyarorsság és Erdély 
1869 és 1870. aratási eredményei. Bpest, 
1871—73. (Hivatalos Statisztikai Közle-

36 
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menyek IV. V.) — 2. Hogy nő a vetés. 
Kézikönyv a növény chemiai alkatáról, 
szerkezetéről és életéről, mezőgazdasággal 
foglalkozók számára. Johnson W. Sámuel 
után ford. A fordítást átvizsgálta Balázs 
Árpád és Csanády Gusztáv. U. ott, 1876, 
(A k. m. természettudományi Társulat 
Könyvkiadó Vállalata 12.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai, Pótlék-
kötet 210. 1. — V. Könyvészet 1876. 

Duka Tivadar (dukafalvi és kucsini), 
orvosdoktor, az angol kir. bengáliai had-
sereg nyug. főorvosa, a m. tud. akadémia 
lev. tagja, D. Ferencz földbirtokos fia, 
szül. 1825. jún. 22. Dukafalván Sáros-
megyében ; tanult Eperjesen, hol a jogot, 
a kerületi táblánál pedig a gyakornok-
ságot végezte; 1845-ben jurátus lett Pesten 
és 1846. jún. ügyvédi diplomát nyert. 
Az 1848. magyar pénzügyminisztérium-
ban irnok volt és mint budavári nemzetőr 
Parendorfba s onnét lipótvári szolgálatra 
rendeltetett; a schwechati csata után 
bonvédhadnagyi ranggal a VII. hadtest 
parancsnok főhadi szállására Pozsonyba 
ment és Görgei tábornok mellett szolgált 
a világosi fegyverletételig mint fővezéri 
titkár és hadsegéd. Orosz hadi fogságból 
Graefenbergen át 1849 végével Drezdába 
s onnan Párisba jutott. 1850 elején Tiirr 
István társaságában Londonba utazott, 
hol mint orvosnövendék belépett a St. 
Georges hospitál orvosi kollégiumába; 
1853 végével vizsgázott és megkapta a 
doktori oklevelet és Field-Marshal Sir 
George Pollock, egyik tanára édes atyjá-
nak közbenjárásával és uj vizsgák letétele 
után kinevezték tábori orvosnak a kelet-
indiai hagseregbe Bengaliába. 1853. decz. 
elején Párison át elindult keletre. 1864-
ben látogatást tett hazánkban. 1877. ápr. 
nyugdíjjal és megfelelő ezredesi ranggal 
mint surgeon-major kilépett a szolgálat-
ból ; azóta családjával Londonban lakik. 
A m. tud. akadémia 1863. jan. 13. válasz-
totta levelező tagjai sorába; a londoni 
kir. orvosi és sebészi egylet és a patho-

logical-society, valamint a royal-asiatic 
society of Great Britain et Irland igaz-
gató tanácsának tagja. — Czikkei: a 
Vasárnapi Újságban(1863.1874.1877—78. 
1885. Körösi Csoma Sándor útja Közép-
Ázsiában, 1888. Első benyomások Kelet-
indiában. A hindu társadalom alaptörvé-
nyei, 1889. 17. sz. Néhány szó az idegen 
neveknek magyar helyesírásához, 1890. 
Schiller Szinesi Salamon Márk, magyar 
tudós Londonban, 1891. A magyar tud. 
akadémia három keletindiai tagja, Bud-
dhista emlékek Akadémiánkban), a 
Koszorúban (1865. Szaady.), a Budapesti 
Szemlében (XXI. 1861. Adalék Körösi 
Csoma életiratához, IX. 1867. Alsó-Bengal 
physikai és éghajlati tekintetben, XXXIX. 
1884. Körösi Cs. Sándor), az Asiat. Soc. 
Prov. Bengal cz. évkönyvben (1867. Fali 
of meteorite near Knyahinya ni the north-
east of Hungary), Orvosi Hetilapban (1860. 
A Gangesparti éghajlati bajokról, 1861. 
A poklosságról, Az orvosi tudomány 
állása Keletindiában. Levél a Ganges-
parti éghajlati bajokról, Levél Monghyr-
ból Keletindiában, 1866. Megjegyzések, a 
cholera támadása és gyógykezelése körűi, 
1881. A Kelet-Indiában előforduló lázak 
jelenségeiről), a Gyógyászatban (1864. A 
Keletindiában levő orvosi viszonyok és 
az ottan leggyakrabban előforduló beteg-
ségekről), a Journal of the Royal Asiatic 
Society-ben (Vol. XVI, Part 4.1884. Somé 
remarks on the life and labours of Ale-
xander Csoma de Kőrös, u. ez magyarul 
a Bud. Szemlében; 1889. XXI. An Essay 
on the Ugor Branch of the Ural-Altaic 
languages); a Lancet-ben (1886. júl. aug. 
Childbed fever, its Pathology and Preat-
ment); a Fővárosi Lapokban (1890. Az 
angol Biblia-társaságról.) — Munkái: 1. 
Emlékbeszéd William Stephen Atkinson, 
a m. t. akadémia külső tagja felett. Bpest, 

! 1881. (Értekezések a term. tud. köréből 
I XI. 12.) — 2. Life and Works of Alexan-
der Csoma de Kőrös. London. 1885. 

! (Magyarúl. Bpest, 1885, összegyűjtötte és 



1125 Dukai—Dulácska 1126 

életrajzzal bevezette. Ism. Kereszt. Mag-
vető, Egyetértés 1885. 155. 190. 286. 810. 
sz. M. Polgár 209. 210. sz. Nemzet 313. 
315. sz. Főv. Lapok 278. sz. Budapesti 
Hirlap 354 357. sz. Vasárnapi Újság 40. 
51. sz. Egyet. Philol. Közlöny 1886.) — 
3. An Essai on the Brdhúi Grammar. 
London. 1887. (Különnyomat a Journal 
of the Royal Asiatic Society-ből. Ism. 
Bud. Szemle LI.) — 4. Első benyomások 
Keletindiában. A hindu társadalom alap-
törvényei. S.-A.-Ujhely, 1888. (Előadás a 
zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egye-
sület ismeretterjesztő estelyén jan. 29.) 
— 5. Európai háztartás Keletindiában. 
U. ott, 1889. (A zemplénm. orvos-gyógy-
szerész egyesület ismeretterjesztő esté-
lyein tartott népszerű előadások gyűjte-
ménye 4.) — 6. Emlékbeszéd Grote 
Arthur a m. tud. akadémia külső tagja 
felett. Bpest, 1889. (Emlékbeszédek V. 9.) 
— 7. Beszéd, melyet mint a Londonban 
székelő brit és külföldi bibliatársaság 
központi választmányának küldöttje a 
Ivároli-ünnepély alkalmából tartott Gön-
czön 1890. szept. 14. U. ott, 1890. — 
8. Emlékbeszéd Rádzsa Rádzsendralála 
Milra a magyar tudományos akadémia 
külső tagja felett. U. ott, 1892. — Leve-
lei : Dr. Kovács Sebestyén Endréhez (Gyó-
gyászat 1866), Körösi Csoma Sándor kéz-
iratai, nyomtatványai és síremléke ügyé-
ben a m. tudom, akadémiához (M. Akad. 
Értesítő 1858. 1883-84.), Monghirból (M. 
Posta 1857. 117. 135. 137. 138. sz. Iíőrösi 
Cs. Sándorról), Bath. szept. 24. (P. Napló 
1864.), Haan Lajoshoz, 1876. jún. 24. 
(Békés-megyei Közlöny 1876. 54. sz.), 
Londonból (Vasárn. Újság 1881.) 

Hölgyfutár 1 8 5 0 . 8 7 . S z . — Vasárnapi Újság 

1862. 24. sz. arczk. 1874 25. sz. arczk. 1885. 
a r c z k . — Ország Tükre 1864. 15. 19. SZ. a r c z k . 
— Hazánk s a Külföld 1868 . 3 2 . SZ. a r c z k . — 

P. Napló 1 8 7 4 . 127 . SZ. — J/. Könyvészet 1881 . 

1 8 8 5 . 1 8 8 9 . — Prot. Naptár 1892 . ( S z á s z K . ) é s 

önéletrajzi adatok. 

Dukai Takács Judit. L. Takács Judit 
(dukai.) 

Dul Benjamin (zsadánvi ), vályi pap-
sága korában előbb kántor-tanító, azután 
káplán volt; később katholizált és színész 
lett. — Munkája: Pálmavirágok a német 
szent költészetből. Sátoralja-Ujhely, 1855. 
(Munkáját a magyar papságnak ajánlja, 
valláskülönbség nélkül.) 

Petrik Bibliogr. és Fejes István ev. ref. 
lelkész szives közlése. 

Dulácska Géza, orvosdoktor és szülész, 
szül. 18^8. jan. 15. Ráczkevén Pestmegyé-
ben ; tanulmányait Pesten, Székesfehér-
várott és Nagyváradon végezte. A pesti 
egyetemen 1862. jan. 6. avattatott orvos-
doktorrá. 1861-től 1865-ig a Rókuskórház-
ban mint segédorvos és alorvos működött; 
az 1864—65. hagymázjárványban oly 
szerencsésen alkalmazta e baj ellen a 
hidegvizgyógymódot és a jodkálit, hogy 
a halálozás 5—10°/0 közt ingadozott az 
I. orvosi osztályon. Feláldozó munkál-
kodása közben maga is megbetegedett. 
1866—67-ben a kolera kezdetétől fogva 
a Józsefváros kerületi orvosát, 1867—69-
ben a Lipótváros kerületi orvosát helyette-
sítette hosszas betegségök alatt. 1871-ben 
a fegyenczek kórházának helyettes fő-
orvosa volt, mig az állam ezt a várostól 
át nem vette. Ezután mint magánorvos 
az 1872—73. kolera alatt részt vett a 
belvárosi vészbizottságban. A budapesti 
orvosi kör és a magyarországi biologiai 
társulat osztályelnöke, a pesti bölcsőde-
egylet és gyermekmenhely-egylet választ-
mányának tagja ; a magyar orvosok és 
természetvizsgálók áll. közp. választmá-
nyának 2. jegyzője s XIX. nagygyűlésének 
volt titkárja; a Nyilvános gyógyintézet 
járó betegek számára cz. jótékony-egylet-
nek 1880-ban volt igazgatója. — Orvosi 
czikkei s értekezései: a Gyógyászatban 
(1861. A rostanya megolvadásának oka; 
1862. Függérdag gümősödéssel szövődve, 
Gégelob, tüdőlob s tüdőlégdag; 1868. A 
gyermekek halálozása s a lelenczházak; 

1869. A bölcsődék, Tüdőlob ritka esetei, 
1870. A községek rendezéséről szóló tör-

36* 
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vényjavaslat 65. §-a; 1874. Görcsös lég-
rekedés, Szoral-mérgezés és 1875—86 
eredeti czikkeken kivűl, számos tárcza-
czikk, fordított értekezés és lapszemle); 
az Államorvosban (1869. Az országos 
lelenczügyi társulat felirata a belügy-
minisztériumhoz, Észrevételek a kórházak 
országos rendezéséhez; 1870. Egészség-
ügyi hiba; 1874. Magyarország orvosairól, 
Mesterségesen készült borokról); a Hazánk 
és Külföldben (1871.), az Athenaeum Nagy 
Képes Naptárában (1871. Az emberi test 
elégése önmagától s szobánk porszemei.) 
stb.— Munkái: 1. A l'ickwick-Tclubbhátra-
hagyott iratai. Dickens Károly után ford. 
Huszár Imre. Pest, 1863. 4 kötet. (Egy 
részét ő fordította.) — 2. Rüstig Zsig-
mond a brémai kormányos. Marryat 
után ford. U. ott. 1864. (Uj kiadás. Bpest, 
1874. 3. kiadás. U. ott, 1885.) — 3. Egy 
fedél alatt. Hoffmann után ford. U. ott, 
1865. —4 .As igazság napfényre jo. Hoff-
mann után ford. U. ott, 1865. — 5. A 
becsületszó. Hoffmann után ford. U. ott, 
1866. — 6. A munka jutalma. Hoífmann 
után ford. U. ott, 1866. — 7. A termé-
szet három országa különös tekintettel 
Magyarországra. Martin M. után átdol-
gozta a magyar ifjúság számára. U. ott, 
1871. — Több orvosi értekezése jelent 
meg különnyomatban. — Szerkesztette s 
kiadta a Gyógyászatot és melléklapját az 
Államorvost 1874. jan. 3-tól 1886. okt. 
2-ig ; a M. orvosok és természetvizsgálók 
(XYIII—XXII. Élőpatakon 1875, Mára-
maros-Szigeten 1878., Budapesten 1879. 
Szombathelyt 1880 és Debreczenben 1882, 
tartott gyűléseinek) Munkálatait (Gerlóczy 
Gyulával és 1882-ben többekkel együtt); a 
Napi Közlönyt 1879. aug. 25.-től szept. 2. 
Bpesten végre a Budapest és környéke 
cz. monográfiát (Budapest, 1879. Gerlóczy 
Gyulával együtt.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik K ö n y v é -
s z e t e . — HI. Lexikon V I . 3 4 0 . 1. — Kisiling-

stein K ö n y v é s z e t e . 

Dulánszky Nándor, pécsi püspök, 

theologiai doktor, val. belső t. tanácsos; 
szül. 1829. okt. 19. Esztergomban; atyja 
gazdatiszt lévén gróf Sándor uradalmai-
ban, kora ifjúságát Pest-, Esztergom- és 
Fehérmegyékben tölté. Középiskolai tanul-
mányait a budai főgymnasiumban végezte, 
mire az esztergomi érseki megye pap-
növendékei közé lépett; a bölcseleti tan-
folyamot Pozsonyban és Nagyszombatban 
hallgatta, a hittudományokat pedig 1850-
től a bécsi Pázmány-intézetben. 1855. aug. 
7. misés pappá szenteltetett föl; rövid 
ideig segédlelkész volt Ó-Budán, honnan 
csakhamar a szent Ágostonról nevezett 
bécsi papnevelőbe hivatott meg, s ekkor 
a bécsi egyetemen 1855-ben theologiai 
doktorrá avatták. Azután rövid ideig az 
esztergomi papnevelőben mint tanulmányi 
felügyelő volt alkalmazva, mire három 
évet Pesten töltött mint belvárosi káplán. 
1860-ban a pesti központi papnevelőben 
tanulmányi felügyelő s helyettes hittanár, 
1862-ben a pesti egyetem hittani karában 
rendes tanár lett; tíz évi működése alatt 
háromszor viselte a hittani kar dékánsá-
gát. 1872-ben Rónay Jáczint néhai Rudolf 
trónörökös mellé hivatván meg nevelőül, 
helyét a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumban mint osztálytanácsos és 
a katholikus ügyek előadója, 1872. okt. D. 
foglalta el. 1873. márcz. esztergomi kano-
nokká ; 1874. jan. 8. Sümegh-Szt.-Egyedi 
apáttá, máj. 28. bácsi választott püspökké 
neveztetett ki, mely utóbbi minőségben 
a főrendiháznak is tagja lett. 1875. jún. 
11. székesfehérvári, 1877. jún. 1. pécsi 
püspök lett s ugyanazon év nov. 8. foglalta 
el püspöki székét. 1880-ban valóságos 
belső titkos tanácsos lett. A pécsi székes-
egyház restaurálásának nagy műve az ő 
érdeme. Birja az I. oszt. vaskorona-rendet 
s 1882. okt. 22. óta a Ferencz-József-
rend nagykeresztjét. — Számos czikket és 
értekezést irt a Religióba, melynek 1868 
—69-ben segédszerkesztője volt. Irt latin 
nyelven Dogmaticát (Ágazatos hittant.) 
— Arczképe kőnyomatban Elischertől. 
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Religio 1874. I. 45. sz. 1875.11. 4. sz. 1877. I. 
50 . SZ. 1882. I I . 3 5 . SZ. — Vasárnapi Újság 1875. 

32. SZ. a r c z k . 1891. 25. SZ. arczk . — )Iajer István 
B i b l i o g r . 6 . — Budapesti Hírlap 1 8 8 7 . 140 . s z . 

(Talárban és pongyolában.) — Zelliger, Esz-
t e r g o m - V á r m . í r ó k 34. 1. — Sturm Albert, 
— Országgyűlési Almanach 1892—97. 15. 1. 
— Dunán tu li Képes Naptár 1 8 9 2 - r e a r c z k . 

Dulay Antal. — Iíézirati munkája: Tót 
énekes könyv (szent énekek) 4-rét a buda-
pesti egyetemi könyvtárban.(A borítékon: 
Hae cantilenae donatae sunt pro conventu 
ven. sanctae Catbarinae per me Anto-
nium Dulay die 10. Oct. a. 1747. Köz-
ben latin versekkel és hangjegyekkel is). 

A budapesti egyetemi könyvtár kéziratai-
nak jegyzéke . 
Duldner Márton, ág. ev. lelkész ; szül 

1825-ben; a gymnasiumot Segesvárt járta 
1847-ig és az akadémiai tanulmányainak 
bevégezte után 1850-ben a segesvári isko-
lánál alkalmazták ; azután csakhamar 
Volkányba (Wolkendorf) választották lel-
késznek és 1872. júl. 4. óta rádosi (Ra-
deln) lelkész. — Munkája: Aus der 
Vergangenheit und Gegenwart der 
sächsischen Gemeinde Radeln. Schäss-
burg, 1882. (Együtt irta fiával Duldner 
Jánossal, ki 1854-ben született, a seges-
vári gymnasiumot 1874-ben végezte, az-
után külföldi akadémiára ment és 1881. 
aug. 14. óta a segesvári ág. ev. iskolában 
tanító; utóbbinak még egy czikke van : 
Gabriel Polnar, Bischof von Bosnien 
(Archiv des Vereins für Siebenb. Landes-
kunde. N. F. XXIV.) 

Zimmermann Ferencz szives közlése. 

Dulf Péter, bölcseleti doktor. — Mun-
kája : Alexandri Vasul működése a 
román irodalom terén. Kolozsvár, 1881. 
(Doktori értekezés. Ism. P. Hirlap 195. sz. 
Vasárnapi Újság 26. sz.) — A Stanes-
cultól szerkesztett szamosujvári Gur'a 
Satului cz. rumén humorisztikus lapnak 
is munkatársa volt 1879-től fogva. 

Lakatos Ottó, Arad Története I l i . 108. — | 
:V. Könyvészet 1 8 8 1 . 

Dulházy Mihály, gróf Dessewffy József-
nek titoknoka, D. István és Keresztúri 

Zsuzsánna fia, szül. 1786. febr. 2. Kassán. 
Az 50-es években vásárbiró volt Kassán, 
hol 1856. nov. 10. meghalt; neje Feke 
Mária (kivel 1812-ben kelt össze s ki 1856. 
ápr. 5. halt el Kassán.) Könyvtárát, mely 
magyar, német és latin egyházi, szép-
irodalmi, szinészeti, történelmi művekből, 
a F. M. Minerva s a Tudományos Gyűj-
temény köteteiből, összesen 559 darabból 
állott és 50 frt 30 krra becsültetett, vég-
rendeletében Ferenczy József, Mihók 
Mihály és Demeczky Ferencz barátaira 
hagyta szabad válásztásra. — A Szép-
literaturai Ajándékban (1821—22.) három 
kisebb czikke van. A Felső-Magyarországi 
Minerva cz. gróf Dessewffy Józseftől 
Kassán alapított évnegyedes folyóiratnak 
1825. januártól 1836. deczemberig szer-
kesztője volt; ebben következő czikkei 
jelentek meg: 1825.Királyi herczeg Károly 
esztergomi érsek és primás élete, Pannó-
nia fekvése, határai, nevezetesebb folyói, 
tavai, hegyei, helyei és lakosai a hunnok 
(kunok) beütését legközelebbről megelőző 
időben, Bocatius János kassai polgár-
mester és hires poéta élete, Sándor Leo-
pold a nádor és Birkenstock Menyhárt, 
F. W. Jankovich Miklós véleménye Vár-
helyit Erdélyben 1823. felfedezett hajdani 
kőpalotákról, Gróf Dessewffy Józsefhez 
irt levél a magyar nyelv ügyében; 1827. 
Fenesi nemzetség régi levelei a XVII. 
századból, Észrevételek Scbwáb szüretelő 
vagy a mustot elválasztó műszeréről, Egy 
két szó általában minden magyarországi 
szőlőbirtokosokhoz. — Levele gr. Des-
sewffy Józsefhez, aug. 20. 1840. (melyben 
irja, hogy a F. M. O. Minervához lajstro-
mot készít, Irodalomtörténeti Közlemények 
1891.) — Kéziratai: Abaujvármegye statis-
tikai táblája, Kassa 1819.; Jegyzetei Ko-
hári István fűzfaversei egy-két töredéké-
hez ; D. M. és F. M. Minervában dolgozó 

i ii'ók betűrendben. Nevezetességek, Szajka. 
— Munkája : Élet példásó regék és lélek-
esmertető ábrázolatok. A nevezetesebb 
írók munkáiból ford. Kassa, 1821. (Haszon-
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nal mulattató Könyvtár III. k. R. Halászi 
József és Molnár Andrással együtt.) 

Hírnök 1 8 4 3 . 61. 6 3 . 8 0 . 1 0 2 . 1 0 3 . SZ. 1844 . 

40. 41. 52. 59. 69. sz. (Kazinczy F. levelei , Szép-
halom, 1817—1823. D. M.-hoz.) — Theicrewk 
József, Magyarok születésnapjai 14. — Figyelő 
XVII. — Révész Kálmán ev. ref. lelkész és 
Kemény Lajos allevéltárnok szives közlése 
(a városi s ref. egyházi jegyzökönyvekhöl . ) 

Duliskovics János, görög kath. lelkész, 
szül. 1815. nov. 14. Holyatinban Mára-
marosmegyében, hol atyja pap volt; a 
gymnasiumot 1825-ben kezdte Ungvárt 
és ott végezte; a bölcseletet és hittudo-
mányokat Ungvárt hallgatta; 1841-ben 
fölszenteltetett és mint helyettes lelkész 
1848 végéig Szkotárszkán Beregmegyében 
működött; azontúl 1850-ig Felső-Verecz-
kén, 1860-ig Alsó-Vereczkén és végre 
Szent-Miklóson volt lelkész, hol 1883. 
márcz. 5. meghalt. Szabad idejét tudo-
mányos művek olvasásával és történelmi 
adatok gyűjtésével töltötte el. — Munkája: 
Istoriceskija certyi ugrorusskych. Ung-
vár, 1874 — 77. Három kötet. (A magyar-
oroszok története.) — Czikkei: Egy pár 
szó Szigethről Máramarosban (Századunk 
1838. 69. sz.) Az oláhok ismertetése 
(Tudom. Gyűjtemény 1840. V.), Mára-
maros vármegye részletes rövid ismerte-
tése (ugyanott, 1841. X.) 

lehoczky Tivadar, B e r e g v á r m e g y e M o n o -
grapliiája II. 138. 1. 

Duliskovics Mihály, görög kath. lelkész, 
előbbinek testvér-bátyja., szül. 1813-ban 
Thyuskán Mára marosmegyében ; tanul-
mányait Ungváron végezte, hol nőtlenül 
föl is szenteltetett és mint áldozó pap 
egy ideig az ungvári g. kath. papnevelő 
főnöke volt; majd Bustyaházára lelkész-
nek neveztetett ki s ott mint kerületi 
esperes, szentszéki ülnök és czímzetes 
kanonok 1873-ban meghalt. — Történeti 
s néprajzi czikkei megjelentek a Hasznos 
Mulatságokban (1838. I. 11. sz. Vercho-
vina), a Tudományos Gyűjteményben 
(1838. XII. Máramarosmegye Verchovinai 
járásának ismertetése, 1840. V. VI. Az 

oláhok ismertetése, 1841. X. Máramaros 
vármegyének részletes rövid ismertetése. 
Felső járás.) 

Lehoczky Tivadar szives közlése. 

Duma György, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1839. márcz. 22. Déván Hunyad-
megyében; elvégezvén a gymnasiumot és 
mint minorita növendék a theologiát. 
1860—62-ben a miskolczi algymnasium-
ban tanított; ekkor a rendből kilépett s 
1862. nov. 26. póttanár lett a kassai fő-
reáliskolában ; 1863. jún. 25. az ungvári 
kir. kath. főgymnasiumhoz helyettes és 
1867. jún. 19. rendes tanárnak nevez-
tetett ki. 1867. ápr. 30. tanári vizsgát 
tett a természetrajzból. 1871-ben főgym-
nasiumi tornatanítóvá képesíttetett. Az 
1872—73. iskolai évre a budai kir. egyet, 
főgymnasiumhoz helyeztetett át, hol jelen-
leg is működik. A budapesti II. kerület 
iskolaszéki, nyolcz év óta a főváros tör-
vényhatósági bizottságának tagja s 1892. 
aug. óta a budai kath. legényegylet világi 
elnöke. — Programmértekezése: A torná-
szat fontossága középiskoláinkban (Ung-
vári kir. főgymn. Értesítője 1872.); a Köz-
oktatásba 1883 : A földrajz tanítása gym-
nasiumainkban cz. kritikát és több könyv-
ismertetést irt a szaklapokba. 

Önéletrajzi adatok. 

Dumitreanu Ágoston, orvosdoktor, 
szül. 1852. febr. 28. Sárdon Alsó-Fehér-
megyében, hol atyja földmivelő volt; a 
gymnasium hat osztályát Gyulafehérvárt, 
a VII. és VIII. Nagyváradon végezte. 
1873-ban orvosnövendék lett Budapesten 
és 1879-ben orvosdoktorrá avatták; aug. 
hóban a szent Rókus kórház segédorvo-
sává neveztetett ki (miután előzőleg 
ugyanott egy évig ingyenes gyakornok 
volt a Kétli, Lumniczer és Siklósy 
osztályában); négy hónap múlva alor-
vossá lett és 1881-ig működött a nevezett 
kórház különböző osztályaiban, midőn 
jún. 25. Belényes városi orvossá válasz-
tatott ; miután azon év júl. 4. rendőr-
orvossá neveztetett ki, a fővárosba vissza-
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tért és azóta itt működik. — A szaklapok-
ban megjelent munkálatai közül neveze-
tesebbek : a Gyógyászatban (1880—81. 
A nyelv és pofa balhéjaga, erről előadást 
is tartott az orvosok és term. 1879. gyű-
lésén, A hasi hagymázhoz társult genyes 
izomlobnak egy esete, A rekeszsérvekről, 
A heveny takonykór egy esete; 1883. 
A tejvizsgálatról különös tekintettel a 
fővárosi viszonyokra); az Orvosi Heti-
lapban (1884. Mérgezés világító gázzal, 
egy berlini szaklapban németül is meg-
jelent). 1878-ban mint V. éves orvos-
növendék az Arányi-alapítványból 60 frt 
pályadíjat nyert A Payer-féle mirigyek 
elváltozásáról a hasi hagymáznál czímű 
kórszövettani és górcsövi kérdésével. 

Önéletrajzi adatok. 

Dunay Ferencs, tankerületi főigazgató, 
szül. 1832. márcz. 8. Bécsben; családi 
neve Krautschneider volt és a 60-as évek 
végén változtatta azt Dunayra; a jogot 
és bölcseletet a gráczi, budapesti s bécsi 
egyetemen végezte ; 1863. decz. 31. böl-
cselet- és történelem-tanári oklevelet 
nyert. 1860—1862-ig Pesten az állami, 
1862-ben a budai gymnasiumnál volt 
helyettes, 1864—70-ig u. ott rendes tanár, 
1870—72. fiumei igazgató ; 1872—75-ben 
Budán rendes tanár; 1875-87-ig jog-
akadémiai bölcselettanár Győrött; 1887 
óta beszterczebányai tankerületi főigaz-
gató ; közben egy évig (1889/90.) a buda-
pesti Ferencz József-intézetnek volt kor-
mányzója. Foglalkozott a rumén, germán 
és holland nyelvvel; beszél olaszul, fran-
cziáúl, angolul, tótúl, csehül, kevéssé 
lengyelül és horvátúl. — Verseket irt a 
Hölgyfutárba (Í859. 1863.), M. Ifjúság 
Barátja cz. évkönyvbe (Pest. 1860.), Haza 
és Külföldbe (II. 1886. A fa utolsó levele, 
Holmes után szabadon angolból); Az 
elméletről általában és a képzeletekről 
különösen (A budapesti tanáregylet Köz-
lönye I. 1867.) — Munkái: 1. Formai 
ésstan Pest, 1871. — 2. A kincses szi-
getek felfedezése. Miss Edwards után 

angolból ford. Győr, 1880. (Gross, M. 
Ifjúság Könyvtára 6.) — Kéziratban: 
egy phonetikai munka. 

M. Könyvészet 1 8 8 0 . — Petrik K ö n y v é s z e t e . 

— A budapesti kir. kath. fögymnasium Érte-

sítője 1 8 8 3 . — Figyelő X I V . 1 8 5 . 1. — Wuti 

Névkönyve és dr. Váli Béla szives közlése. 

Dunai Imre, ág. ev. gymnasiumi tanár; 
tályai tanító volt, midőn 1800. jan. 9. a 
miskolczi ág. ev. gymnasiumhoz hivatott 
meg tanárnak 120 frt fizetéssel és 1 frt 
fapénzzel minden gyermek után; a Do-
natus és grammatika tanításával bízatott 
meg (1804-ben 25 donatista, 20 gram-
matista s 6 syntaxista tanítványa volt; 
ezek száma 1824-ben 81-re emelkedett; 
fizetése pedig 1821-ben 170 frtról 200 frt 
volt). Meghalt 1838-ban 71 éves korában. 
— Munkái: 1. Donatus latino-germani-
cus; oder erste Anleitung zu der gram-
maticalischen Kenntniss der deutschen 
und lateinischen Sprache. Herausgegeben 
v o n . . . Hermannstadt, 1810. (uj kiadá-
sai: Eger, 1812. Kassa, 1820. és 1828. 
Sopron, 1823. Sztrokay Ignácz által.) A 
jelen század első tizedeiben úgy a katho-
likus, mint az ág. ev. és unitárius isko-
lákban használták ; azon osztály tanulóit, 
melyben ez kézikönyv volt, «donatisták»-
nak hívták. — 2. Rövid német gram-
matika, ahhoz tartozó német és magyar 
grammatikai gyakorlásokkal. Kassa, 1826. 

Miskolczi ág. ev. algymnasium Tudósítványa 

1878. ( S z á n t ó J á n o s . ) — Molnár Aladár, K ö z -
oktatásunk Története I. 118. 1. — Borsod-
megyei Lapok 1888 . 9 4 SZ. — Petrik B i b l i o g r , 

Dunay Mátyás Antal, orvosdoktor, 
alsó-sunyádi szepesmegyei származású. 
— Munkája: Araeon. Pestini, 1843. 
(Dissertatio inaug. medica.) 

Rupp, B e s z é d 163. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szeto. 

Dunca Constantia (Schian Antalné), 
rumén paedagogiai írónő, szül. 1843. 
febr. 16. Botusanban Romaniában; atyja 
D. István azon máramarosi nemes csa-
ládból származott, melynek előneve bot-
falvi és szerfalvi. Constantia tanulmányait 
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Romániában. Bécsben és hét évig Parisban 
végezte ; első nő volt, ki a párisi sor-
bonne-egyetemen a történelmi, philoso-
phiai s irodalmi tanszakokból képesítő 
bizonyítványt kapott. A rumén női neve-
lésnek szánván életét és tanárnőnek ké-
szülvén, 1862-ben a Hőtel de Vilieben a 
tanári vizsgát letette s Romaniába vissza-
tért ; ekkor a kormány leánv-népiskolai 
felügyelőnek nevezte ki s felhívta, hogy 
a női nevelésre vonatkozó reformok ter-
vét terjesze be; terve s szellemi mun-
kássága következtében az elemi s felsőbb 
leányiskolák száma szaporíttatott és egy 
központi tanári nőképző is létesült, hol 
1863-ban a paedagogiai tanszéket nyerte, 
egyúttal 1865-ben az összes elemi leány-
iskolák felügyelőjévé neveztetett ki. 1871. 
okt. Schian Antal dévai kir. ügyészhez 
ment férjhez, minden bukaresti állásáról 
lemondott és magyar polgárnővé vált, 
1881 óta férjével együtt Budapesten lakik. 
— Párisban 1860-ban a Constitutione!, 
Patrie, Presse, Illustration, Monde Illustrée 
s más franczia lapokban Camille d'Alb 
álnévvel kezdte irodalmi czikkeit és külö-
nösen beszélyeitközölni, ilyenek :L'Estella, I 
Scénes de la vie Moldave, Le frére blanc, 
Scénes de la Romanie, La criminelle 
Hongroise és Elena; utóbbi müvével az 
irodalmi művek arany mellpénzét kapta 
s hírneve oly hamar emelkedett, hogy 
már 1861-ben a párisi Athenaeumnak és 
más szépművészeti társaságoknak is tagja 
lett. Romaniába visszatérte után a Páris-
ban szerzett ismereteit Bukarestben és 
az ország más városaiban is nyilvános 
értekezleteken kezdé érvényesíteni; az 
ugyanakkor alapított Amiculu Familiei 
(A család barátja) cz. lapban pedig iro-
dalmi s paedagogiai dolgozatokkal a 
leánynevelés és polgárosodás érdekeit 
védte s terjesztette. Magyarországban tar-
tózkodása alatt az AllgemeinerErziehungs-
Verein kinevezte általános kiküldöttének 
s utasította, hogy a Fröbel-féle eszméket 
hazánkban is terjeszsze s kedveltesse meg. 

1871-ben a Martira iminei (A sziv vér-
tanúja) cz. drámát irt, mely a bukaresti 
s jassii színpadokon sikerrel adatott ;. 
később a Deputatul (Országgyűlési kép-
viselő) cz. vígjátékot irta, melyet szintén 
előadtak a jassii színházban. — Munkái i 
1. Fiule Poporului. Bukarest, 1863. (A 
nép leánya ; ezen munkáért a fejedelemtől 
3000 frank jutalmat kapott.) — 2. Cul-
tura omului. U. ott, 1872. (Az ember 
művelése ; a rumén kormány e mű egész 
első kiadását megvásárolta.) — 3. La 
alma. Nagy-Szeben, 1883. (Az alma; 
a gyermekek számára irt mesék.) 

Album des Celebrités Contemporaines (Ber-
ttiet Elias.) — Família 1867. 8 sz. arczk. — 
Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
kötet. Pest, 1S68. 210. 1. és dr. Marienesciv 
Athanáz szives közlése. 
Dunyov István, 1848—49-iki honvéd 

és olasz ezredes, szül. 1815-ben Vingán 
Temesmegyében; jogi tanulmányokat vég-
zett és váltótörvényszéki ügyvéd lett; 
1848-ban a Gál László nemzetőrségi őr-
nagy által az Arad- s Zarándmegyékben 
fellázadt oláhok ellen fölállított katonai 
rögtönítélő bíróságnál mint hadnagy-had-
biró működött (okt. 23-tól nov. 12-ig; 
mely idő alatt 44 rumént ítélt halálra 
s ezzel ottan rendet csinált). Azután a 
magyar hadseregben mint Gál László 
segédtisztje kapitányi ranggal egész 1849. 
júl. végén történt megsebesíttetéseig szol-
gált és ez időben részt vett a bajmaki, 
zentai, szentiványi, kovili, kacsi, kame-
niczi s nagy-kátai ütközetekben; egyike 
volt legvitézebb honvédeinknek. Az osz-
trák haditörvényszék 1852. aug. 14. Pes-
ten tiz évi várfogságra ítélte s hat évig 
ült börtönben Josefstadtban ; innét 1859 
őszén szabadon bocsáttatván, egyideig 
Pesten a magyar kertészeti társulatnál 
talált alkalmazást; azután Bukaresten 
át külföldre vándorolt s Olaszországban 
1860-ban a Garibaldi hadseregében szol-
gált, hol ezredesi rangot nyert és a vol-
turnói ütközetben lábát vesztvén, olasz 
nyugdíjból élt előbb az astii rokkantak 
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házában, később Pistójában, hol 1889. 
aug. végén 74 éves korában meghalt. 
Kossuthnak h(í barátja s vigasztalója volt, 
kit gyakran fölkeresett Turinban. Az olasz 
vitézségi éremmel, a savoyai katonai 
lovagrenddel és a szent Móricz lovag-
keresztjével is ki volt tüntetve. — Czikke-
ket irt a M. Gazdába (1859. Kísérleti 
telkek községek számára, 1861. Cseléd-
javító egyletek), az Aradi Híradóba (1859. 
Az államgazdászat jelenlegi álláspontja), 
a Hazánk és a Külföldbe (1872. A közép-
kori kereskedelem), a Vasárnapi Újságba 
(1872. Jelenkori földrajz, Boccardo fel-
olvasásaiból) ; az olasz lapokba is irt 
néha magyar érdekű czikkeket. — Mun-
kája : A föld és fokozatos meghódítása. 
A földrajz és kereskedelem története 24 
előadásban. Boccardo Jeromos után ford. 
Pest, 1872. (Ism. Bud. Szemle 1873. 
Hunfalvy János.) — Kéziratban egy na-
gyobb közgazdasági munkája, melyet 
Aradra Bettelheim testvéreknek küldött 
volt, elveszett. 

31. Hírlap 1852. S52. sz. (Haditörv. ítélet.) 
— Petrik K ö n y v é s z e t e — Hazánk és a Külföld 

1871. 40. 41. SZ. a r c z k . — Kép-Zászlója 1888. 
5 0 . SZ. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1889 . 3 6 . SZ. 

— Fővárosi Lapok 1 8 8 9 . 2 5 1 . s z . — Koós Fe-

rencz Emlékezései II. 359. 1. és lovag Óvári 
Lipót szives közlése. 

Dura Máté, hírlapíró s a m. kir. 
honvédelmi minisztérium hivatalnoka, 
szül. 1859. szept. 8. Hódmezővásárhe-
lyen ev. ref. szülőktől; iskoláit szülő-
városában, Nagykőrösön és Budapesten 
az egyetemen 1888-ban végezte. — Iro-
dalmi munkásságát a fővárosi lapokban 
1878-ban kezdte meg és azóta költemé-
nyeket, elbeszéléseket, tárczákat, kritiká-
kat, ismertető czikkeket stb. irt a követ-
kező lapokba: Pesti Napló, Egyetértés, 
Ország-Világ, Élet, M. Géniusz (Kenyér), 
Divat Szalon, Gondűző, Képes Családi 
Lapok, M. Figaro, M. Nők Lapja (Házi 
asszony), Magyar Állam, Nemzeti Hirlap, 
Nagyvilág, Budapest. Hírmondó, M. Ifjú-
ság, Hasznos Mulattató, Lányok Lapja, 

A Század Vége, Urambátyám, Pokrócz 
Ádám Lapja (Vasút), Urambátyám, Vasár-
napi Újság, Uj Budapest, Társadalom, 
Világ Tiikre, Szegedi Híradó, Vásárhelyi 
Közlöny, Vásárhely és Vidéke, Orosházi 
Újság, Keresztény Magyarország, Egyenlő-
ség, Csarnok ptb. ; a Nemzeti Hírlapnál 
1889 óta az irodalmi rovatot vezeti. — Mun-
kái: 1. Szőke Dunapartról. Bpest, 1889. 
(Költemények ) — 2. Új élet. Ujabb köl-
temények. U. ott, 1891. (Ism. Vásárhely 
és Vidéke). — Szerkeszti az Egyesületi 
Hírlapot 1892. nov.óta. — Álneveisjegyei: 
Dárday M., DárdayZoltán, Durus, Kemény 
Zoltán, Delta. Dalár, Pesthy Zoltán, Ma-
gyar Honvéd, A. É., D. M., a. é. és d. m. 
az említett lapokban.) 

31. Könyvészet 1 8 8 9 . 1 8 9 1 . — Salon Kaptár 

18S0. arczk. — 31. Nők Lapja 1892. arczk. — 
Képes Családi Lapok 1 8 9 2 . a r c z k . é s Ö n é l e t r . 

adatok. 

Durcsák János, egri egyházmegyei 
kanonok, szül. 1771-ben Felső-Osván 
Zemplénmegyében ; Eperjesen és Kassán 
tanult, 1790-ben az egri papnevelő inté-
zetbe lépett. 1794-ben felszenteltetése 
után Tálván káplánkodott, honnét 1794-
ben a seminarium tanulmányi felügye-
lőjévé neveztetett ki; öt év múlva a 
mennyiségtan tanárává s az egri csillag-
vizsgátló őrévé rendeltetett; később theo-
logiát is tanított. 1812-ben kanonok lett 
és meghalt 1837-ben. — Munkája: Com-
penclium religionis christianae in usum 
scholasticae juventutis concinnatum. Ag-
riae, 1823. (2. kiadás. U, ott, 1825.) — 
Arczképe kőmetszetben Bécsben készült 
és kiadta ponori Thewrewk József a M. 
Pantheonban 1830-ban. 

Gemeinnützige Blätter 1 8 3 0 . 19. S z . — Emlék-

könyv. Eger, 1865. 267. 1. — Petrik Bibliogr. 
— Koncz Ákos, Egri Egyházmegye i Papok. 
Eger, lí-92. 67. 1. 

Durcsek András, kath. plébános, szül. 
1816. aug. 29. ág. ev. szülőktől és előbb 
ág. ev. lelkész volt Duna-Szerdahelyen 
(Pozsonym.); utóbb a kath. hitre tért át 
és 1848. jún. 21. fölszenteltetett; azután 
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Morva - Szent - Jánoson az anabaptisták 
administratora, majd oszuszkói (Nyitra-
megye) plébános lett. Meghalt mint nyu-
galmazott lelkész 1876. júl. 17. Nagy-
szombatban. — Munkái: 1. Witesící 
nad Swetem Cirkew Kristowa. . . Pozsony, 
1854. (Krisztus szentegyháza fölötti dia-
dalmaskodás.) — 2. Osemnast stroricnia 
Pamiatka mucedlnictva Swatého Petra 
apostola w potahu na blahodnarné uŐin-
kowania Rimskych Papezow na clowe-
éenstwo.. . U. ott, 1867. (Szent Péter 
apostolnak 18 százados emléke s a pápák 
működése az emberiségre nézve.) — 3. 
Dubrociny wplyp Rímskych Pápezow 
na Uhersko dejespisne potwrdeny 
U. ott, 1868. — 4. Swäte Druhotiny 
köazske najsvätej Sieho otca Piusa IX. 
Rimskeho Pápeía düa 11-ho Aprila roku 
1869. Slávené. Nagyszombat, 1869. (El-
mélkedések IX. Pius pápáról.) — 5. Spev 
najdostojnejsiemu aVelkomoznemu panu 
Jozefovu Boltizarovi Jeho swätosti Rim-
skeho papeza Piusa IX. tajnému kapla-
novi . . . U. ott, 1875. (Ének IX. Pius 
pápa tiszteletére.) — 6. SvatosV Vokania 
zo stanoviska Luthera a Sw. Rimsko-
katolickej cirkwe.. . U ott, 1876. (Ün-
nepek a lutheránus és kath. egyházak 
szempontjából.) — 7. Piesen Slmvnosti 
zlateho biskupského jubileum, ktoré nej-
swätejssi otec Pius IX. Papez dna 3. jun. 
1877. slavil.. . . Pozsony, 1877. (IX. Pius 
pápa arany miséjét illető irat.) — Egy 
czikket irt a Religio és Nevelésbe (1847. 
I. 2. sz. A Protestantismus jelen állapota.) 

Bíbliotlieca Joan. Card. Simor. Strigonii, 
1887 . 345 . — Necrol. Strigon. 169 . 1. ( h o l n e v e 

Gyurcseknek van irva.) — Petrik Bibliogr. 
IV. 33.43. 1. és Zelliger Alajos szives közlése. 

Durdik Alajos, nyitra-egyházmegyei 
kath. lelkész, szül. 1829. júl. 3. Bánban ; 
pappá szenteltetett 1852. aug. 22. ; ezután 
három évig a püspöki irodában mint 
igtató működött; 1855-ben mocsonoki, 
utóbb nagy-bossányi káplán volt; 1864 
óta szolcsányi plébános, 1873 óta kerületi 

alesperes. — Az Idők Tanújának levelezője 
volt; ugyanott közölte a nyitrai püspö-
kök életrajzát. (1866. 218—220. sz.) 

Schematismus Nitriensis. — M. Sión 1891 . 

297. 1. (Vagner József.) 

Durgala Márton, szakolczai tanító. 
— Munkái: 1. Praktycká Uherska 
Grainatika k dobrému Slowenského 
Narodu Uherské Iíraginé sjsaná skrze 
Karla Boboka a skerze. . . Pozsony, 1817. 
és Nagyszombat, 1835. (Magyar nyelvtan 
tótok számára. Tsm. Honművész 1836. 
27. sz.) — 2. Gytenj srdce. Szakolcza, 
1823. (Szívbeli olvasmányok.) — Scha-
farik szerint adott ki még a század elején 
egy német nyelvtant is tótok számára. 

Schafarik, Geschichte der slav. Sprache 
und Literatur. Ofen, 1826. 398 1. — Petrik 
Bibliographiája I. 576, IV. 33. 1. 

Durguth József, bölcseleti s theologiai 
doktor, esztergomi kanonok, szül. 1790. 
jan. 14. Ürményben Nyitramegyében; 
1812. nov. 11. misés pappá szenteltetett 
föl; 1814-ben tanfelügyelő lett a bécsi 
Pázmány-intézetben ; azután Rudnay hg. 
prímásnak udvari papja s ceremonia-
riusa ; 1825. plébános Sélyén; 1845. es-
peres és esztergomi kanonok ; 1853. aug. 
6. szent Gergelyről nevezett kalocsai cz. 
apát és honti főesperes, majd sioni föl-
szentelt püspök és őrkanonok; 1869. 
aug. 12. főkáptalani nagyprépost, pápai 
praelátus és érseki helynök Nagyszom-
batban. Meghalt 1872. nov. 12. Eszter-
gomban. — Czikke : Selye. (M. Sión 1867. 
37. 1.) — Munkája: Circulares litterae 
anno 1866. ad clerum a. dioec. Strigon. 
dimissae. Strigonii, 1866. 

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 6. 1. 
Máj er István B i b l i o g r . 44. 1. — Necrol. Strigon. 

163. 1. — Gyászjelentés és Zelliger Alajos 
szives közlése. 

Durich Fortunat, paulinus szerzetes, 
szül. 1735-ben Turnauban; meghalt 1802-
ben. — Munkái: 1. Dissertatio de slavo-
bohemica S. Codicis versione. Pragae, 
1777. — 2. Bibliotheca slavica. Budae, 
1795. (Csak az I. kötete jelent meg, többi 
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kéziratban maradt.) — Még több munkát 
is adott ki. — Procházkával együtt dol-
gozott 1777-től 1780-ig a kath. Bibliának 
új német kiadásán. 

Schafarik, Geschichte der slav. Sprache 
und Literatur. Ofen, 1826. 362. 1. 

Durtz János, orvos-sebész Pozsony-
ban. — Kézirati munkája: Handbuch 
seiner medizinischen Vorschriften 1736. 
(8-rét 221 lap ; a Jankovich-féle gyűjte-
ménynyel került a m. n. múzeumba). 

Dús (Reich) László, ügyvéd, szül. 
1841. febr. 6. Békés városában iparos 
szülőktől; iskoláit a VII. osztályig Nagy-
váradon járta, ekkor Budapestre ment; 
de ismét visszatért Nagyváradra, hol az 
akadémiát mint magántanuló végezte; 
1864-ben Nagykerekiben a Torma család-
nál nevelősködött. 1866-ban Reich csa-
ládi nevét Dús-ra változtatta; 1869-ben 
ügyvédi vizsgát tett és mint gyakorló-
ügyvéd Nagyváradon telepedett le. 1880. 
júl. 8. városi főügyésznek választották 
meg, mely hivatalában jelenleg is mű-
ködik. — 1859-ben a Napkeletben lépett 
fel Rózsatő cz. költeményével Dalmi és 
a Vasárnapi Újságban Vörösmarty emlé-
kezete cz. költeményével Delényi álnév-
vel ; 1863-ban több népmesét irt szintén 
a Vasárnapi Újságba. 1871. július 1-től 
szerkesztője volt a nagyváradi Szabad-
ság cz. politikai, társadalmi s közgazdá-
szati lapnak, mely 1881-ben szünetelt és 
ugyanazon év karácsonynapján újból 
megjelent, mire ismét szerkesztette 1886. 
deczember 30-ig; ezen idő alatt több 
politikai, társadalmi, tárcza s szépiro-
dalmi czikkekkel látta el a lapot saját 
neve alatt, névtelenül vagy Pontos ál-
névvel ; nevezetesebbek : Damjanics, Egy 
magyar nemes története, Deák Ferencz 
két levele, Kossuth Lajos: Irataim az 
emigraczióból cz. munkájának ismerte-
tése, Szacsvay Imre, Biharvármegye 
1790-ben. Száz évvel ezelőtt, lapok a 
nagyváradi ref. egyház történetéből (1884. 
259. sz.) és beszélyek. 1863-ban a nagy-

váradi jogászoktól az alföldi Ínségesek 
javára szerkesztett Várad cz. albumba 
irt több költeményt, úgy szintén a Hölgy-
futárba s Győri Közlönybe, irt még a M. 
Újságba (1867. 203. 224. sz.), Budapesti 
Hírlapba s a Gondűzőbe is. — Munkája: 
Színészetünk bölcsőjében. Nagyvárad. 
1884. — Álneve az említetteken kívül : 
Tornai. 

Bozúky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia 
százados múltja. Bpest, 1889. 225. 1. — Márki 
Sándor, Bihar vármegyei irók (kézirat) és 
önéletrajzi adatok. 

Dús (Muraközi) Márton, sárospataki 
tanár; több hazai, különösen a pataki 
gymnasiumban elvégezvén tanulását. 
1617-ben I. Rákóczy György pártfogása 
mellett külföldre, nevezetesen Marburgba 
ment tanulni, hol mint a fejedelem 
alumnusai egyikét említi Molnár Albert 
1615. decz. 1. a Secularis concio evan-
gelica (Oppenheim, 1618.) cz. munkájának 
ajánló levelében; 1618. ápr. 7. Heidel-
bergbe ment át, hol különösen Poreus 
Dávid előadásait látogatván, folytatta 
hittani pályáját, s már 1622-ben pataki 
tanárrá lett Szenczi B. János helyén, 
olyképen, hogy főtanár volt Filiczki 
János, Dús pedig segéde (conrector). De 
hivatalát egy évig sem viheté, mert meg-
halt a nagy pestisben 1622-ben. Molnár 
Albert «istenes és tudós atyafinak» irja 
Dúst, ki az ő ügyéről is megemlékezett 
«testamentom levelében». így ő egyike 
volt Molnár Albert jótevőinek. — Munkái: 
1. Disputatio metaphysica de causa et 
causato. Marburg, 1618. — 2. Disputatio 
theologica de justificatione hominis pecca-
toris c.oram Deo. Heidelberg, (1620.) — 
3. Gyászköltemény, melyet Károlyi Zsu-
zsána fejedelemnőnek. Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem hitvesének halálára irt. 
Gyulafehérvár, 1624. (Exequiarum Caere-
monialium Susannae Károlyi cz. könyv-
ben.) — Irt még több verset is, neveze-
tesen Egri Lázár Gáspár tiszteletére, 
ennek Heidelbergben 1619-ben megjelent 
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értekezésében; két Üdvözlő verset (Car-
men gratulatorium) Aszalós Mihálynak 
tiszteletére, midőn az Strenae Symbolicae 
cz. könyvét Marburgban 1618-ban kiadta 
s ugyanannak Heidelbergben 1618-ban 
Athanaz vallástételéről tartott értekezése 
alkalmából. — Nevét Martinius D. Mura-
közi s M. D. M. irta. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
A l t . P . P o s t . 2S6. IV. 467. 1. — Danielik, M. 
í r ó k I I . 63 . — Sárospataki Füzetek V I I I . 1864. 
885. — Archiv. Hermannstadt, N. F. X. 188.1. 

Duschak Jakab, orvosdoktor, Trisch-
ből Morvaországból származott és a pesti 
egyetemen végezte orvosi tanulmányait, 
hol 1846-ban orvosdoktorrá avatták. — 
Két czikke van a Ben-Chananjában (Pest, 
I. 1858. III. 1860.) — Munkái: 1. Obserca-
tiones geographiae medicinae. Dissertatio 
inaug. medica. Pesthini, 1846. — 2. Zur 
Botanik des Talmuds. U. ott, 1871. 

Rupp, B e s z é d 165. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Dussics Antal. — Munkája: Neues 
Rechenbuch. Tyrnau, 1798. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Dutkay Igndcs, bölcseleti doktor és 
lyceumi tanár, szül. 1771. decz. 7. Bodony-
ban Hevesmegyében ; az egri egyház-
megyében pap volt; előbb az egri érseki 
lyceumban a mennyiségtant tanította, 
azután plébános volt Bátorban (Ilevesm.), 
hol 1808-ban meghalt. — Munkája: 
Prima elementáris Algebrae lineamenta. 
Agriae, 1801. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Koncz Ákos, E g r i 

Egyházmegyei Papok. Eger, 1892. 67. 

Dux Adolf, bölcseleti doktor, a Kis-
faludy-társaság tagja, szül. 1822. okt. 
25. Pozsonyban szegény zsidó szülőktől; 
a kis Dux, ki születése s helyzete annyi 
hátrányához még apró és formátlan ter-
metet s tetszetlen alakot is nyert a 
mostoha sorstól, már gyermekkorában 
kivált szorgalmával és észbeli tehetsé-
gével. A tudás olthatatlan szomjával ve-
tette magát arra, a mit akkor egy zsidó 
iskolában tanulni lehetett; de még nem 
volt tíz éves, mikor azt már mind ki-

tanulta s a maga erején kezdett tanulni, 
olvasni a mi keze ügyébe esett. Atyja 
bátorságot vett magának, a 13 éves 
gyermeket egy izben Deák Ferencznek. 
ki akkor az 1832—36. pozsonyi ország-
gyűlésen jelen volt, bemutatni. Deák, ki 
jó indulattal fogadta a látogatást, meg-
vizsgálta a gyermeket s különösen a 
földrajzból adott feleletei annyira meg-
tetszettek neki, hogy három ezüst húszas-
sal, a mi akkor nagy pénz volt, kivált 
egy szegény fiúnak, megajándékozva 
bocsátotta el magától. Más kalmár-
szellemü fiúnak ez üzleti tőke lett volna, 
de a kis Dux könyveket és Írószereket 
vásárolt a három húszason és folytatta 
tanulmányait; később is mindig szegény 
ember volt, a ki csak a szellemi élet 
kincseivel kereskedett s azokból csinált 
forgalmat magának és a világnak. A 
gymnasiumot szülővárosában s Győrött, 
ezután a pozsonyi akadémiában a két 
bölcseleti s ugyanannyi jogi tanfolyamot 
végezte. Midőn Pozsonyban, az ország-
gyűlés tagjai s az országgyűlési ifjúság-
nak e városban tartózkodása következ-
tében, a magyar szó mind gyakoribb 
lett, D. is lassanként annyit megtanult 
magyarul, hogy szótár segítségével képes 
volt, egy és más kis magyar czikk for-
dítására. Bő alkalma jutott erre, midőn 
Neustadt Adolf 1847-ben Pozsonyba jött 
és a Pressburger Zeitungot átvette. Később 
a verskezelésben is gyakorolta magát és 
magyar költeményeket is fordítgatott az 
említett lapba és annak melléklapjába a 
Pannonniába. 1848-ban, mikor az első 
zsidó üldözések kezdődtek s a magyar-
országi zsidóság a sajtóban is német és 
osztrák szellemmel s magyartalansággal 
vádoltatott, ő, kiben már akkor magyar 
szellem s hazafias érzelem élt, bátran 
és erélyesen kelt hitsorsosai védelmére. 
Tanulmányainak folytatására 1849-ben 
Bécsbe ment, hol az egyetemen bölcselet-
doktori oklevelet nyert. De e mellett és 
azután kizárólag az irodalomnak élt. Az 
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Oesterreichische Zeitung mellett Warrens 
Konrád alatt kapott alkalmazást. 1852-
ben a reakczió miatt kénytelen volt 
Bécset elhagyni; hazament szülőváro-
sába s ott részint mint póttanár a városi 
reáliskolában, részint mint iró (újra a 
Pressburger Zeitung mellett) két évig 
működött; mire Bécsbe hivatott a Wande-
rerhez. onnét pedig 1855-ben a Pester 
Lloydhoz. Azontúl ennél működött, még 
azon egynehány évet sem egészen kivéve, 
mely alatt az Ungarischer Lloyd munka-
társa volt és az 1865. évet sem, melyet 
Bécsben töltött a General-Correspondenz 
mellett, a mely kőnyomatú lap akkor 
egyik főközlönye volt a Deák húsvéti 
czikke által megindított kiegyezési törek-
véseknek. Ez időben még nem volt any-
nyira birtokában a magyar nyelvnek, 
hogy magyar iró lehessen ; de feladatúi 
tűzte maga elé, hogy a magyar irodalom 
ismertetésére s terjesztésére műfordítá-
sokkal és bírálati tanulmányokkal hasson. 
Irodalmi működésének ez ága a legter-
jedelmesebb, leghasznosabb, s ezzel tette 
a legkiválóbb szolgálatokat irodalmunk-
nak. Dux volt az első, ki Petőfit német 
fordításban bevezette a külföldi iroda-
lomba ; ezen első kísérletei is hűség és 
értelem tekintetében becsesek és nem is 
voltak hatás nélkül; fordított még Eötvös-
től, Vörösmartytól, Aranytól, és ujabb 
költőink közül is számosaktól. Nem keve-
sebbet használt irodalmunknak ismertető 
tanulmányaival, bírálati, életrajzi s egyéb 
czikkeivel, melyeket német lapok és 
szemlék, különösen pedig lexikonok szá-
mára készített. Ez érdemeiért 1867-ben 
külső tagjának választotta őt a Kisfaludy-
társaság. melyben 1868. febr. 5. A szi-
nészet mint közügy különös tekintettel a 
népszínműre cz. értekezéssel (mely a 
társaság Evlapjainak uj folyama IV. köt. 
jelent meg) foglalta el székét. Ezzel mint 
magyar iró lépett föl és A bohózat el-
mélete cz. munkájával (mely u. ott jelent 
meg) a kitűzött 40 arany pályadíjat 

nyerte el, mire a társaság 1870. jan. 26. 
belső tagjának választotta; mint ilyen 
1871. okt. 25. a Darwinismus és szé-
pészet cz. munkájával (u. ott. VII. k.) 
foglalt széket. Mint a német nyelvű, de 
alkotmányos szellemű Pester Lloydnak 
állandó belmunkatársa e lapnak irodalmi, 
szépművészeti s különösen akadémiai és 
színházi rovatának vezetője, annyit hasz-
nált irodalmunknak s az Ízlésnek, mint 
kivüle kevesen. Dux sohasem volt egész-
séges ; gyönge testalkatát már születésé-
vel hozta magával; gyermekkora óta 
nélkülözésekkel, az élet fentartásának 
nehéz gondjaival küzdve, túlfeszített mun-
kával keresve mindennapi kenyerét, teste 
ápolására, kényelem és pihenés keresésére 
sem módja, sem ideje nem volt soha. 
Idő előtt megöregedett; azután nagyobb 
bajok is járultak a munka s fáradság 
által megtört testének végkép megrontá-
sához. Súlyos szervi betegségek előbb 
szobájába, zárták, majd ágyba vetették ; 
hiába keresett enyhébb éghajlatot. Meg-
törve, betegen is még mindig dolgozott; 
még pár nappal halála előtt néhány böl-
cseleti gondolatot küldött a Pester Lloyd-
nak, mely azokat halála utáni nap közölte. 
Meghalt 1881. nov. 20. Budapesten. A 
sírnál Falk Miksa mondott megható búcsút. 
A Kisfaludy-társaságban 1882. febr. 22. 
Sturm Albert tartott fölötte emlékbeszé-
det. A pozsonyi Toldv-kör 1882-ben szülő-
házát emléktáblával jelölte meg, mely 
ünnepélyen a Kisfaludy-társaság is kép-
viselve volt. — Az említett czikkein kivül 
megjelentek tőle dolgozatok a Pressburger 
Zeitungban (1848. 36. sz. Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit), a Szépirodalmi Köz-
lönyben (1857. A szerelem világtörténeti 
kifejlődése, 1858. A lángész, A magyar 
népszínműről), a Nefelejtsben (1859. 
Schiller Fridrik életéből; 1861. kritikák); 
a Divatcsarnokban (1861. könyvismer-
tetés) ; a Hölgyfutárban (1860. 88. sz. 
Néhány szó Faust előadásáról, Naplójá-
ból útirajzok), az Ulustr. Israel. Jahr-
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buchban (1859. Drei Richtungen, Ein Ziel, 
Aus Pressburg); a Pest-Ofner Zeitungban 
(1860. 136. sz. Berzsenyi: Romlásnak 
indult hajdan erős magyar czímű ódája 
németül és a költőről emlékezés); a Jog-
tudományi Közlönyben (1868. Esküdt-
szék és élczlapok), a Fővárosi Lapokban 
(1868. A színészet mint közügy, 1878. 
Ki volt Rousseau magyar barátja ?); a 
Reformban (1870. 71. sz. A nemzeti szín-
ház országos állása és jogosultsága); 
az Athenaeumban (1873. A régi és 
az uj hit, 1874. Dr. Mäuslein Peregrinus, 
elbeszélés, eredetileg németül adatott 
ki) ; a Budapesti Szemlében (VIII. 1875. 
Könyvismertetés, X. A színészet mint 
közügy különös tekintettel a népszínmű-
re); a Ivisfaludy-társaság Evlapjaiban (X. 
1874. A komikum lélektana és a nevetés j 
élettana, XIII. 1877. Steinacker Gusztáv 
emlékezete, XV. 1879. Kisfaludy K. levele 
Csapó Dánielhez), az Életképekben (1876. 
Diogenes nagybátyám Mandel Dávid), a 
bécsi Literaturblattban (1878. Die Werther-
Periode in der ungarischen Literatur) ; 
a Pester Lloydban (1878. máj. 11. Der 
Alcibiades von Budapest: Kármán József-
ről. 1879. 256. 258. sz. Bei Székiem und 
Sachsen) sat. 1880. 34. sz. Das Grabmal 
des Gelehrten (Bolyai), a Századokban 
(1878. Messerschmidt Xav. Ferencz szob-
rász életrajzához, 1881. 322. sz. Gedanken 
von A. Dux, a P. Lloyd számára hátra-
hagyott kéziratából), a Literarische Be-
richte aus Ungarn-ban (1877. Die ungar. 
Dichtung der Gegenwart, 1878. Die Kir-
chenkunstdenkmale Neusohls, Michael 
Vörösmarty, 1879. Ungar. Roman- und 
Erzählungsliteratur der Gegenwart, Eduard 
Szigligeti, Ungarische Belletristik, 1880. 
Stefan Toldy), az Ország-Világban (1880. 
Gotthard Gergely a székely regélő); irt 
még a P. Napló, Ueber Land und Meer, 
Gartenlaube s Fliegende Blätter cz. la-
pokba. Még lexikográfiái uton is ismer-
tette hazánk viszonyait; így a Meyer 
Konv. Lexikon 3. kiadása s a Spanier 

Ottó által Lipcsében kiadott Illustrirtes 
Konversations - Lexikon der Gegenwart 
számára is ő irta a magyar életrajzokat. 
— Munkái: 1. Ausgewählte Bichtungen 
von Petőfi. Wien, 1847. — 2. Der Zer-
fallene. Roman von Ladislaus Kelmenffy. 
Aus dem Ungarischen. Pressburg, 1847. 
Két kötet. — 3. Ber Bauernkrieg in 
Ungarn 1514. Historischer Roman von 
Baron Joseph Eötvös. Aus dem Ungar. 
Pest, 1850. Három kötet. — 4. Zur unga-
rischen Frage, von Anton von Zichy. 
Aus dem Ungar. Wien, 1850. — 5. Unga-
rische Dichtungen. Pressburg u. Leipzig. 
1854. (Petőfi és Lisznyay költeményei-
ből, egy terjedelmesebb verses előszóval, 
melynek a szerző némi önéletrajzi tar-
talmat is adott.) — 6. Die Bucanier. 
Aus dem Französischen nach Paul Dup-
lessis. Pressburg, 1854. Öt kötet. — 7. 
Ein ungarischer Nabob. Roman von 
Moritz Jókai. Aus dem Ungar. Pest, 1856. 
Négy kötet. (Belletr. Lesekabinet der 
magyar. Literatur.) — 8. Der alte Infan-
terist und sein Sohn der Husar. Cha-
rakterbild mit Gesang in 5 Akten, nach 
Josef Szigeti's ungar. Volksstücke: A vén 
bakancsos és fia a huszár frei bearbeitet. 
Wien, 1858. — 9. Bánk-Bán. Drama 
in 5 Akten von Joseph Katona. Aus dem 
Ungar, metrisch übersetzt. Leipzig, 1858. 

— 10. A magyar nemzeti museum. 
Pest, 1857. (Útmutató ennek műkincsei 
gyűjteményeiben. Ism. M. Sajtó 1856. 
283. sz.) — 11. Bas National-Museum. 
Eine Skizze. U. ott, 1858. — 12. Bie 
Schwestern. Roman von Baron Joseph 
Eötvös. U. ott, 1858. Két kötet. (Belletr. 
Lese-Kabinet der magyar. Literatur.) — 
13. Mein Reisetagebuch, von Lilla von 
Bulyovszky. Aus dem Ungar. U. ott, 1858. 
— 14. Bichtungen von Johann Arany. 
U. ott, 1861. (Keveháza s Katalin fordí-
tása.) —15. Ungarische Borfgeschichten. 
Von Joseph Freiherr von Eötvös. Aus 
dem Ungar. Wien und Leipzig, 1862. 
Két kötet. — 16. Frauen vor dem Spie-
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gel, von Paul Gyulai. Aus dem Ungar. 
Pest, 1864. — 17. Koronázási Emlék-
könyv. U. ott, 1867. (A szöveget Falk 
Miksával együtt irták.) — 18 Auf Lud-
wig Kossuth's neuere Briefe, von Michael 
Horváth. Aus dem Ungar. U. ott. 1868. 
— 19. Deutsch-Ungarisches. U. ott, 1871. 
(Eredeti beszélyek.) — 20. Schwarze 
Diamanten. Roman von Moritz Jókai. 
Aus dem Ungar. U. ott, 1871. (Névte-
lenül.) — 21. Gesammelte Werke von 
Josef Freiherr von Eötvös. Aus dem 
Ungar. Wien, 1872. (Der Karthäuser. 6. 
kiadás a szerző életrajzával Duxtól. 7. k. 
U. ott, 1878. Der Dorfnotär. 3. kiadás. 
Gedanken 3. kiadás.) — 22. Für den 
Glanz des Hauses, von Freiherr Joseph 
von Eötvös. Wien, 1873. (A szerzőnek 
bevégzetlen regénye, melyet D. befejezett.) 
— 23. Der letzte Herr eines alten Edel-
hofes, von Paul Gyulai. Aus dem Ungar. 
Leipzig, 1874. — 24. Melanchtons Be-
siehungen zu Ungarn, von Wilhelm 
Fraknói. Deutsch von . . . Bpest, 1874. — 
25. Graf Stefan Széchenyi und seine 
hinterlassenen Schriften, von Graf Mel-
chior Lónyay. Aus dem Ungar. U. ott, 
1875. — 26. Über unsere öffentlichen 
Angelegenheiten. Die Bankfrage, von Graf 
Melchior Lónyay. Aus dem Ungar. U. ott, 
1875. — 27. Geschichte der Stadt Neu-
sohl, von Arnold von Ipolyi. Aus dem 
Ungar. Wien, 1875. — 28. Vallás és 
tudomány. Bpest, 1876. — 29. Bie ge-
schichtliche Entwickelung des Gewerb-
wesens in Ungarn, von Arnold Ipolyi. 
Aus dem Ungar. U. ott, 1877. — 30. 
Geschichte und Restauration der kirch-
lichen Kunstdenkmale in Neusohl, von 
Arnold Ipolyi. Aus dem Ungar. U. ott, 
1879. — 31. Aus Ungarn. Leipzig, 1879. 
(Irodalmi és művelődéstörténeti rajzok. 
Ism. Figyelő VII Ellenőr 1880. 427. sz.) 

— 32. Ein alter Schauspieler, von Paul 
Gyulai. Aus dem Ungar. U. ott, 1879. 
— Pestre kell menni cz. vígj. 1 felv. 
1859. ápr. 15. adták a pesti nemzeti szín-

házban ; Szigeti József Vén bakancsosát 
lefordította németre s a budai arénában 
előadták 1858. ápr. 5.; Jókai Dózsa 
Györgyét is lefordította 1858-ban egy 
bécsi színpad számára. — Szerkesztette 
1860. júl. 31-től aug. 31-ig a Pesti Keres-
kedelmi Lapot, melyet a pesti hites al-
kuszok testülete adott ki németül is 
Pester Geschäftsblatt czímmel. 

Kertbeny, Album hundert ungar. Dichter. 
1 8 5 4 . 5 3 2 . 1. — Hölgyfutár 1 8 5 8 . 2 0 . 77. 1 6 8 . s z . 

— Kisfaludy-Társaság Evlapjai. U j F . I I I . 3 4 . 

V. 18. XVIII. (Sturm Albert.) — Petrik Köny-
v é s z e t e és B i b l i o g r . — Moenich é s Vutkovich, 
M. írók Névtára 321. 1. — M. lexikon VI. 
173 . 1. — Magyarország és a Nagyvilág 1 8 7 9 . 

4 0 . SZ. a r c z k . — Vasárnapi Újság 1881 . 4 8 . SZ. 

a r c z k . ( S z á s z K.) — 1881 : Pester I.loyd 321. s z . 
(Neményi A.) 266. SZ. esti k. Fővárosi Lapok 
266. 267. 271. 276. (D. szülőháza. Vutkovich.) 
Pesti Hirlap 321 . ( M i k s z á t h . ) 322 . Pesti Napló 

320. 321. Ellenőr 585. 587. (Halász Sándor.), 
5 8 8 . Hon 320 . Egyetértés 3 2 1 . 3 2 3 . Függetlenség 

3 2 1 . Budapesti Hirlap 1 5 8 . 160 . s z . — 1 8 8 2 : 

(D. e m l é k ü n n e p e P o z s o n y b a n ) Pesti Napló 
119. sz. s a többi helyi s napilapok. — 
Jeschurun 1882. 3. s z . és g y á s z j e l e n t é s . 

Dúzs Sándor, ev. ref. főgymnasiumi 
tanár, szül, 1834-ben Duna-Szt-Györgyön 
Tolnamegyében; 1859-ben papi vizsgát 
tett és föl szenteltetett; ezen évtől fogva 
1873-ig nagy-kőrösi tanár volt; 1874-ben 
a budapesti ev. ref. főgymnasiumhoz 
nevezték ki tanárnak, hol jelenleg is 
működik és a görög nyelvet tanítja. (Idő-
közben Kecskeméten is tanároskodott 1886-
ban.) •— Munkái: 1. Német olvasmányok. 
Az írók rövid életrajzával és a német 
irodalomtörténet vázlatával. Kézikönyvül 
felsőbb osztályok számára. Pest, 1864. 
(Ballagi Károlylyal együtt.) — 2. Fran-
czia nyelvtan dióhéjban. Gymnasiumok 
és reáliskolák számára. U. ott, 1867. — 
Szerkesztette a Protestáns Uj Képes Nap-
tárt 1875—1891. évekre (Angol beszé-
lyeket fordított és életrajzokat, ismeret-
terjesztő czikkeket irt bele, részben D. S. 
jegyek alatt.) 

Tudósítás a nagy-körösi helv. hitv. tanító-
képezde és népiskolák állásáról 1872-73-
b a n . — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Wutz N é v -
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könyve. — Szász János, Betűrendes Tárgy-
mutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 
jegyzökönyveihez 1843. évtől kezdve. Bpest, 
1888. 7G. 1. 
Dück József, ág. ev. lelkész, az arany 

érdemkereszt tulajdonosa, szül. 1814. jan. 
12. Brassóban ; az ottani gymnasiumban 
tanult, azután három évig a berlini egye-
tem és a bécsi protestáns theologiai intézet 
hallgatója volt. Visszatérvén szülőváro-
sába, a gymnasiumban tanított 1.852-ig, 
midőn a brassói külváros lelkésze lett 
és innét 1862. okt. 19. Feketehalomra 
(Zeiden) választották meg lelkésznek; 
kevéssel nyugalomba vonulása után meg-
halt 1883. jan. 9. Brassóban. — Munkája: 
Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. 
Eine Festgabe zur dritten Säcularfeier 
desselben. Nebst dem Honterusichen Re-
formationsbüchlein und einigen Briefen 
aus der Reformations-Zeit, als Zugabe. 
Kronstadt, 18áö. fAz erdélyi szász föld-
ismei társaságtól jutalmazott munka. Ism. 
Teutsch G. D. a Transilvania 1815, 87. 
sz., Kemény József gróf a Kurz, Magazin 
I. 380. 1.. Benigni József az Österr. Blätter 
für Literatur und Kunst 1815. 114. sz. 
és Döbrentei Gábor a Budapesti Híradó-
ban 1816. 310. sz.). — Több alkalmi 
beszéde jelent meg a Kronstädter Zeitung-
ban és abból különnyomatokban is. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I. 267. 1. é s 
gyászjelentés. 

Dürner Sámuel, eperjesi ág. ev. igaz-
gató-tanár és német prédikátor, D. Pál 
cs. kir. vámszedő és Hertel Rebeka fia, 
szül. 1611. jún. 27. Bártfán; 1628-ban 
atyja elhalálozása után a magyar nyelv 
megtanulása végett Sárosra küldték; innét 
fél év múlva a sárospataki iskola tanulója 
lett és igen sanyarú helyzete volt, mert 
koldulva tartotta fenn életét; kevés idő 
múlva Lőcsére ment, hol a városi tanács 
ösztöndíjjal látta el és így a thorni s 
königsbergi egyetemen folytathatta tanul-
mányait. 1640. jan. tért vissza hazájába 
s Eperjesen segédtanító, azon év szept. 
rendes tanító lett. 1612. jún. 27. nőül 

vette Figuli Dorottyát. 1645. nov. 12. eper-
jesi lelkésznek választották meg. Meghalt 
1653. aug. 16. Eperjesen és aug. 19. Sar-
torius János, az ottani lelkész tartott 
fölötte gyászbeszédet; a halálára irt latin 
verseket Klein közli. — Munkái: 1. Exer-
citium Scholasticum adunbrans Sanc-
torum Angelorum Beneficia et DiabuloTum 
Maleficia . . . Leutschoviae, 1612. — 2. 
Exercitium Scholasticum. Considerans 
FvlmenEperienseMemorabile. Quo Organa 
templi Germanici, pro dolor! jam bis 
hactenus tacta sunt . . . U. olt, 1613. — 
3. Christlicher Leich-Sermon, über den 
Tröstlichen Sprach Pauli Rom. c. 8. v. 
18 Zum Ehren-Gedächtnüss derWeylandt 
Edlen . . . Frawen Johanna Elisabeth 
(gebohrnen) Löwin, Dess Edlen . . . Herrn 
Johannis Weberi . . . gewesenen geliebten 
Ehefrawen . . . U. ott, 1617. 

Klein, N a c h r i c h t e n I. 45. 1 — Faha, Mona-
menta IV. 378. 1- — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár II. 1G7. 174. 187. 218. 1. 

Dürringer János, ág. ev. népiskolai 
tanító, svájczi stockborni származású volt 
és a 40-es években mint kitűnő készült-
ségit férfiú jött hazánkba Lederer magas-
rangú osztrák katonatiszt családjához ne-
velőnek ; a magyar nyelvet csakhamar 
megtanulta s hazánk sorsa iránt meleg 
részvétre buzdult. 1849-ben alkalma volt 
néhány szenvedő magyar sorsát tűrhe-
tőbbé tenni. 1856—57-ben alkalmazta az 
evang. gyülekezet népiskolájánál, hol 
1868-ig sikeresen működött; ez évben 
szélütés érte ; az ev. gyülekezet méltá-
nyolván a jeles szakférfiú érdemeit, három 
évig várakozott és midőn fölgyógyulásá-
hoz nem voll remény, 1872-től fogva 
nyugdíjban részesült. Meghalt 1876. decz. 
9. Budapesten 55. évében. — Czikke: 
A patagoni röptelen (Család Könyve I. 
1855.) — Munkái: 1. Az alak- és mértan 
elemei, felső elemi oszt. tanulók haszná-
latára. Pest, 1858. (Magyar és német szö-
veggel. 2. jav. és 143 a szöveg közé 
nyomott idommal bőv. kiadás. U. ott, 

36. ic sajtó alá adatott 1SS2. decz. 13. 
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1870.) — 2. Szám- és mértani gyakorló-
könyv felsőbb elemi- és alsó reál- vagy 
polgártanodák osztályai számára. U. ott, 
1863. 

Ellenőr 1876. 341 . SZ. —• Szinnyei K ö n y v é -
szete. — Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás 
T ö r t é n e t e 4 1 3 . 1. — Doleschall Alex., D a s e r s t e 
Jahrhundert aus dem Leben einer haupt-
städtischen Gemeinde 128.1. és gyászjelentés. 

Dvihally Emil, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1847. decz. 20. Kőrösmezőn Mára-
marosmegyében; tanulmányait szülőhe-
lyén kezdette meg, majd édes atyjának 
Beszterczebányára való áthelyezése után 
az ottani kath. főgymnasiumban folytatta. 
Már tanuló korában önképzőkört alkotott s 
felolvasásokat rendezett, hogy az akkori 
mostoha politikai s nyelvi viszonyok kö-
zött hazája nyelvét mívelje s tanuló tár-
saival is míveltesse. Iskoláinak elvégzése 
után a tanári pályára lépett és Buda-
pestre ment, hol a bölcseletet elvégezte, 
mire 1869. szept. 11. Trsztenára került 
az ottani algymnasiumhoz, a hol mint a 
magyarság egyik kiváló harczosa szere-
pelt. 1872. márcz. 22. a tanári vizsgálatot 
a német nyelv-, történelem- és földrajz-
ból letette s a nevezett intézetnek rendes 
tanára lett. 1872. okt. 23. a besztercze-
bányai kir. kath. főgymnasiumhoz helyez-
ték át, hol a házi ipar terén megindított 
tevékenységének és irodalmi működésé- 1 

nek nagyobb tere nyilt. A sikert első 
sorban Ipolyi Arnold, akkor besztercze-
egyházmegyei püspök biztosította, ki püs- j 
pöki palotájában alkalmas helyiséget ren-
deztetett be a D. által vezetett házi ipar-
iskolának, melyben a gyermekek a lomb-
fürészelés és faragás mesterségét ingyen 
megtanulhatták. 1878-ban az ipar- és 
kereskedelmi minisztérium a párisi világ-
tárlatra kiküldötte, hogy ott a külföldi 
házi ipari tanulmányozza ; de már előbb 
is érte kitüntetés, így 1876-ban a szegedi 
s 1879-ben a székesfehérvári kiállításon ; 
amott az érdemérmet, itt az ezüstérmet 
nyerte jutalmul. Sok küzdés volt élete, j 
kivált annak utolsó éve, midőn rohamo- i 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók. II. 

san hanyatló egészsége ágyhoz szegezte. 
Meghalt 1886. júl. 24. Beszterczebányán. 
— Programmértekezései: Schiller drámái 
s a német dráma fejlődésének vázlata 
egészen Schillerig. Az iparos szakoktatás 
mint anyagi jólétünk feltétele, de egy-
szersmind mint érdeke gymnasiumi okta-
tásunknak (Beszterczebányai kir. kath. 
főgymnasium Értesítője 1876. és 1879.) 
— Munkái: 1. Kikelet. Idegen nyelvek-
ből fordított vegyes művek gyűjteménye. 
Kiadták D. E. és Rajman Kálmán. Besz-
terczebánya, 1867. — 2. A házi ipar 
kézikönyve. Gyakorlati útmutatások a 
lombfürészelés, műfaragás, berakott (mo-
saique) munka, kalitka készítés, könyv-
kötői és <natur»-munka önszorgalmából 
való megtanulására. 68 kőnyomatú táblá-
val. Bpest, 1877. (2. kiadás, 150 kőnyo-
matú ábrával. U. ott, 1881. Ezen mun-
kájával elősegítette az akkor nálunk még 
csak a kezdetén álló műfaragást.) — 
Szerkesztette, sőt irta egymaga Besztercze-
bányán 1875. október 15-től 1877-ig a Házi 
Ipar cz. szaklapot, mely nagy elterjedés-
nek örvendett, nevét az országban ismertté 
tette s e téren a tekintélyek közé emelte; 
a Zólyommegyei Lapokat 1883. márcz. 
31-től, melyet később Felvidéki Hiradó 
czímmel Vörös Ferenczczel együtt szer-
kesztett ; ebbe írta utolsó czikkét 1886. 
febr. 7. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1881. 
1887. — Főv. Lapok 1886 . 206 . SZ. — Vasárnapi 
Újság 1886. 31 . SZ. — Beszterczebányai kir. 
kath. főgymnasium Értesítője 1887. é s g y á s z -
jelentés. 
Dvorak József, főgymnasiumi tanár 

Lőcsén. — Programmértekezése: Die Ein-
richtung unserer Kalender (Jahrbuch d. 
k. Gymnasiums in Leutschau 1855.) 

Dvorak Julián, esztergom - egyház-
megyei áldozópap és gymnasiumi kiér-
demült hitszónok Nagyszombatban, hol 
1826. jún. 8. meghalt. — Munkái: 1. 
Totale compendium doctrinae fidei ortho-
doxae. Tyrnaviae 1796. — 2. Carmen am-
pliss. honoribus cels. principis Alexandri 
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de Rudna . . . archi-episcopi Strigo-
niensis . . . dum solenni cum pompa Stri-
gonii inauguraretur XVII. cal. Junii anno 
1820 dicatum. U. ott, 1820. 

Tud. Gyűjtemény 1820. V I I . 128 . 1. — Necrol. 

Strigon. 102 . 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Dvorcsák Gyula, hírlapíró, a Kassa-
Abaúj-megyei Közlönynek ujdonságirója 
volt. Meghalt 1890. márcz. 25. Kassán 
30 éves korában. — Irt tárczákat külön-
böző lapokba, így a Kassa s Vidékébe, 
az Ország-Világba (1887. Mozart és Don 
Juánja) sat. — Munkája: Igazházi s az 
első magyar szinelőadás (1790. okt. 25.), 
a darabnak 1885. jan. 19. a kassai szín-
padon- történt felelevenítése alkalmából. 
Kassa, 1885. 

M. Könyvészet 1886 . — Kassa- Abaujmegyei 

Közlöny 1890- 1 3 . SZ. — Föv. Lapok 1 8 9 0 . 89. SZ. 

Dvornikovich Celestina. — Munkája : 
Unterricht für eine junge Person. Ofen, 
1796. (Censurai példánya a m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Dvornikovics Miklós (teplai), hont- s 
liptómegyei alispán 1716-ban. — Munkája: 
Domus spirituális conventus paulini. 
Cujus primi lapidis impositio dicata est 
honoribus, peraetaque in Nosztre, 2. Sep-
tembris. felicissimis auspiciis exc. ac ill. 
dni comitis Stephani Koháry. . . (Epi-
grapha ad lapidem.) Budae, (1725.) 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
kötet 212. 1. — Petrik Bibliogr. 

Dvorzsák Ker. János, pécsmegyei ál-
dozópap, szül. 1850. aug. 16. Kalocsán 
Tolnamegyében; összes tanulmányait Pé-
csett végezte ; mint VII. osztályú tanuló 
a püspöki árvaház felügyelője, majd a 
pécsi papnevelőintézet tagja lett, hol a 
Szent Pál-társulatnak két évig elnöke 
volt. 1874-ben misés pappá szenteltetett. 
Betegeskedése miatt 1878 óta Budapesten 
tartózkodik. — Czikkei s értekezései meg-
jelentek a Tanügyi Lapokban, Magyar 
Államban és ennek melléklapjában, a 
Szépirodalmi Kertben, Papok Lapjában 
stb. — Munkái: 1. Magyarország hely-

ségnévtára. Bpest, (1882.) Két kötet, 
(magyar és német szöveggel.) — 2. Idé-
zetek tára. U. ott, 1883. Két kötet. — 
3. Anarchista káté. U. ott. 1885. (Ez 
a munka sok kellemetlenséget okozott 
neki, azért a példányok nagy részét meg-
semmisítette.) — Szerkesztette a Leány-
világ cz. folyóiratot és a Magyar Ifjúság 
Lapját, mindkettőt 1884—85-ben Buda-
pesten ; a Papok Lapját pedig 1884. okt. 
1-től 1885. jan. 7-ig. Talabér Lajossal 
együtt. — Kiadta Bolanden munkáinak 
magyar fordítását (melyből eddig 1140 
ív 2200 példányban nyomatott) és a Havi 
füzeteket (külföldi regények és elbeszé-
lések gyűjteménye; eddig 40 kötete ille-
tőleg füzete jelent meg.) — Kéziratban 
van: Houdy, Concionatoria Bibliotbeca 
cz. nagy munkájának magyar fordítása. 
— Álneve : János bácsi. 

ül. Könyvészet 188G- és önéletr. adatok. 

Dworan Márton, esztergomegyház-
megyei áldozópap, szül. 1770-ben; Po-
zsonyban hallgatta a theologiát; 1794-
ben misés pappá szenteltetett föl, mire 
konyhai, 1797-től bazini káplán volt; 
1807-ben horvát-gurabi, majd bazini plé-
bános és alesperes lett. Meghalt 1848. 
febr. 29. Czajlán Pozsonymegyében. — 
Munkája: Prihodná Kázen o welmi 
obtíznich, ale spolu y ludom uziteénych 
Powinostách stawu knezskeho, kteru w 
Chrame Plavecko-Sotwrteckan predne-
sel . . . dne 2. sept. 1819. Pozsony. (Al-
kalmi beszéd, a nehéz, de az emberiségre 
nézve hasznos papi kötelességekről.) 

Necrol. Strigon. 135. és Zelliger Alajos 
szives közlése. 

Dworzsák János, sebészmester, szül. 
1809-ben; Bécsben végezte az orvosi 
tudományokat és 1834-ben sebészmesteri 
oklevelet nyert; azután Répcze-Szent-
Györgyön (Vasm.) működött, hol 1878. 
jún. 4. meghalt. — Munkája: Dissertatio 
inauguralismedicopharmacologica devino. 
Viennae, 1834. 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 
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Dzian István, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1695. decz. 29. Vel-
siczen Barsmegyében; 19 éves korában 
Bécsben lépett a rendbe; Kassán hall-
gatta a theologiát és ugyanott tanította 
a bölcseletet négy évig, mire a Veterani 
ezredben 12 évig mint tábori lelkész 
szolgált. Azután a budai s kolosvári pap-
nevelőben volt igazgató, Kassán pedig 
spirituális; a rend föloszlatása után 1779. 
máj. 11. ugyanott meghalt. — Munkája: 
Acris Dacica sive discordia inter provin-
cias Transylvaniae de loco principe. Clau-

diopoli, 1723. (Más czímmel: Lites inter 
provincias Daciae de principatus praero-
gativa . . . Névtelenül.) — Kiadta: Beati 
Sulpitii Severi ep. Bituric. S. Históriáé 
libri duo cz. munkát Kassán, 1732. 

Katona, História Critica XXXVIII. 858. — 
Cataiogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. 
I I . 30(5. — Stoeger, S c i p t o r e s . 

Dzsugán János. — Munkája: Méltgs 
és ft. Richter Alajos úr, a praemont-
strati renden lévő kanonokok prépostja... 
dicső névünnepére ajánlják a kassai 1-ső 
évi bölcselkedés-hallgatók. Kassa, 1842. 

E 

Ebeczky Béla (ináncsi), m államvasuti 
hivatalnok, E. Emil kir. tanfelügyelő és 
Bálás Eugenia fia, szül. 1858. decz. 2. 
Egyházas-Báston Gömörmegyében; isko-
láit Rimaszombatban, Bozsnyón és Pesten 
végezte; utóbbi helyen huzamosb ideig 
hallgatta az orvosi tanulmányokat. 1886-
ban a rövid életű Auróra szépirodalmi 
kör tisztviselője lett és a kör felolvasásain 
is tevékeny részt vett. Jelenleg magyar 
kir. államvasuti hivatalnok Budapesten. 
— Első irodalmi kísérlete 1872-ben a 
Gömöri Lapokban jelent meg; 1878— 
79-ben számos verset irt a Losonczi 
Híradóba; egyetemi hallgató korában a 
fővárosi szépirodalmi lapokba dolgozott; 
költeményeit, rajzait, beszélyeit közölték 
a Fővárosi Lapok (1881—87.), Magyar-
ország és a Nagyvilág (1878. 1880—82. 
1884.), Bolond Istók (1883. 1888.), Ország-
Világ (1882. 1886.), M. Salon (1885.), 
Vasárnapi Újság (1887.), a Hét (1890.) és 
a P. Hirlap (1883.), melynek pályázatán 
A grófné muffja cz. noveletteje dicséretet 
nyert, melyet Kohut Adolf (Lustige Ge-
schichten aus dem Tokayerlande, Berlin, 

1885.) németre fordított. — Álneve: 
Abellino. 

Önéletrajzi adatok. 

Ebeczky Emil (ináncsi), m. kir. tan-
felügyelő és kir. tanácsos, E. Imre hely-
tartósági számvevő-tanácsos és sipeki 
Bálás Apollonia fia, szül. 1818. febr. 13. 
Budán ; itt végezte a gymnasiumot és 
Pesten egyetemi tanulmányait; 1835. 
Nógrádmegye aljegyzője, 1836. m. kir. 
helytartósági gyakornok, 1838. ügyvéd. 
1839. fogalmazó, 1848-ban miniszteri tit-
kár lett; a szabadságharczban mint nem-
zetőri főhadnagy vett részt. 1850-ben 
kegyelmet nyert, de fizetésétől megfosz-
tatott és állásától fegyelmi uton elmoz-
díltatott. Ekkor a közpályától visszavonult 
és falusi birtokán Egyházas-Báston Gö-
mörmegyében gazdálkodott; nagy elő-
szeretettel foglalkozott a régészettel és 
a paleontologiával ; becses őslénytani 
gyűjteményének egy részét a n. múzeum-
nak, nagyobb részét ő felsége Hof-Mine-
ralien-Cabinetjének ajándékozta. 1863-ban 
Rimaszombatban törvényszéki ülnök,1866. 
alispán és- törvényszéki elnök lett. 1867-
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ben sajtó vizsgáló biró lett Pesten s 1869-
ben Gömör és Tornamegyék kir. tanfel-
ügyelője, kir. tanácsosi czímmel. 1880-ban 
nyugdíjaztatott. Meghalt 1891. decz. 22. 
Budapesten. Ügyes zeneszerző s kitűnő 
torzkép-rajzoló volt. 1834-ben Kőváron 
(Balassa-Gyarmat mellett), atyja házánál 
Thern zongoramesterrel együtt zenésítet-
ték meg Munkácsy Garaboncziás Diák-ját, 
mely előbb (aug. 23.) kudarczot vallott, 
míg az ő zenéjükkel (szept. 12.) fényes 
sikert aratott. — Irodalmi munkásságát a 
30-as években kezdte a Regélő és Hon-
művész cz. lapokban, hol humorisztikus 
apró czikkeket irt E. Emil és dr. Pipiske 
alájegyzéssel, de névtelenül is. A gömöri 
hírlapirodalomnak ő volt megteremtője s 
(1869—71.) a Gömöri Lapokba Dunanan 
apó és Ináncsy álnevekkel humorisztikus 
tárczaczikkeket irt (A lunatikus, Matter-
horn, Dickens Károly, A gömörmegyei 
iskolatanács, Egy fürdői saison alatt, A 
delnő hajdan és most stb.); 1869—70-ben a 
Borsszem Jankónak munkatársa volt és 
báró Nyáry Jenőnek, mint képviselőjelölt-
nek parodisztikus bemutatását is ő irta; 
vezérczikkeket irt a Rozsnyói Híradóba s 
Gömöri Híradóba (1874—76.), vezérczik-
keket Zérus és humorisztikus dolgozatokat 
Ködvágó, Csevegő, ismeretterjesztő s tudo-
mányos czikkeket Belezséry, dr. Pineus, 
Ináncsy és Fixifaxy álnevek, BI. I. 1E. 
és KY. jegyek alatt; a Losonczi Híradóba 
(1878—79.) vegyes czikkeket irt Dunanan 
fils, Sir John, dr. Pineus, dr. Pipiske, 
d'Arage, Palojthay, Fixifaxy és Simonffy 
álnevek és Iy jegy alatt. Adatok Gömör 
és Kishont t. e. vármegyék történelmé-
hez (Gömör és Kishont leírása, szerk. 
Hunfalvy János 1867.), Gömör vármegye 
tisztikara 300 évvel ezelőtt (Századok 
1876. Kirándulási füzet). — A Krinolin-
naptárt (1864.) a Sánta Ördöggel (Berecz 
Károly) együtt szerkesztette Ködvágó név 
alatt és abban a magyar nemesi czímerek 
paródiája figyelmet keltett. — Kéziratban 
számos humorisztikus, történeti s termé-

szettudományi munkát hagyott hátra; 
többi közt Irodalmi cancan cz. a nőkről 
irt terjedelmesb Saphiriad-szerű munkát. 

Honművész 1834. 6 9 . 72 . 73. 83 . 1836 . 61 . SZ. 

— Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
kötet 213. 1. — Figyelő II. 1877. 159. 160. X. 
1881. 366. 367. 1. és fiának E. Bélának szi-
ves közlése. 
Ebeczky Mátyás (ináncsi), kamarai 

titoknok volt 1586-ban. — Két latin verse 
van kéziratban, egyik: Naeniae in mor-
tem caes. Ferdinandi 1564. (a budapesti 
egyetemi könyvtár kéziratai közt: Olahi 
Nicolai archiepiscopi. . carmina, partim 
propria, partim aliena cz. gyűjtemény-
ben) ; a másik is ugyanott van. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i . IV. 4 . 1 . 

Ebeczki (F.) Sándor. — Kézirati mun-
kája egy XVII. századi magyar codex : 
Zent Bernárd három könyve : ugimint az 
io életnek modgiarol 73 sermo, meliben 
az kereztien életre való minden josagos 
erkölcsnek zükseges summáia foglal-
tatik. Elmélkedési az emberi állapotnak 
esmeretségéröl, meli egieb képpen az 
lélekről neveztetik 17 rézben. Es zép 
tanulsága, mint kellien az Istent zeretnj. 
Mágiáról fordítatot F. Ebeczkj Sándor 
által. Végén (a tartalomjegyzék előtt): 
Finis libri ex diligendo Deo 26. Martij 
Anno 1612. (12-rét 902 lap, eredeti bőr-
rel borított fatáblába kötve, réz záró 
kapocscsal. Az ó-budai apáczák convent-
jének tulajdona volt és a Jankovich 
Miklós gyűjteményével került a m. n. 
múzeumba.) 

Ében Mihály, theologiai doktor és 
kath. lelkész, szül. 1842. szept. 18. Fóthon 
Pestmegyében; előbb esztergom-főmegyei 
pap volt és 1868. júl. 6. szenteltetett föl 
misés-pappá; azután segédlelkész volt 
Muzslán, Esztergomban; később tanfel-
ügyelő az esztergomi papnevelőben. 1878-
ban a váczi püspöki megyébe vétetett át 
és a gróf Károlyi családban nevelő lett; 
1882-ben derekegyházi, 1884 óta mágocsi 
lelkész s 1888-tól a csongrádi egyház-
kerület jegyzője. — Czikkeket, értekezése-
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ket és leveket irt az egyházi lapokba. 
— Munkái: .1. Zsinati határosatok. Esz-
tergom, 1871. — 2. Ssámkönyv az uj 
mértékekben magyar nevekkel, közön-
séges számokkal és számításmód törtek 
nélkül. Pozsony, 1875. — Jézus élete cz. 
színművet irt, melynek első része pár 
évvel ezelőtt szinre is került Szentesen; 
második részének előadására a pécsi 
kath. legényegylet jelenleg készül. — 
Szerkesztette az esztergom- egyházmegyei 
Directoriumot a 70-es években. 

íllajer István B i b l i o g r a p h i á j a 6 . 1. — Szinnyei 

Könyvészete. — Kiss Áron, Népiskolai Taní-
t á s T ö r t é n e t e 4 1 0 . 1. — Schematismus Vaciensis 

1890 . 123 . 1. — Fővárosi Lapok 1 8 9 2 . 3 0 0 . s z . 

Ebenhöch Ferencs, győri apát-kano-
nok, szül. 1821-ben Győrött iparos szülők-
től, iskoláit mind szülővárosában végezte; 
mint újmisés a Szapáry grófi családnál 
volt nevelő, azután pedig Győr-belvárosi 
káplán lett; innét Koronczóra került plé-
bánosnak, a hol buzgón füvészkedett; 
a győri főgymnasium és egyéb közelében 
levő intézetek neki köszönhetik növény-
gyűjteményüket ; ekkor gyűjtötte a 3000 
frtra becsült régi pénz-gyűjteményét és 
a m. n. múzeumnak ajándékozott kő-kori 
fegyver- és szerszámgyűjteményét is. Még 
fiatal korában lett téthi esperes és 1874-
ben a győri káptalan tagja. Legtöbb érde-
met szerzett a káptalan levéltárának ren-
dezésével. melyről Kisfaludy Béla külön 
füzetet irt: Látogatás a győri Káptalan 
levéltárában. Ekkor annyit dolgozott, hogy 
szemét majd föláldozta, a minek követ-
keztében sokáig munkaszünetet kellett 
tartania. Püspöke egyúttal megbízta őt 
az egyházi archaeologiai és építészeti 
előadások tartásával a semináriumban. 
Gyűjtési érdeklődése ekkor a sz. képek 
és kegyérmek felé fordult és mindkét 
nemből több ezeret gyűjtött, a mivel a 
hagiograíiának nem kis szolgálatot tett. 
Egy ideig hírlapokat is gyűjtött, egy-egy 
lapból egy-egy példányt iparkodott sze-
rezni, hazaiakat és külföldieket egyaránt; 

továbbá ritkaságokat is szerzett; olaj-
festésű képtára s képes kiadványokból 
álló gyűjteménye is érdekes. Az egyházi 
művészetet is pártfogolta, a mint ezt a 
koronczói templomban és másutt tett 
ajándékai bizonyítják; a budavári Mátyás-
templom részére Kratzmann műtermében 
szintén festetett egy ablakot. Meghalt 1889. 
júl. 16. Győrött. Végrendeletében egyéb 
jótékony adományain kívül 6000 frtot 
hagyott a győri fiúárvaháznak ; a kegy-
érem gyűjteményét a m. n. múzeumnak 
hagyta. — Természettudományi czikkei: 
Die phanerogamen Pflanzen von Koron-
czó und dessen Umgebung (Verhandl. f. 
Naturkunde. Pressburg 1860—61.), Nach-
trag zur Flora von Koronczó (U. ott, 
1864—65.), Die Vögel des Koronczóer 
Weichbildes (Corr. f. Naturk. in Press-
burg 1863); történelmi, irodalomtörténeti 
s régészeti czikkei: Koronczó története 
(Győri tört. és rég. Füzetek 1861. 1863. 
1865—68.), Egy győrmegyei papnak (Má-
téffi Istvánnak) emlékirata a XVIII. szá-
zadból (M. Sión 1863.), Egyház-állapotok 
1698-ban (u. ott, 1869.), Koroncói vidék-
nek kő- és vaskori leletei (Arch Közle-
mények VII.), Románkori oltárkereszt, 
Két románkori kerekegyház nyoma Győr-
megyében (u. ott VIII.) és archaeologiai 
levelek Koronczóról az Arch. Értesítőben 
(1869—72.), Méhkerti Milkovits János 
mint munismaticus és az ő éremtani 
gyűjteménye (Orvosok és term. Munká-
latai XVII. Bpest, 1875.), Adalék a szent 
István dicsbeszédek gyűjteményéhez. — 
Munkái: 1. A Budapesten rendesett 
iparmű- és történelmi-emlék kiállításra 
dr. Zalka János győri püspök által kül-
dött egyházi műtárgyak és régiségek. 
Győr, 1876. — 2. Győrvidékének kő-
kor szaki leletei. U. ott, 1877. — 3. A 
győri ssékesegyhás régi flandriai kár-
pitja. Bpest, 1889. (Különnyomat az Ar-
cheol. Értesítőből.) 

31. Könyvészet 1 8 7 6 — 7 7 . — Religio 1889 . I I . 

21. sz. és gyászjelentés. 
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Ébeni Anna. — Magyar levele Kolozs-
várról 1692. máj. 21. Fekete Erzsébethez, 
Hányi Péter özvegyéhez. (írja ebben, hogy 
már 17 éve, hogy férje meghalt és most 
fia s leánya él még. Deák Farkas közli 
a M. Hölgyek Levelei. Bpest, 1879. cz. 
gyűjteményében; eredetije aKeczer-család 
lapispataki levéltárában van.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 6 .1 . 

Ebenspanger Emil, E. János képző-
intézeti főnök fia, fiatal iró, szül. 1869. 
nov. 24. Lieblingen Temesmegyében; isko- | 
Iáit Temesvárt, Felső-Lövőn és Lúgoson 
végezte. Meghalt 1888. jún. 4. Felső-
Lövőn. — Czikke : Ausflug nach Riegers-
burg (Krassóer Zeitung 1886.); magyar 
és német költeményeket és elbeszéléseket , 
irt a Népiskola (Volkschule (1887—88.) | 
cz. lapba s az Oberwarter Sontagszei-
tungba (1889.) — Álneve : Határszéli. 

Atyjának E. Jánosnak szives közlése. 

Ebenspanger János, a felső-lövői tan-
intézetek helyettes igazgatója, szül. 1845. 
máj. 3. Kukméron Vasmegyében; az 
elemi iskolákat szülőhelyén és Körmén- ' 
den végezte; azután magánúton tanult. 
1859-től a felső-lövői ág. ev. tanítóképző 
intézet növendéke volt, 1863-ban tanító 
volt Rábafüzesen, 1864-ben nevelő Sze-
mesen, 1865. tanító Lúgoson, 1867-ben 
Lieblingen, 1872-ben a közoktatási mi-1 
niszter kiküldte tanulmányútra Német- | 
országba. 1873-ban a temesi kir. tanfel-
ügyelőség titkára lett; 1877-ben a felső 
lövői tanintézetek (VI oszt. gymnasium, 
reáliskola és tanítóképző-intézet) tanára, 
a képző főnöke, 1888-ban a tanintézet 
helyettes igazgatója lett. Az egyleti élet 
terén buzgólkodott. — Irt magyar és német 
költeményeket, elbeszéléseket, életrajzo-
kat, számos ismeretterjesztő és paeda-
gogiai czikket; rendes munkatársa a 
Paedag. Plutarchnak, (ebben Kehr Károly, 
Luther, Wimmer és Weber Hugó élet-
rajzai) M. Tanítóképzőnek, Evang. Nép-
iskolának és a Pädag. Revuenek; irt 
azonban több más lapba is, így a Nép-

iskolába (1886. A magyar nyelv tanítása 
német ajkú népiskoláinkban, Az észtan 
elemei és annak gyakorlati alkalmazása 
a kérdező tanításban; 1887. Mythologi-
sches in den Nanem unserer Wochentage ; 
1888. Hochdeutsch und Mundarten, Tan-
felügyeletünk ; 1889. Ungarns Kultur und 
deren Quellen stb.) ; továbbá a Nép-
tanítók Lapja, Temesi Lapok, Délmagyar-
országi Tanítók Közlönye, Vasmegyei Köz-
löny, Ung. Schulbote, Neue Temesvarer 
Zeitung, Werschetzer Volkszeitung, Schäf-
fers Jugendblätter, Hetzeis Hausfreund, 
Ulustrirte Dorfzeitung, Oberwarter Sonn-
tagszeitung, Volksfreund, Délvidéki Tan-
ügy, Vasvármegyei Tanügy, Vasmegyei 
Lapok, Pädagogische Rundschau, Preussi-
sche Lehrerzeitung, Ev. Népiskola. Rába-
vidék, Turisták Lapja cz. közlönyökbe 
s néhány évkönyvbe, ezek közt: a Kár-
pátegylet Évkönyvébe (1888. Borostyán-
kő.) Programmértekezései a Felső-lövői 
tanintézetek Értesítőjében : 1875. A lélek-
tan gyakorlati alkalmazása, 1879. A köz-
oktatás fokozatos fejlődése, 1880. A 
magyar nyelv és az idegen ajkú tanítók. 
1882. A cselekvés eszméje a nevelés-
ben (Fröbel emlékezete). 1883. A magyar 
nyelv névszavainak viszonyítása, 1885. 
Wimmernek egyik tankönyve (Kőszeg, 
1845.), 1889. Nevelőintézetünk (Külön-
nyomatban is), 1891. Vasvármegye terü-
letének lejtősödése, 1892. Comenius. — 
Munkái: 1. Wählerlied. Temesvár, 1869. 

— 2. Vereinslied der südungarischen 
Lehrer. Nagy-Becskerek, 1870. — 3. 
Kornähren und Feldblumen, belehrende 
Unterhaltungen. Temesvár, 1873—74. Két 
füzet. — 4. Szeget szeggel, történelmi 
beszély a nép számára. U. ott, 1874. — 
5. Földrajz. A népiskolák III., IV. ésV. 
oszt. számára. Bpest,, 1875—76. Három 
füzet. — 6. Erdbeschreibung für Volks 
schulen. U. ott, 1875—76. Három füzet 
— 7. Ungarland, mein Vaterland, pat 
riotische Gedichte. Temesvár, 1876. (2 
kiadás. Szombathely, 1877.) — 8. Hasai 
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történelem jellemrajsokban. A népisk. 
V. oszt. számára. U. ott, 1877. — 9. 
Vaterländische Geschichte in Charakter-
bildern, für die V. Klasse der ungar. 
Volksschulen. U. ott, 1877. — 10. Vas-
vármegye leirdsa népiskolák számára. 
Vasvármegye térképével. Szombathely, 
1880. — 11. Vesérkönyv a magyar nyelv 
módszeres tanítására németajkú iskolák-
ban. U. ott, 1880. — 12. Bas Eisen-
burger Komitat. Felső-Őr, 1882. — 13. 
Fibel, oder der Schreiblese-Unterricht. 
Essen és Bpest, 1884. (Több kiadása.) — 
14. Deutsches Lesebuch für die Mittel-
klassen der Volksschulen. U. ott, 1884. 
(Több kiadása.) — 15. Deutsches Lese-
buch für die Oberklassen und Wieder-
holungsklassen der Volksschule. U. ott, 
1884. (Több kiadása.) — 16. Kurse 
Reformationsgeschichte. U. ott, 1889. — 
17. Deutsches Lesebuch für die Mittel-
klassen der Volksschulen. Evang. Aus-
gabe für Ungarn. U. ott, 1891. — 18. 
Deutsches Lesebuch für die Oberklassen 
und Wiederbolungsklassen der Volks-
schulen. Evang. Ausg. für Ungarn. U. 
ott, 1891. — 19. Zu unserer silbernen 
Hochseit. Felső-Őr. — 20. Ungarische 
Landschule. Nach Falusi isk. könyve. 
Bpest, 1893. —Szerkesztette azUngarische 
Volksschule cz. szaklapot 1879—80-ban 
és ennek folytatását a Népiskola- Volks-
schulét magyar és német szöveggel 18b6-
tól 1889-ig (Mindkét lapban számos czikke 
jelent meg) Felső-Lövőn. 

Dl. Könyvészet 1877 . — Kiss Aron, M . N é p -

iskolai Tanítás Története 321. 331. 350. 378. 1. 
és önéletrajzi adatok. 

Éber Nándor, országgyűlési képviselő 
s hirlapiró, szül. 1825-ben Budán, hol 
akkor atyja Eberl János számvevőségi 
tanácsos volt a m. kir. udvari kíncstár-
nokságnál; a jogi tanfolyamot a pesti 
egyetemen végezte s az akkor igen kevés 
magyartól fölkeresett diplomatiai pályára 
szánta magát és e végből a bécsi keleti 
akadémiába lépett. Alig végezte be az 

évi tanfolyamot s volt néhány hónapig 
a külügyminisztériumban gyakornokul 
alkalmazva, jeles képzettségének azonnal 
pálya nyilt, midőn 1848. elején a konstan-
tinápolyi követséghez titkárrá neveztetett 
ki; a mávcziusi napok után, ott hagyva 
állását, haza jött és szolgálatát a hazá-
nak ajánlotta fel; először a honvédelmi 
bizottmány mellett nyert alkalmazást; 
Debreczenben a forradalmi minisztérium 
1849. ápr. 14. után megalakulván, a magyar 
külügyminisztérium szervezésében mint 
elnöki titkár vett részt gróf Batthyány 
Kázmér külügyminiszter alatt. Világos 
után ő is külföldre menekült és Kon-
stantinápolyban folytatta életét, hol a 
kelet társadalmi, politikai és diploma-
Liai viszonyait tanulmányozta. 1851-ben 
Angolországba ment s itt a katonai tudo-
mányok elméleti tanulására adta magát. 
Politikai, diplomatiai s egyre gyarapodó 
katonai ismereteit önfentartására hasz-
nosítandó, a hírlapirodalom terén kezdett 
működni s a Times munkatársa lett, 
mely őt az épen kiütött keleti háború 
színhelyére küldötte, mint rendes leve-
lezőjét. Éber először is a török sereghez 
csatlakozott, mely Omer pasa vezérlete 
alatt a Duna-vonalt védte az oroszok 
ellen, s ott minden nagyobb ütközetben 
részt vett. Itt megismerkedett Fuad pasá-
val, kit Epirusba és Thessaliába köve-
tett s kinek utóbb tábori főnöke volt. Itt 
ezredesi ranggal és jó sikerrel vezette a 
harczot a betört görög csapatok ellen, 
folyvást forgatván a tollat is, mikor a 
kard pihent. A háború bevégeztével, 
melyben mindvégig s nevezetesen Sebas-
topol ostromában is részt vett, huzamo-
sabban maradt még keleten, mint fő 
tudósító, hozzáérkeztek a levelezők táv-
iratai s levelei, melyeket összeállítva 
elküldött a Timesnek. 1859-ben Olasz-
országba küldték; a franczia s olasz 
főhadiszállásokon tartózkodott mint a 
Times levelezője, egyszersmind a magyar 
komilé megbízottja is volt s részt vett a 
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magén tai és solferinoi döntő ütközetek-
ben. A villafrankai béke után sem maradt 
tétlen a magyar érdekben ; Garibaldi 
nagy vállalatához csatlakozva, részt vett 
Tüi'rel együtt a szicziliai dicső s ered-
ménydús expeditióban, nevezetesen Pa-
lermo bevételében is. Dandárparancsnokká 
neveztetvén ki, az első alakuló dandár 
parancsnokságát vette át, s oly sikeresen 
vezette azt, hogy Capua előtt, a szintén 
parancsa alá rendelt légióval együtt el-
döntötte a végső csatát. A hadjárat be-
fejeztetvén, beadta lemondását az olasz 
seregnél. Ettől kezdve 1867-ig Angol-, 
Franczia- és Olaszországban működött, 
részint hirlapirói szerepét folytatva, részint 
politikai s diplomatiai ismereteit és össze-
köttetéseit igyekezve fölhasználni Magyar-
ország érdekében. A koronázás után ő 
is visszatért hazájába ; a Times levelezői 
tisztét haláláig megtartva, elhatározta, 
hogy tehetségeit s tevékenységét ezentúl 
kizárólag hazájának s a reform-politiká-
nak szenteli. Néhány hirlapi czikkével 
csakhamar feltűnt. Az anyagi téren a 
magyar-angol bank alapításában való 
részvétével tüntette ki magát és össze-
hivatván az országgyűlés Szék város Er-
délyben választotta meg képviselőjének, 
hol programmbeszédet tartott, melyben 
határozottan a közjogi alap mellett nyilat-
kozott és a reformokat hangsúlyozta. A 
Deák-pártnak volt tagja; a delegáczió-
nak is tagja volt, hol főleg a hadügyi s 
külügyi kérdésekben szakavatottan szólalt 
fel. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök-
nek igen bizalmas embere lett és e bizal-
mas viszony annak külügyminisztersége 
alatt is fenmaradt. Utóbbi években Szeben-
megye szászsebesi kerületét képviselte. 
1883-ban az osztrák államvasúttársaság 
magyar vonalainak igazgatótanácsába 
választották. Nőtlen maradt és a társas-
körben, művészetben, különösen a zené-
ben keresett szórakozást; a szinház láto-
gatói jól ismerték, mert minden este ott 
volt valamelyik színházban. Végre vise-

letében, szavaiban az elmezavar tünete 
mutatkoztak és elméje mind jobban és 
jobban elhomályosult; tépett lelki álla-
pota idézte elő halálát. 1885. febr. 27. 
este színházba készült; a mint másod-
emeleti lakásának folyosójáról a lépcső-
höz ért, egyszerre megtántorodott, neki 
bukott a lépcső korlátának és azon keresz-
tül alázuhant. Temetésén márcz. 3. Brins-
ley Rikhárd, a Times levelezője angol 
beszédet mondott, nagy elismeréssel emlé-
kezvén meg az elhunytról, ki mindig hű 
tolmácsa volt Magyarországnak és meg-
tanította az angolokat, hogy tiszteljék 
Széchenyit s Deák Ferenczet. — Mun-
kái : 1. A honvédelmi szervesésről. Pest. 
1868. (Különlenyomat a Századunk-ból.) 
— 2. As őssi gyakorlatok és a honvéd-
ség. U. ott, 1871. 

Schematismus Hungáriáé 1 8 2 8 . 135 . — V a s á r -

napi Újság 1869. 26. sz. arczk. 1885. 10. sz. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — 1885 : Egyetértés 

5 8 . SZ. Ország-Világ 10. SZ. a r c z k . P. Xaplú 

58. 59. sz. és gyászjelentés. 

Eberhardt Mátyás, ág. ev. lelkész 
Selmeczbányán, hova 1574. szept. 28. a 
morvaországi Iglauból érkezett meg; 
1557. ápr. 28-tól Vittenbergában tanult 
és ott is szenteltetett föl lelkésznek; 
megérkezése után aláirta a bányavárosok 
vallástételeit, melyeket Cubicularius (Kam-
merknecht) Ulrich szerkesztett, Oláh Mik-
lósnak az ág. evangélikusokra erőszakol-
hittételei ellenében. 1575-ben husvétnap-
ján az alsó városi templomot fölszen-
telte. 1577. jún. 7. részt, vett a körmöcz-
bányai zsinaton, hol a két bányavárost 
illető egyházalkotmányi határozatok ho-
zattak. 1580. márcz. 16. és 17. jelen volt 
ismét az ugyanott tartott zsinaton, hol 
mint senior a többi papok előtt a testvéri 
szeretetről és egységről beszédet tartott. 
Meghalt 1580. júl. 28. Selmeczbányán. 
— Munkája : Enchiridion pastorale, in 
quo privata confessio, vera corporis et 
sanguinis in coena praesentia, publicusque 
circa communionem sacram congressus, 
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defenditur. Lipsiae. 1576. — Verseket 
is irt Thoraconymus Mátyás ellen. 

Reissius David, Predigten. Leipzig, 1581. (Az 
előszóban.) — Klein, Nachrichten II. 137. 1. 
— Ribini, Memorabilia I. 262, 250 1. — Bar-
tholomaeides Memoriae Ungarorutn 33. 1. — 
Fabo, Monumenta III. — Figyelő XVII 386.1. 
— Breznyik János, A s e l m e c z b á n y a i e v . e g y -

ház és lyceum története I. 223 1. 

Eberhardus, kapuczinus-rendi szerze-
tes Pozsonyban. — Munkája: Der neuer-
kannte Heyland, und Wunderwürckende 
Apostl der Indianer Franciscus Xaverius 
Ausz der Gesellschaft Jesu In der Kirchen 
oberwehnter Gesellschaft Bev S. Salvator 
In der Königlichen, Freyen und Haupt-
stadt Pressburg . . . . Tyrnau, 1711. 

Szabó Károly, Réfíi M. Könyvtár II. 659 1. 

Eberl Ferdinand. — Iíézirati munkája: 
Die Kleinigkeit, ein Original Lustspiel in 
3 Aufzügen, Eigends verfasst für das 
privat-Theater Seiner Excellenz der Frau 
Gräfin von Károly; vorgestelltauf diesem 
Theater zum erstenmale den 10. Okt. 
1797. (4-rét 82 lap, a m. n. múzeum 
kézirattárában ; a szerző is föllépett Otto-
mar gróf szerepében.) 

Eberl Gotthard, cziszterczi rendi ál-
dozó-pap. szül. 1726. ápr. 3. Szent-Gott-
hárdon Vasmegyében ; az osztrák heiligen^ 
kreuzi cziszterczi kolostorba lépett. 1747. 
szept. 21. fogadalmat tett és 1750. szept. 
21. misés pappá szentelték föl. Meghalt 
1775. aug. 12. Gvanafalván (Jennersdorf) 
Vasmegyében. — Munkája: Die Zeichen 
der Beehrung vermög denen Zeichen 
der geübten Tapferkeit, oder ein Lob-
und Ehren-Rede d e s . . . Graf d'Ayasa-
saischen Cuirassier-Regiments. bei der 
zu Rechnitz den 26. May 1767. von . . . 
Grafen Joseph von Battyan solemniter 
gehaltenen und denen neuen Estandarten 
ertheilten Weyhung. Oedenburg. 

Peirik Bibliographiája és dr. Béltefi Rémig 
szives közlése. 

Eberling József, főreáliskolai tanár, 
szül. 1849. decz. 2. Budapesten; ugyanott 
végezte 1867-ben a főgvmnasiumot és az 

egyetemet; a bölcseleti 3. évben tagja 
volt az akkor életbe léptetett tanárképző-
nek ; 1874 ben kinevezték assistensnek 
a physikai tanszékhez ; ugyanez időben 
a gyakorló-iskolánál is működött. 1872. 
jún. tanárvizsgát tett; 1873-ban kinevez-
ték a budai főgymnasiumhoz helyettes 
tanárnak; 1874 óta a mathematika s 
természettan rendes tanára a fő városi VIII., 
majd IV. ker. községi főreáliskolában. — 
1869-ben a budapesti egyetemen elnyerte 
a mathematikából kitűzött pályadíjat: 
Határozott egészletek cz. pályaművével; 
kritikái megjelentek a M. Tanügyben 
(1870.) és a Középiskolai Tanáregyesület 
Közlönyében (1875. 1877. és 1892. Néhány 
szó az Írásbeli dolgozatokról), a Nőneve-
lésben (1886.); 1888 óta a Kisdednevelés 
Külföldi Szemléjének rovatvezetője. — 
Programmértekezése: Két tétel a sorok 
összehajlóságáról. (Budapesti VIII. ker. 
főreáliskola Értesítője 1876.) — Munkája: 
A goniometria és trigonometria alap-
képletei. Bpest, 1886. (Különnyomat a 
budapesti VIII. ker. községi főreáliskola 
Értesítőjéből.) 

Wutz Kévkönyve és önéletr. adatok. 

Eberstaller Bernát, szent Ferencz-
rendi kapisztrán-szerzetes és hitszónok. 
— Munkái: 1. Ivanzel-Rede bei der 
feierlichen Gelegenheit, als der Hochw. 
Pater Josephus Matzek . . . den 17. August 
1817. sein erstes heil. Mess-Opfer. . . zu 
Maria-Radna in Ungarn . . . entrichtete. 
Arad, 1822. — 2. Gelegenheits-Rede, als 
der Hochw. P. Felix Hesz den 12. Febr. 
1825. zu Radna . . . das feierliche Anden-
ken seiner fünfzigjährigen Priesterwürde 
entrichtete. U. ott. — 3. Rede bei Ablegung 
feierlicher Ordensgelübde des ehrwürdi-
gen Frater Anton Haysz . . . gehalten am 
2. Sonntage nach Pfingsten 1828. in 
Maria-Radna. U. ott. 

Chevapovich, Synopticus-Memorial. Cataio-
gus observantis minor, prov. S. Joannis 
a Capistrano. Biidae, 1823. 326. 1. — Petrik 
Bibliographiája. 
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Ebért Ignácz, karmelita szerzetes. — 
Munkája: Litera inscrutábilis. Uner-
grüblicher Buchstaben. Das ist.: demütigst-
verpílichte Lob- und Ehren-Rede in wel-
cher das, irdischen Wissenschaften ver-
hüllte, unermessliche, und Abgrund-volle 
Geheimniss Göttlicher Drei - Personter 
Weesenheit die endliche Vernunft von 
dem stammlenden Jeremia bekennet, und 
am hohen Titular-Fest des Baarfüszer-
Ordens der allerheiligsten Dreifaltigkeit 
in eigenem Gotteshaus zu Klein-Maria-
Zell zu Alt-Ofen in Nieder-Ungarn den 
28. May a. 1752... angestimmet hat. Ofen. 

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

Ebhardt (Ebhart) György Zsigmond. 
orvosdoktor, soproni származású, 1756. 
febr. 9-től a jenai egyetemen tanult. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
statu mesenterii naturali et praeternatu-
rali. Jenae, 1755. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 157. 
— Szinnyei K ö i i y v e s z e t e . 

Eble Gábor, a gróf Károlyi-család pénz-
tárnoka, szül. 1843. márcz. 25. Mecséren 
Mosonmegyében; a gymnasiumot M.-
Ovárott a piaristáknál és Győrött a ben-
czéseknél végezte (1855 — 63.); ezután 
egy évig Pesten jogot hallgatott. 1864 
őszén, korábbi hajlamát követve, a gazda-
sági pályára lépett és elvégezte Magyar-
Óvárott a gazdasági tanfolyamot. 1868 
nyarán Sándor Móricz gróf biai uradal-
mában nyert alkalmazást, honnét 1870. 
júl. 1. Károlyi György gróf szolgálatába 
lépett. 1875 őszén a gróf behozta őt parádi 
uradalmából Budapestre, hol azóta mint 
pénztárnok működik. A téthi hősök 
(Dzwonkowsky és Münster) sírját, Ivmety 
levele nyomán, ő kutatta föl és ő pendí-
tette meg síremiéköket, melyre 105 fr.tot 
gyűjtött. — Költeményei s egyéb czikkei 
a Figyelőben (1887. Kölcsey kiadatlan 
költeményei), a Budapesti Hírlapban (1887. 
A nagy-károlyi Kölcsey-szoba), az Egyet-
értésben (1890. 156. sz. Egy Károlyi ex-
humálása. A inult századi családi viszo-

nyokat jellemző czikk.) — Munkái: 1. 
A bujáki vár története. Bpest. 1887. — 
2. Gróf Károlyi Sándor. . . temetése 
alkalmával elmondott versek 1744. Is-
merteti s kiadja. U. ott, 1888. (Ism. Nem-
zet 103. Főv. Lapok 89. sz. Századok.) 
— 3. A nagy-károlyi gróf Károlyiak 
leszármazása. U. ott, 1891. (24 példány-
ban nyomatott czímerekkel és egyéb 
illustratiókkal.) — 4. Egy magyar nyomda 
a XVIII. században. U. ott, 1891. (Ada-
lék nemzeti művelődésünk történetéhez. 
Ism. Bud. Szemle LXVIII.) — 4. Károlyi 
Ferencz gróf és kora. 1705—1758. I. köt. 
U. ott, 1892. (Sajtó alatt.) 

Győri Közlöny 1 8 8 6 . 2 . S z . — Magyar Salon 

V. kötet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Ebner János Jakab — Kézirati mun-
kája : Itinerarium meum ab anno 1620 
usque ad annum 1631. (12-rét 179 lap 
német szöveggel, a m. n. múzeum kéz-
irattárában. Elveszett.) 

Ebner János IApót, orvosdoktor, sop-
roni származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de parotide tumente. 
Budae. 1780. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Ébner Károly, községi kántor-tanító, 
szül. 1810. júl. 13. Sopronban, hol atyja 
szabómester volt; a soproni ág. evang. 
gymnasiumban tanult és már 14 éves 
korában arra volt utalva, hogy a szüksé-
ges tankönyveket és tanszereit önmaga 
szerezze be, azért a jobbmódú családok 
gyermekeinek leczkéket adott; 1832-ben 
lyceumi tanulmányait bevégezte s azon 
év máj. 6. a gálosi ág. evang. hitközség 
hívta meg tanítójának, hol még 1885-ben 
is működött. Már 1832-ben tanította a 
magyar nyelvet, természettudományokat, 
a földrajzot és történelmet; saját készít-
ménye volt az a földgömb, melyet a föld-
rajz tanításánál használt. Ó felsége 1882. 
márcz. 29. 50 éves sikeres működéseért 
a koronás ezüst érdemkeresztet adomá-
nyozta neki. — Munkája : Knrzgefasste 
Naturlehre, Geographie, Verfassungs-
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lehre und Geschichte von Ungarn. Press-
burg, (1870.) 

1)1. Paedagogiai Szemle 1882 . ( M e r é n y i K á l -

mán, fénnyom. arczk.) 

Ebner László, városi főjegyző Varas-
don és megyei táblabíró. — Munkái: 1. 
Dictio qua ill. dnum Georgium e comi-
tibus ErdŐdy de Monyorókerék die 24. 
May 1824. in administrationem officii 
supremi comitis provinciáé Varasdinen-
sis solemni ritu introduceretur . . . no-
mine concivium suorum in monte Ivresz-
novicza venerabatur. Varasdini. — 2. 
Historisch - statistisch - topographische 
Beschreibung der kön. Freistadt Varas-
din. Warasdin, (1828.) 

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

Ébner Mihály, soproni származású 
volt és Vittenbergában 1724. okt. 23-tól 
1730. nov. 4-ig bölcseletet és theologiát 
tanult, mire hazájába visszatért. — Latin 
elegiát irt Chladni Márton halálára: 
Lachrimae, quibus ultima fata dni M. 
Chladenii . . . acerbissime deflent cives 
Pannonii. Vitembergae, 1725. cz. mun-
kában. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 219. 

Ebner Sándor, gazdatiszt Göböljárá-
son. — Sok gazdasági czikkeket irt a 
Falusi Gazdába (1868.), az Erdélyi Gazdába 
(1869—74.) sat. 1881-től a Borászati Lapok 
munkatársa volt. — Munkája: Gazda-
sági Káté. Ed. Teisserenc de Bort fran-
czia munkája nyomán. M.-Óvár, 1882. 
(Sporzon Pállal együtt. 2. jav. és bőv. 
kiadás. U. ott, 1884.) 

M. Könyvészet 1 8 8 2 . 1884 . 

Eccard (Eckard) Ábrahám, ág. ev. 
lelkész, sziléziai származású; Magyar-
országba jött és Eperjesen a főtemplom-
nál lelkészkedett, egyszersmind iskola-
felügyelői tisztet is viselt; de itt tiszt-
társával Sartorius Jánossal, a ki önző, 
czivakodó és kevély ember volt, igen sok-
szor feszült viszonyba jött. Az 1663. máj. 
15—17. Eperjesen tartott zsinaton az ő 
peres ügyök is tárgyaltatott, melynek 

érdemében következő czímű iratot adott 
be: Brevis demonstratio Johannem Sarto-
rium ecclesiae eperiensis diaconum non 
esse verum lutheranum, sed fanaticum, 
oblata synodo Epperiensi 1663.celebratae; 
és Examen responsionum Sartorii, 1663. 
Sartorius azonban, mint Klein irja, részre-
hajló ítélet következtében fölmentetett, 
az ártatlan Eckard pedig hivatalát letette. 
Miután Eperjesről végképen elment, Lei-
biczon Szepesmegyében lettlelkész, honnét 
megidéztetett Pozsonyba, a rendkívüli tör-
vényszék elé, de ott nem jelent meg, 
hanem 1674-ben önkéntes számkivetésbe 
ment Sziléziába és mint száműzött halt 
meg 1682-ben Boroszlóban. Neje Neu-
mann Anna volt; egyik fia András Kés-
márkon lett rektor, a másik Ábrahám 
atyja halála után Magyarországba jött 
és Mislaván, Kassához közel lett lel-
készszé; Anna nevű leánya pedig egy 
késmárki gyógyszerészhez ment nőül. 

Genersich, Die königl. Freistadt Késmárk 
I I . 2 3 1 . 1. — Kácz Károly, A p o z s o n y i v é r -

törvényszék. Sárospatak, 1874. 55.1. — Figyelő 
XVII. 387. 1. 
Eccard András, ág. ev. tanító, előbbi-

nek fia, 1672. júl. 25-től vittenbergai 
tanuló volt; hazájába visszatérte után 
Késmárkon iskolatanító (rector) lett. 1674-
ben atyjával együtt Sziléziába kivándorolt, 
de az ország lecsendesültével 1682-ben 
Késmárkon ismét elfoglalta rectori hiva-
talát. Meghalt 1705-ben. — Munkái: 
1. Ungarica publice explicabunt Con-
radus Samuel et . . . die 26. Oct. 1672. 
Vittenbergae, 1685. (S. Schurzfleischi Dis-
putationes Historicae civiles. Lipsiae, 1698 
—99. XII.) — 2. Celeusma Votivum, 
in Sacrum Hymenaeum Plur. Rev . . . 
Dn. Sam Schröter . . . relictae Filiae ; 
Nunc Generosi . . . Viri Dn. Jakobi Gün-
thers, delictae Privignae Sponsae; XVI. 
Cal. Aug. . . . 1668. Cassoviae. — 3. 
Anser Martinalis Generoso . . . Dno 
Martino Madarász . . . Civitatis Casso-
viensis Judici . . . Ipsis Martinalibus . . . 
1669 submisse oblatus . . . Leutschoviae. 
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Genersich, Merkwürdigkeiten der k. Frey-
stadt Késmárk II. 231. — Bartholomaeides, 
Memoriae Ungarorum 174. 1. — Figyelő XVII. 
387. 1. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
II. 309. 322. 1. 

Eccard Kristóf, pozsonyi származású, 
1658. febr. 16-tól a vittenbergai egyetem 
hallgatója s 1666-ban a kassai ág. ev. 
egyház német hitszónoka volt. — Mun-
kája : De unitate et unione. Vitteber-
gae, 1658. 

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 154.1. — 
Figyelő XVJI. 387. 1. (Fabó.) 

Eck (Eckius) Bálint, orvos doktor és 
bártfai főbiró ; lindaui származású, szülő-
városában végezte középiskolai tanulmá-
nyait, azután a krakkói egyetemre ment, 
hol a bölcseletet, ékesszólást és költé-
szetet tanulta; innét Thurzó Elek gróf 
meghívására Orsolya lányának nevelé-
sére Magyarországba jött; kevés ideig 
Bártfán is tanított; azután visszahivatott 
Krakkóba a költészeti tanszékre; innét 
Thurzó Elek gróf pártfogásával Bártfa 
városa ismét iskola-igazgatóvá s utóbb 
birájává választotta ; ezen idő alatt (1539 
— 41) Réwai Ferencz fiainak házi gazdája 
volt. 1533 után Kassán is tanított. Nem-
csak az ékesszólásban, költészetben és 
bölcseletben, hanem a természettudomá-
nyokban, sőt az orvosiakban is járatos 
volt. — Munkái: 1. FAegiacum Carmen 
in laudem Philippi Bervaldi, ad Rudol-
phum suum Agricolam . . . Cracoviae, 
1512. — 2. Hymnus exhortatorius ad 
Cracoviam . . . U. ott, 1514. — 3. Lucii 
Flori Bellorum Romanorum Libr. IV... 
U. ott, 1515. — 4. De arte versificandi 
opusculum . . . U. ott, 1515. (Ujabb kia-
dásai u. ott, 1521. és 1539.) — 5. TJtrum 
prudenti Viro sit ducenda Vxor. U. 
ott, 1518. (Költemény Thurzó Elek tisz-
teletére.) — 6. Ad Clarissimos Viros. 
Dominum Petrum Czipser, et Andreám 
Reuber, Bartphani populi . . . U. ott, 1518. 
— 7. De Mundi contemptu et Virtute 
amplectenda Dialógus,. . . U. ott, 1519. 
és 1528. — 8. Apophereticum Carmen 

de Christi Natiuitate.Elegis compositum.. _ 
U. ott, 1520. — 9. De Reipublicae acl-
ministratione Dialógus.. . U. ott, 1520. 
— 10. Q. Horatii Flacci Biber de 
Arte Poetica ad Pisones . . . U. ott, 
1521. — 11. Q. Horatii Flacci Epis-
tolarum Libri II. . . . U. ott, 1522. — 
12. De Ratione legendi Auctores Li-
bellus. U. ott, 1523. — 13. De Re-
surrectione Dominica Carmen heroi-
cum . . . U. ott, 1525 és 1534. — 14. 
Aurelii Prudentii Clementis Viri Con-
sularis Biber Peristephanon, hymnos 
in laudem Sanctorum, qui Martyrio coro-
nati sunt, complexus . . . U. ott, 1526. — 
15. Diui Aurelii Augustini, Hipponen-
sis Episcopi, de Vita Christiana ad 
sororem suam viduam Liber I. . . . U. 
ott, 1529. — 16. Epigrammatum Sac-
rorum Liber . . . U. ott, 1537. — 17. 
Epigrammata Pannoniae Luctui, quo 
Principum aliquot et insignium Virorum 
mortesaliique funesti Casusdeplorantur... 
U. ott, 1544. (Ezekből Weszprémi nyol-
czat közöl.) — 18. Elegiacon ad doctis-
simum Virum D. Joannem Benedictum, 
Cracou . . . Canonicum . . . U. ott, 1545. 
(Ezen munkák egy részét mint bártfai 
tanító iskolájának használatára adta ki.) 
— Levelei Réwai Ferenczhez Lőcséről 
1539. szept. 7. 1540, jún. 8. nov. 25., 
1541. jan. 1. 16. a Révai-család levél-
tárában. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
Cent. Alt. P. Post. 75—87. 1. — Frank!, Iiazai 
és Külföldi Iskolázás. Bpest, 1873. 103. 181. 
348—355. 1. és Révai Ferencz fiainak isko-
láztatása 1538—1555. Bpest, 1873. 17. 1. — 
Szilády Áron, Régi M. Költök Tára II. 442. 1. 

Eckert Antal, orvosdoktor, zsámbéki 
pestmegyei származású. — Munkája: Dis-
sertatio inaug. medica de hypochondria. 
Budae, 1841. 

Rupp, Beszéd 162.1.— iSsi»«yei Könyvészete . 

Eckert József Frigyes, orvosdoktor, 
szemész- és szülészmester, a cs. kir. 
Ferencz-József IV. könnyű lovasezred 
orvosa s a koronás aranyérem tulajdo-
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nosa. Több évig tartózkodott Keszthelyen. 
— Munkája: Hévviz und Balaton. Eine 
balneologische Skizze. Pest, 1864 (Feste-
tich Tassilo grófnak van ajánlva.) 

Szinnyei K ö n y é s z e t e . 

Eckhard Mihály, heltai származású 
tanuló Brassóban. — Munkája: Cum 
Egregiae summaeque Spei Adolescen-
tulo Johanni Trau Gott Seulero, Excel-
lentissimi, Prudentissimi, juxta ac Doc-
tissimi Dn. Lucae Seuleri, M. D. experien-
tissimi. ut et inclutae Reip. Coronen. 
Oratoris Amplissimi, filiolo natu minori 
fasces regii inferiorum classium publicé 
die 17. Oct. MDCCI. auspicato impone-
rentur, simplici Carmine eos ornare 
voluit. . . Coronae, 1701. 

Gross, Kronstädter Drucke 24. 1. 

Eckmayer József, m. kir. kamarai 
sótárnok Makón. — Munkája : Frohe 
Gedanken bei dem Antritt seiner neuen 
Würde des Herrn . . . Johann v. Partzer,... 
am 42-ten im Weinmonathe 1832. Pesth. 

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

Eckschlager Ágoston. — Munkái: 1. 
Prolog zur Eröffnung des Theaters in 
Pressburg 1813. Baden. — 2. Ungarn. 
Geschrieben am Krönungstage Ihrer Majes-
tät der Königin Carolina Augusta als 
Königin von Ungarn am 25. September 
1825. Pressburg. (Költemény.) 

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

Eckstein Adolf, ügyvéd és E. Frigyes 
egyetemi tanár testvére; az 1839—40. 
országgyűlésen egy jelen nem levő mág-
násnak volt követje. — Beszélye van az 
Athenaeumhan (1841.) — Munkája: A 
magyar váltójog kézikönyve. Pozsony, 
1840. 

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

Eckstein Ferencz, (ehrenbergi) orvos-
doktor, cs. kir. tanácsos, a Leopold cs. 
rend vitéze, Pest- és Somogymegye 
táblabírája, egyetemi tanár. szül. 1769. 
márczius 28. Alsó-Kubinban Árvamegyé-
ben, hol atyja k. kamarai tisztviselő 
volt; az orvosi tudományokat a pesti 

egyetemen hallgatta; 1793—97-ig Stahli 
György tanár segédje; 1795. okt. 27. 
sebészeti, nov. 26. szülészeti s 1797. 
aug. 1. orvosdoktori oklevelet nyert; 
azután Kőszeg város tiszti főorvosa lett. 
1799-től a pesti egyetemen a sebészet és 
szülészet helyettes tanára s 1803. nov. 
1-től a gyakorlati sebészet, rendes tanára 
volt. 1809—10-ben a nemesi fölkelők 
kórházainak főorvosa, később a pesti 
sebészeti kórház igazgatója. 1812-ben 
magyar nemességre emeltetett. 1825-ben 
cs. kir. tanácsos lett. Meghalt 1833. nov. 7. 
Pesten. — Munkái: 1. Casus chirur-
gici tres, in publicum artis suae speci-
men descripti. Pesthini, 1803. — 2. 
Belatio officiosa generalis de nosoco-
miis pro nobili insurgente militia hun-
garica anno 1809. erectis et administra-
tis. Budae, 1810. — 3. Tabellarische 
Darstellung der gebräuchlichsten chirur-
gischen Instrumente, Binden und Maschi-
nen älterer und neuerer Zeit, zum Be-
hüte der Wundarznei beflissenen. U. ott, 
1822. (Ezen czím alatt is: Akologie.. .) 
— Több czikke van a berlini Encyclop. 
Wörterbuch der medicinischen Wissen-
schaft-ban. — Kézirati munkája: Vorlesun-
gen über die Wundarzneikunst. Pest. 
1819—20. (Almási Balogh Pál másolása 
a budapesti egyetem könyvtárában.) 

Fejér, História Academiae 144.1. — M. Kurir 
1833 . I I . 4 0 . SZ. — Jelenkor 1 8 3 3 . 9 0 . SZ. — 

Hírnök 1839 . 3 1 . s z . — Thewrewk József, M a -

gyarok Születésnapjai 34. 1.) — Szinnyei 
K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 1 8 7 8 . 4 4 . S z . 

— Pauler Tivadar, B u d a p e s t i E g y e t e m T ö r -
ténete és gyászjelentés. 

Eckstein Frigyes (ehrenbergi), orvos-
doktor, E. János k. lyceumi orvostanár 
és Bergmann Jozéfa fia, szül. 1803. szept. 
13. Kolozsvárt; atyját 1812-ben elveszt-
vén, anyja gondjaira s vezetésére volt 
bízva s már 5 éves korától fogva Pesten 
nevekedett, hol hat éves gymnasiumi s 
három éves philosophiai tanfolyam után 
az orvosi pályára lépett. 1825. nov. az 
egyetemi kórháznál segéd lett és 1826. 
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jan. 21. orvosdoktorrá avatták. Ezután 
gyakorló orvos lett és a fővárosban a 
legkeresettebb orvosaink közé tartozott; 
részt vett az 1831-ben alapított Orvosi 
Tár munkálataiban; a kereskedelmi Casi-
nóban felolvasást tartott a choleráról. 
1839-ben Eötvös József báró társaságá-
ban utazott és Németországnak egy részét 
bejárta, mire barátját és útitársát el-
kísérte Karlsbadba. Hazaérkezte után mint 
az orvosegylet megválasztott elnöke 1839. 
okt. utazási tapasztalatairól székfoglalót 
tartott. Az orvosok és természetvizsgálók-
nak 1841. lavaszán tartott első nagy 
gyűlésén felhívta orvostársait a Magyar-
ország orvosi helyrajzának közös kidol-
gozására. A kórboncztan vizsgálatait, 
különösen az akkor ujabbkorú sejtszöveti 
kórtant nagy szorgalommal tanulta. 1841-
ben a megürült gyakorló orvosi tan-
székre pályázni akart, de betegsége miatt 
ezen szándékában meggátoltatott. 1844-
ben a m. kir. egyetem orvosi karának 
dékánja volt. 1848-ban a magyar kor-
mány mellett mint egészségügyi tanácsos 
működött és ezen szolgálatban még 1849-
ben is megmaradt. Meghalt 1859. jún. 8. 
Pesten. — Orvosi czikkei az Orvosi Tár-
ban: (1831. Méhen kívüli hasterhesség, 
A járványos cholera okai, különös tekin-
tettel annak eredetére Pesten, A rejtett, 
különösen pedig az ürös fekélyekről; 
1832. A sip fekélyekről, A Magyarország-
ban 1826-tól fogva uralkodó váltóláz, Az 
ibolónak használatáról a görvélyekben 
és könyvismertetések; 1833. Az 1833— 
34. hurutos járvány, 1838. Budapesti 
vizáradás 1838-ban orvosi tekintetben; 
1839. Töplitz, Karlsbad. Marienbad, Gas-
tein, Ischl 1839-ben ; 1840. A budapesti 
idő- és kórjárat márcziustól szeptemberig 
1839-ben ; 1841. Utazási töredék, Néhány 
német orvosintézetről, Hasbéli kékkór 
(Cyanosis abdominalis), Magyarország 
orvosi helyrajzának kidolgozásáról; 1842. 
Budapesti idő- és kórjárat 1841-ben 
novemberben, A németországi élettani 

tapasztalatok gyógygvakor tatra alkal-
maztatásáról ; 1846. A lefolyt 1845. utolsó 
évnegyedben uralkodott idő- és kórjárat-
ról) ; az Orvosi Hetilapban (1857. Élet-
tani gyógyszerkisérletekről, kivált ezek 
szükségéről és módjáról; 1858. Frerichs : 
Klinik der Leberkrankheiten ismertetése; 
1859. A kötállomány sejtjeiről élettani 
szempontból.) —Munkái: 1. Dissertatio 
inaug. medica sistens memorabilia clinica 
anno scholastico 1825 in nosocomio aca-
demico r. s. universitatis Hungaricae 
collecta habito imprimis respectis typhi 
contagiosi. Pestini, 1825. — 2. Die 
epidemische Cholera. Beobachtet in 
den Monaten Juli, August u. September 
1831. Pest u. Leipzig, 1832. (Ism. Hecker, 
Literarische Annalen der gesammten 
Heilkunde.) — Hátrahagyott kéziratai: 
A váltólázat illető jegyzetek a m. kir. 
helytartótanács levéltárából és egy kidol-
gozott értekezés a váltólázról; A gyógy-
szerek hatásáról az egészséges emberre, 
számos jegyzetek különbféle munkákból; 
A sejtszöveti kórtanból, különösen Vir-
chow munkáiból bő kivonatok ; Kivona-
tok az élettanból, különösen az ideg-
rendszer működéséről; Orvosi napló-
könyvének egyes kivonatai ; A phreno-
logiához tartozó számos jegyzetek. 

Orvosi Hetilap 18fi0. 48. sz. (Dr. Bene Fe-
rencz emlékbeszéde.) — Rupp, Beszéd 154. 1. 
— Fekete Lajos, Magyarországi ragályos jár-
vány-kórról. Debreczen, 1874. 97. 1. — Szinnyei 
Könyvészete és gyászjelentés. 
Eckstein János (ehrenbergi), E. Ferencz 

egyetemi tanár testvérbátyja, sebészdok-
tor ; a pesti egyetemen végezte az orvosi 
tudományokat, hol 1791-ben orvosdok-
torrá avatták és 1793-ban tanársegéd 
lett a sebészet- és szülészetből. 1800-tól 
1807-ig a kolozsvári orvossebészi intézet-
nél a boncztan, sebészet és szülészet 
rendes tanára volt, egyúttal az intézet 
igazgatósági teendőit is vitte. 1807-ben 
a pesti egyetemhez az elméleti sebészet 
tanszékére neveztetett ki. Meghalt 1812. 
jún. 12. Pesten, 51 éves korában. — 
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Munkája: A Venusi vagy Szerelem nya-
vajájdnak rövid leirása és bizonyos 
orvoslása a legújabb tapasztalások szerint. 
Kolozsvár, 1803. (Dr. Szőts Andrással.) 

Hazai s Külföldi Tudósítások 1812 . I . 49 . SZ. 
— Orvosi Hetilap 18G0. 4 8 . s z . — flupp, B e s z é d 
134 . 146 . 1. — Pauler Tivadar, A b u d a p e s t i 
e g y e t e m t ö r t é n e t e I . — Maizner János, A k o -
lozsvári orvos sebészi tanintézet történeti 
vázlata. Kolozsvár, 1890. 5. 73. 1. 

Ecsedi György, ev. ref. prédikátor 
Mónos-Petriben Biharmegyében. — Kéz-
irati munkái: Az ember szivének képze-
lődéséről való trakta, Keresztyén ember 
e világi életben való állapotjának a sz. 
irás szerént való leirása. Megtérésre intő 
prédikáczió Perkinsusból ford., Világ vé-
géről való beszélgetés, A Moses sátora 
és a Salamon temploma Köpke Boldizsár-
nak Amsterdamban 1698-ban megjelent 
munkája után. Mónos-Petri, 1762. (3-rét 
202 lap a m. n. múzeum kézirattárában.) 

Ecsedi Gyula. — Népdalokat irt a 
Koszorúba (1832.) — Szinműve: A gyám-
ság, Gerle és Horn után ford. vígj. 2 felv. 
a tudós társaság költségén. (Előadatott 
Pesten a nemzeti színházban 1837. nov. 
18., 1838. jan. 8., 1839. szept. 2. nov. 
29. és 1841. márcz. 21. Kézirata a m. 
n. színház levéltárában.) 

Honművész 1837. 94. s z . é s s z í n l a p o k . 

Ecsedi (Etsedi) János, ev. ref. gymna-
siumi tanár, érkeserűi (Biharm.) szárma-
zású ; Debreczenben tanult és 1791-ben 
lépett a felső osztályba (subscribált); 
1801-ben főiskolai senior volt. 1803-ban 
Komáromban választották meg tanárnak. 
Meghalt . . . — Munkái: 1. Halotti be-
széd Darányi Krisztina asszonynak Do-
monkos Mihály élete párjának sírja felett 
1805. márcz. 30. Komárom. (Farkas János 
ev. ref. lelkész prédikácziójával együtt.) 
— 2. Halotti beszéd, melyet néhai tek. 
ns. Darányi Julianna ifjú-asszony Sár-
közy Zsigmond élete párjának hideg tete-
mei fölött tartott 1807. jan. 6. U. ott. -
— 3. Halotti beszéd, melyet néhai . . . 
Pázmándy Johanna ifjú-asszonynak . . . 

Karácson Dániel úr igen szeretett élete 
párjának hideg tetemei felett tartott . . . 
szept. 22. 1807. U. ott. — 4. Halotti 
beszéd, melyet néhai ns. nemzetes Szarka 
János tetemei felett tartott aug. 11. 1811. 
U. ott. (Tóth János prédikácziójával együtt.) 

Petrik Bibliogr. II. 716.1. és Bakoczi János 
ev. ref. lelkész sz ives közlése. 

Ecsedy Kálmán (boros-jenői), föld-
birtokos, E. Lajos és bilkei Lipcsey Ottilia 
fia; meghalt 1882. nov. 28. Nagy-Kálló-
ban 39. évében. — A csárda romjai cz. 
eredeti népszínművét (dalokkal és nép-
tánczczal 3 felv.) előadták először 1877. 
nov. 9. a budapesti népszínházban. (Ism. 
Ellenőr 411. sz.) 

Pesti Napló 1 8 8 2 . 332 . s z . é s g y á s z j e l e n t é s . 

Ecsedy Miklós, ev. ref. lelkész, szül. 
1754 körül Mónos-Petriben Biharmegyé-
ben. hol atyja E. György ev. ref. prédi-
kátor volt; tanulmányait Debreczenben 
végezte, hol a többi Ecsedi nevűektől 
megkülönböztetésül poéta előnevet nyert; 
a theologiai szak végeztével Hód-Mező-
vásárhelven volt gymnasiumi rektor 1781 
—83, mire a makóiak meghívták lelké-
szüknek, a mit elfogadott, előbb azonban 
a külföldi egyetemeket látogatta meg 
1784-ben haza jött és elfoglalta hivatalát, 
melyet 1803. febr. történt haláláig viselt. 
— Munkái: 1. Bádgyadt lelkeket élesz-
getö csendes muzsika, az-az egynehány 
kegyes énekek. Buda, 1794. (50 éneket 
foglal magában. 2. kiadás. Vácz, 1795. 
3. kiadás. Buda, 1807., Debreczen. 1819., 
1832. és 1856.) — 2. Sok tövissek között 
felnőtt sárga liliom, azaz: Egynehány 
olyan elmélkedések, melyeket hosszas 
sinlődése között gyűjtögetett és nagy 
részént beteg ágyának szélin versekbe 
szedegetvén leirt; azután pedig, némely 
virrasztó énekekkel és halotti búcsúztató 
versekkel toldalékúl megbővítvén, köz-
haszonra kibocsátott. Szeged, 1805. 

Toldy B i b l i o g r . (Tud . T á r 1833.) — Csokonai 
Album. D e b r e c z e n , 1861 . 263 . 268. 1. — Téli 

Újság 1878. 8 . SZ. — Uj 31. Athenás 109 . 1. — 

Petrik Bibliogr. I. 582. 716. 1. 
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Ecseri Lajos, jogidoktor és ügyvéd, 
szül. 1860. márcz. 7. Szentesen Csongrád-
megyében ; középiskoláit szülővárosában 
és Budapesten, az egyetemet ugyanott és 
Lipcsében végezte. 1886-ban ügyvédi vizs-
gát tett és azóta Szentesen ügyvédkedik. — 
Czikkei a Budapesti Szemlében (XXVIII. 
1881. Boscher legújabb müve : National-
ökonomik des Handels- und Gewerb-
fleisses. Stuttgart, 1881.; XXIX. 1882. 
Lang Lajos A közgazdaság elmélete cz. 
munkájának ismertetése.) — Munkái: 1. 
A munkásbiztosítás kérdése. Bpest, 1883. 
(Értekezések a nemzetgazdaságtan és 
statistika köréből.) — 2. A munkás-
segélyezés ügye Magyarországon, tekin-
tettel a munkásbiztosítás kérdéséhez. 
Bpest, 1881. (Az első magyar általános 
biztosító társulat alapítványából kitűzött 
Lévay-féle jutalom felét kapta a m. t 
akadémiától. Ism. Bud. Szemle XLI. 1885.) 

Akadémiai Értesítő 1884. 15,5. 1. — Hl. Köny-
vészet 1884. é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Écsy László, nyug. fiirdő-intézeti igaz-
gató Balaton-Füreden, hol 50 évi igaz-
gatói működés után nyugalomba vonult. 
— Munkája: Elnöki jelentés a balaton-
füredi szeretetház 1881. évi állapotáról 
és tizennégy évi működéséről. "YVeszprém, 
1885. (IV. Értesítő.) 

Magyarország és a Nagyvilág 1871 . 26 . s z á m 

arczképpel. 

Edelényi Sándor, ev. ref. tanár a pápai 
kollégiumban. — Munkái: 1. Halotti be-
széd Márton István 1831-ben tartott végső 
tisztességtétele megadására... . — 2. 
Halotti beszéd, melyet néhai ns. Chernel 
György több m. táblabíró utolsó tisztesség-
tételére 1833. okt. 7. elmondott. Sopron. 

Edelmann Menyhért, orvosdoktor, 
szül. 1862. decz. 25. Nagyváradon, hol 
középiskoláit végezte 1882-ben; az orvosi 
tudományokat a budapesti egyetemen 
hallgatta, hol 1889. jún. orvosdoktorrá 
avattatott és azóta szülővárosában gya-
korló orvos. — Mint első éves orvos-
növendék a földrajzi társulat által felsőbb 

iskolák tanulói részére kiirt pályázaton: 
A hegységek befolyása az éghajlatra cz. 
munkájával megnyerte az első díjat; 
1883-ban ugyan e társulat hasonló pályá-
zatán a Vulkanismus cz. pályaművével 
a második pályadíjat nyerte. 1885-ben 
a tudom, egyetem orvostanhallgatóinak 
önképzőköre által hirdetett pályázaton 
A babonákról és kuruzslásról irt dolgo-
zatával szintén díjat nyert. Orvosi s ter-
mészettudományi czikkei többnyire Nemes 
Menyhért név alatt jelentek meg a követ-
kező lapokban : Pesti Hirlap (1881. Mér-
ges csók, 1885. Saizon hygiena, Az ember 
apró ellenségei), M. Salon (1885. Meg-
mérgezés), Ország-Világ (1885. A termé-
szet és az ember, Lelketlen állat, Vén 
Európa). Nagyvárad (1885. A kárpát-egye-
sület kiállítása, Az édes csók. mely mér-
ges is lehet, A halál, Babonás gyógy-
módokról, Idegen népek babonás gyógy-
módjai sat. 1886. A veszettségről, Meddig 
élünk. Anyák és kisdedek, Oltassuk-e be 
magunkat himlő ellen ? Mit rejt a föld 
méhe sat. 1887. Max Nordau, A nagy-
váradi orvosegylet szakülése, Néhány 
nap a bihari havasokban, Hermán Ottó 
stb. 1888. Levél Hallból, Kremsmünster, 
Meddig élünk, mikor halunk, Azok a kis 
angyalkák, Száraz betegség; 1890. Babona 
és kuruzslás), M. Ifjúság (1887.), Magyar-
ország és Nagyvilág, Uj Nemzedék, Bor-
sodmegyei Lapok, Csöndes Órák, M. 
Családi Lapok, M. Háziasszony, Kassai 
Lapok, Oktató Háziorvos, Budapesti Új-
ság, Ellenzék, Magyarság, Veszprém sat. 
— Munkái: 1. A földrengésről. Nagy-
várad, 1886. (Különnyomat a Nagyvárad-
ból.) — 2. Babona és kuruzslás. Bpest, 

1889. (Különnyomat az Egészségből.) — 
3. A hol a gondolat támad. Nagyvárad, 
1890. (Különnyomat a Szabadságból.) — 
1. Az influenzáról. Bpest, 1892. (Külön-
nyomat az Orvosi Hetilapból.) — 5. Ste-
nosi necti egy esete. U. ott, 1892. (Külön-
nyomat az Orvosi Hetilapból.) 

M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

37. ív sajtó alá adatott 1892. decz. 15. 
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Edelmann Mihály, esztergomi főegy-
házmegyei kath. lelkész, szül. 1841. aug. 
11.; miséspappá szenteltetett 1867. júl. 25.; 
azután káplánkodott és plébános volt 
Lovasberényben, hol 1887. jan. 26. meg-
halt. — Munkái: 1. Egyházi beszéd, 
melyet szent István első apostoli magyar 
király egyházi és nemzeti ünnepén a 
székesfehérvári székesegyházban 1879. 
aug 20. mondott. Székesfehérvár. — 2. 
Cziráky-gyáse 1884-ben. Lovasberény. 
(Gyászbeszéde, mely a M. Államban is 
megjelent 1884. 86. sz.) 

M. Könyvészet 1884. — Némethy Lajos, DÍCS-
beszédek 58. I. — Schematismus Strigoniensis 
1882. 109. 1. és gyászjelentés. 

Edelmann Ottó, főgymnasiumi tanár, 
szül. 1860. júl. 27. Pjergen Hontmegyé-
ben; középiskoláit a selmeczbányai kath. 
gymnasiumban és az evang. lyceumban 
végezte; 1880-ban a budapesti egyetem 
bölcselet (classica philologia) hallgatója 
lett; 1885-ben tanári oklevelet nyert és 
hadnagyi vizsgát tett. 1891-ben torna-taní-
tói oklevelet szerzett. 1885-ben a sel-
meczbányai kath. gymnasiumhoz helyettes 
tanárnak s 1887-ben a nagybecskereki 
főgymnasiumhoz rendesnek neveztetett 
ki, hol jelenleg is tanítja a görög és 
latin nyelvet. — Programmértekezése: 
Róma topographiája (Nagy-Becskereki fő-
gymnasium Értesítője 1889. Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1890.); Nyelvtani termino-
lógia, latin nyelvi rovat (u. ott, 1890.); 
A nagybecskereki községi főgymnasium 
ifjúsági könyvtárának tartalomjegyzéke, 
szakcsoportok szerint (u. ott, 1891.); a 
Selmeczbányai Híradóba irt lövészegyleti 
értesítéseket; a Kerékpár-Sport I. évfolya-
mába : A rover-kerékpár kérdése cz. és 
a Nagy-BecskerekerWochenblattba: Über 
Mädchenturnen sat. cz. czikkeket. 

Wutz N é v k ö n y v e 124. 

Edelmann Sebő, bölcseleti doktor, pre-
montrei főgymnasiumi tanár, szül. 1853. 
jún. 21. Győrött; középiskoláit szülő- ; 
városában és Szombathelyt végezte, szak-

i d . S z i n n y e i J . , Magyar írók II. 

tanulmányait a budapesti egyetemen és 
műegyetemen. 1871-ben a csorna-pre-
montrei kanonokrendbe lépett és tanár 
volt 1874—77-ig Keszthelyen és 1877 óta 
a szombathelyi kath. főgymnasiumban a 
mathematika s physika oki. tanára. — 
Programmértekezései a szombathelyi r. 
kath. főgymnasium Értesítőjében: 1880. 
A fényirás (photographia), 1881. A con-
gruens számok s az első fokú congruen-
tiák, 1884. A főgymnasiumi tanári kai-
könyvtára sat.; munkatársa a Mathema-
tikai és physikai Lapoknak és a Pallas 
Nagy Lexikonának (természettudományi 
czikkek.) — Munkái: 1. A négyzetes 
maradékok elmélete. Bpest, 1883. — 2. 
A gőzkazán- és gőzgép-üzem kézikönyve. 
Szombathely, 1884. — 3. A vegytan 
alapvonalai. A gymnasium VII. oszt. 
számára. U. ott, 1885. — 4. Mathema-
tikai zsebkönyv a középiskolák felsőbb 
oszt. számára és magánhasználatra. U. 
ott, 1885. 

.1/. Könyveszet 1 8 8 3 — 8 5 . — Wutz N é v k ö n y v e 

140. 1. és önéletrajzi adatok. 

Edelsberg József, cs. kir. telekkönyvi 
főbiztos és törvényszéki hivatalnok Po-
zsonyban az 50-es években. — Munkája: 
Handbuch über das Grundbuchswesen 
nach dem Stande der neuesten Gesetze... 
Pressburg, 1856. (2. jav. és bőv. kiadás. 
U. ott, 1858.) 

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

Edelspacher Antal (gyoroki), birtokos, 
E. Imre nagybirtokos fia, szül. 1846. 
ápr. 14. Aradon régi nemes családból; 
nevelő felügyelete alatt otthon Lököshá-
zán (Aradm.) kezdett tanulni; a két első 
gymnasiumi osztályt abécsiTheresianum-
ban végezte s mert kitűnő tanuló volt, 
hadapróddá lett; már ekkor előszeretet-
tel búvárkodott az idegen nyelvekben és 
a történelemben ; lh66-ban Aradon tett 
érettségi vizsgát, mire Pestre ment jog-
hallgatónak, de különösen a nyelvészetet is 
hallgatta. Jogi tanulmányainak befejez-
tével a m. kir. honvédelmi miniszterium-

38 
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ban fogalmazó lett; de csakhamar ott 
hagyta állását és utazni ment; beutazta 
Franczia-. Német- és Oroszországot és 
tanulmánya tárgyává tette a nyelveket; 
beszél francziául, németül, svédül, oroszul, 
ezenkívül a török, persa, arab és finn 
nyelveket ismeri és különösen az össze-
hasonlító nyelvészetet műveli. Időközön-
ként vissza-visszavonult birtokára. Lökös-
házára s ott kitűnő művekben gazdag 
könyvtára segélyével irta műveit. Azon-
ban a sok tanulmányozás és családi 
viszonyai megzavarták elméjét és üldö-
zési mániába esett, úgy, hogy 1880-ban 
a budapesti Schwartzer-féle tébolydába 
került, hol most is sínlődik. A párisi, 
hallei s lipcsei keleti, a budapesti, párisi 
s berlini nyelvészeti sat. társulatok tagja. 
— Munkái: 1. A bán szó eredete. Pest, 
1872. (Különnyomat a Századokból.) — 
2. A szláv elemek az újgörög nyelvben. 
Bpest, 1873. — 3. Eumun elemek a 
magyar nyelvben. U. ott, 1875. — 4. 
Egy ismeretlen magyar orientalista. 
U. ott, 1876. — 5. Ibn Dastah. A magyar 
történelemre vonatkozó legrégibb följegy-
zés szerzője. U. ott, 1878. (Bőv. és jav. 
lenyomat a Századokból.) — 6. Xorenaei 
Mózes ötödik századbeli örmény történet-
író az Ogundur és Ogur bolgárokról. 
Értelmezte, történet-földirati és nyelvé-
szeti jegyzetekkel kisérte. U. ott, 1878. 
(Bőv. és jav. lenyomat a Nyelvtud. Köz-
leményekből.) — 7. Dentek és magyarok. 
Magyar őstörténelmi vázlat. U. ott, 1878. 
— 8. A népvándorlások a nyelvészet 
világánál. Müller Frigyes után. U. ott. 
1878. — 9. Renan Ernő, Spinosa. Ford. 
U. ott. 1878. — 10. Schleicher Ágost, 
A nyelvészet és a természettudományok. 
Ford. U. ott, 1878. — 11. Müller Miksa, 
A nyelvtudomány eredményei. U. ott, 
1878. Ford. — 12 Schleicher Ágost, 
Darwin és a nyelvtudomány. Ford. U. 
ott, 1878. — 13. A népvándorlások a 
nyelvészet világánál. Müller Frigyes 
után ford. U. ott, 1878. — 14. Az osztrák 

földészék és törekvéseik. Oncken Ágost 
után ford. U. ott, 1878. — Álnevei: 
Gyoroki. Nemespataki. 

lakatos Ottó, Arad Története III. 22. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Figyelő I I I . I V . — 

M. Könyvésiet 1878. és Szöllössy Károly szi-
ves közlése. 

Edelspacher (Edlspacher) Imre (gyo-
roki), földbirtokos és Aradmegye törvény-
hatóságának bizottsági tagja; meghalt 
1881. nov. Uj-Paulison 14. évében. — 
Munkái: 1. Méltgs báró kőrösladányi 
Wenkheim József úrnak, Arad vár-
megye főispánjának neve - ünnepére. 
Pozsony, 1827. — 2. Luchivnai Faschó 
József úrnak. Arad vármegye főügyészé-
nek s az 1827. eszt. országgyűlésén lévő 
követjének neve-ünnepére. U. ott. 1827. 
(Mindkettő költemény.) 

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Eder Ede, szatmár-egyházmegyei r. 
kath. áldozópap és lápos-bányai plébános 
— Munkája : Előkészítés az első szent 
gyónás és áldozásra, az egri nagy kate-
kizmus nyomán példákkal és történetek-
kel megvilágítva. Szatmár, 1883. 

M. Könyvészet 1 8 8 3 . — Schematismus S z a t -

mariensis 1885. 

Eder (Xaver) Ferencz, Jézus-társa-
sági áldozópap. szül. 1727. márcz. 19. 
Selmeczbányán Hontmegyében; Nagy-
szombatban tanult és 1741-ben a költé-
szeti osztályba járt; 16 éves korában 
lépett a rendbe s hat évi tanulmány 
után 1749-ben mint hittérítő Amerikába 
ment és Peruban a Moxó népnek hir-
dette az Isten igéjét 1769-ig. midőn hazá-

! jába visszatért és Beszterczebányán plé-
bános volt, hol 1773. ápr. 17. meghalt. 

| — Munkája: Descriptio provinciáé Moxi-
j tarum in regno Peruano quam e scriptis 
posthumis . . . annis XV. sacri apud 

í ejosdem curionis digessit expolivit, et 
adnotationibus illustravit abb. et consil. 
reg. Paulus Makó. Budae, 1791. (Tér-

; képpel és 7 tábla rajzzal. Ism. a kéz-
! iratból Molnár, Magyar Könyv-Ház III. 
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1783. 154—209. ]. és dr. Márki Sándor 
a Földrajzi Közleményekben XII. 1884.) 

Stoeger, Scriptores 68. — Szinnyei Köny-
vészete. 

Éder Ferencz, orvosdoktor, világos-
vári. aradmegyei származású. — Mun-
kája : Orvostudori értekezés a vérkiürí-
tésekről. Pest, 1835. 

llupp. Beszéd 1 5 S . — , y * m n y e i K ö n y v é s z e t e . 

Éder Géza, ipariskolai tanár Buda-
pesten. — Munkája : Vezérkönyv a mér-
tan és mértani rajzoktatáshoz. I. rész. 
Az alsófokú iparrajziskolák első osztálya 
számára. Bpest, 1883. (Suppan Vilmossal 
együtt.) 

M. Könyvészet 1 8 8 3 . 

Éder György. Jézus-társasági áldozópap 
és tanár, szül. 1739. nov. 19. Gráczban 
Stájerországban, 16 éves korában lépett 
a rendbe ; Nagyszombatban és Gráczban 
végezte tanulmányait; azután Selmecz-
bányán tanított és egyúttal a metallur-
gikát is tanulta. 1773-ban a bécsi There-
sianumban igazgató lett és több évig taní-
totta a metallurgikát és chemiát. — 
Meghalt 1788-ban Selmeczbányán. — 
Munkája: Verzeichniss von Fossilien in 
der Sammlung der Theresianischen Aka-
demie. Wien 1776. 

Stoeger, Scriptores 69. 

Éder György (sopronyi), színész, 1811-
től fölváltva, Debreczenben, Nagyváradon. 
Szatmárt sat. helyeken játszott és aligaz-
gatói minőségben is működött. 1818— 
49-ben Székesfehérvárit aligazgató volt; 
azután Kolozsvártt igazgató, onnét 1823-
ban a miskolczi színházhoz hozták el; 
előbb Kassán játszott társulatával, hol 
állandó színház lévén, gyakrabban is meg-
fordult. Éder társasága 1836. jan. 1-től 
febr. 27-ig Kolozsvártt és Debreczenben; 
márcz 5-től jún. 16-ig Nagyváradon; 
júl. 10-től nov. 13-ig Debreczenben és 
nov. 20-tól az év végéig Miskolczon ját-
szott. A 60-as években városi tanácsos volt 
Szatmárt. Leányai: Antonia,CsabayPálné, 
Terézia, László Józsefné és Luiza, szin-

tén színésznők voltak, utóbbi a nemzeti 
színháznak is tagja volt. — A színi reper-
toiret németből fordított színművekkel 
látta el. melyek előadatásuk szerint a 
következők : Sámson, vigj. 4 felv. Metas-
tasio Péter után (Pesten 1813. máj. 30. 
Székesfehérvárit 1813. Budán 1834. szept 
11.); A konstantzinápolyi út, vagy atya 
és vőlegény egy személyben, vigj. 3 felv. 
franczia ny. irta Picard, németből (Schiller) 
magyarra ford. (Miskolczon 1830. okt. 18., 
1832. jan. 8., Debreczenben 1831. ápr. 17., 
Atya és vőlegény egy személyben czímmel 
Budán 1836. nov. 29. Pesten 1838. szept. 
25.); A kigyós vitézek, vagy a pogány-
vári vipera, vitézi érzékenyítő játék 5 
felv. Spiesz után szabadon irta és játék-
színre alkalmaztatta 1830-ban. (Előada-
tott Debreczenben 1831. márcz. 5. és 22.); 
A halottrabló (Der Leichenräuber), új 
nézőjáték 3 felv. Birch-Pfeiffer S. után 
magyarra tette (Miskolczon 1832. febr. 
4.); Rolla halála, szomj. 5 f. Kotzebue 
után (Debreczenben 1832. márcz. 10.) ; 
Eleonora, a sir menyasszonya, szomj. 
3 oszt. irta Holtey Károly 1830-ban. 
magyarra ford. a kassai színjátszó tár-
saság számára (Debreczenben 1832. szept. 
13., Miskolczon nov. 27., Leonora czímen 
Budán 1835. márcz. 23.. Debreczenben 
szept. 7. és ismét Budán 1837. jan. 3. 
Pesten decz. 13.); Machbet. dr. 5 f. 
Shakespere után fordította (Debreczenben 

1832. szept. 29.); A doctor és paticárius, 
vagy az ellenkező testvérek, új vigj. 4. 
felv. Raupach után ford. Kassán 1832. 
(Miskolczon 1832. nov. 27.; Orvos és 
gyógyszerész czímen Budán 1836. febr. 14., 
Pesten 1840. augusztus 12. és decz. 18.); 
Mátyás napja Soroksáron, vagy sem ember-
gyülölés, sem megbánás; vigj. 3 felv. 
Bäuerle után ford. (Miskolczon 1832 
decz. 26., Budán 1834. jan. 21., 1837. 
február 19.); A loppantók, vagy a 
varázsczigányné, új vígjáték 4 felv., 
Raupach Emészt után ford. (Miskolczon 
1833. jan. 20.); A jelszó, szinj. 4 felv. 

38* 
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egy előjátékkal,Leutner után ford. (Budán 
1834 augusztus 5.); Molnár és gyermeke, 
szomorúj. 5 felv. Raupach Erneszt után 
ford. (1835. jún. 11.); A dugárusok, nagy 
vigj. 4 felv. Raupach után ford. (Nagy-
váradon 1835. júl. 5. és aug. 25.); In-
dusok Angliában, vigj. 3 f., Kotzebue 
után ford. (Debreczenben 1835. szept. 
17.); Két szék közt a pad alatt, vigj. 2 
felv. németből ford. és alkalmazta (Debre-
czenben 1836. febr. 9.), A bűvös hölgy, 
vagy' az átkos szépség, babonás vigj. 
2 felv. dalokkal, Kotzebue után magyar 
színre alkalmazta (először Debreczenben 
1836. febr. 21.) — Munkája: A kigyós 
vitézek, vagy a Pogány-vári vipera. Vitézi 
érzékenyítő játék 5 felv. Spiesz munkái 
után. a história szerint szabadon irta és 
magyar játékszínre alkalmaztotta 1830-
ban. Kolozsvár. 

Honművész 1834 . 8. 6 4 . SZ. 1 8 3 5 . 2 5 . 9 5 . SZ. 

183IÍ. 15. 32. 97. sz. 1837. 101. sz. 1838. 79. sz. 
18-10. 66. SZ. — Déryné Napluja. B p e s t , 1880. 
42. 83—106. 235. 237. 264. 274. 282. 288. 289. 
314. 315. 1. — Bayer, Nemz. Játékszín Tört. 
I. — Petrik Bibliogr. — Egykorú színházi 
Zsebkönyvek és színlapok. 

Éder János, a nagyváradi püspök-
megyében kath. áldozópap; 1842-49-
ben váradolaszi káplán, azután plébános, 
apát és czímzetes kanonok volt Derecs-
kén, Biharmegyében, hol 1891. szept. 27. 
meghalt. — Munkája: Erzetoszlop, me 
lyet . . . Waldenburg-Schillingsfürsti her-
czeg Hohenlohe Sándor ur . . . neve-
ünnepére emelt 1845. Nagyvárad. 

Petrik B i b l i o g r . — Vasárnapi Újság 1 8 9 1 . 

39. sz. (Nekrolog.) 

Eder János, okleveles középiskolai 
tanár ; szül. 1853-ban Csongrádon; közép-
iskoláit a hódmezővásárhelyi evang. ref. 
lyceumban végezte; felsőbb iskoláit a 
selmeczbánvai m. kir. erdészeti akadé-
mián és a budapesti egyetem bölcseleti 
karánál. 1883-ban tanári vizsgát tett 
és az 1883—84. iskolai év közben a 
csongrádi államilag segélyezett, községi 
polgári fiúiskola helyettes tanára lett; 

1884. szept. 14. ugyanott segédtanárrá 
neveztetett ki, az 1887—88. tanév óta 
pedig mint rendes tanár a természet-
rajzot, földrajzot és vegytant tanítja. — 
Programmértekezései a csongrádi állami 
segély., községi polgári fiúiskola Értesítőjé-
ben (1884. A gabona-rozsda és gabona-
üszög fejlődése, 1886. Néhány szó a vas-
ról és a nevezetesebb vas-ásványokról, 
1887. Az állatok szaporodásának módjai.) 
— Szerkesztette a Tiszavidéket 1890-ben 
és szerkeszti a Csongrádi Lapot 1891. 
febr. 8. óta Csongrádon. 

A csongrádi, áll. segély, községi polgári fiú-

iskola Értesítője 1884—91. és önéletr. adatok. 

Eder József Károly, bölcseleti dok-
tor. abbé s róm. kath. elemi főiskolai 
igazgató, E. János Károly földbirtokos 
és városi tanácsos fia, szül. 1760. jan. 20. 
Brassóban; gymnasiumi tanulmányait 
Budán végezte, mire az egyetemen böl-
cseletet és theologiát hallgatott és 1778. 
decz. bölcseleti doktor lett. A maros-
vásárhelyi r. kath. gymnasiumban taní-
tott rövid ideig, mire 1783-ban misés-
pappá szentelték és mint a költészet 
tanárát a nagyszebeni gymnasiumhoz 
helyezték át. 1784-ben Battyány Ignácz 
püspök ajánlására a II. József császártól 
az iskolák rendezése czéljából alkotott 
bizottságba vonatott be s 1787. febr. 21. 
a nagyszebeni elemi iskola igazgatójává 
neveztetett ki. Az államjogi s történelmi 
szak képezték ekkor kutatásainak és ta-
nulmányának fő tárgyát; különösen pedig 
az erdélyi városi s az addig nehezen 
hozzáférhető szász levéltárak és a gyula-
fehérvári országos levéltár megnyíltak 
előtte s munkálataihoz bő anyagot szol-
gáltattak. Bruckenthal Sámuel és Mihály 
testvérekkel szoros baráti viszonyban 
állott és az utóbbit a II. József korszakát 
követő fellendüléskor a szász jogoknak 
visszaállítására irányzott törekvéseiben 
buzgón támogatta s az ő számára irta 
a csak később megjelent tanulmányo-
kat : Politischer Zustand der Sachsen 
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vor der engeren Vereinigung der drei 
Nationen (Archiv des Vereins für siebenb. 
Landeskunde I.) és Wer waren die Pro-
vinziales in Siebenbürgen (u. ott, N. F. 
VII.) 1799. okt. 17. I. Ferencz császára 
művészetek és tudományok arany érmét 
adta neki; a göttingai tudós társaság még 
1798. decz. 30. tagjai közé választotta 
ós 1804. máj. 1. külföldi titkárjának és 
ügynökének nevezte ki. Meghalt 1810. 
febr. 11. Nagy-Szebenben. — Czikkeket 
irt a Zeitschrift von und für Ungern és 
Annalen der oesterr. Literatur und Kunst 
cz. folyóiratokba. — Munkái: 1. Supplex 
libellus Valachorum Transsilvaniae, jura 
tribus receptis nationibus communia post-
liminio sibi adseri postulantium. Cum 
notis historico-criticis. Claudiopoli, 1791. 
{Ism. Slözer a Krit. Samml. zur Geschichte 
der Deutschen in Siebenbürgen czimü 
munkájában 667. 1.) — 2. De initiis 
juribusque primaevis saxonum Transyl-
vanorum commentatio .. . Viennae. 1792. 
— 3. Erdélyország ismertetésének zsen-
géje. Kolozsvár és Szeben, 1796. és 1826. 
(Német fordításban 1796. és 1824-ben 
Szebenben jelent meg.) — 4. Breviárium 
juris Transilvanici.... Cibinii, 1800. 
(Az Approbáták. 1653. és Compiláták 
1669., latin fordítása De fontibus juris 
Transsilvanicis cz. bevezetéssel.) — 5. 
Antiquarische Erörterung neulich in 
Siebenbürgen gefundener Goldmünzen 
und Ruinen. U. ott. 1803. — 6. Obser-
vationes criticae et pragmaticae ad histó-
riám Transsilvaniae sub regibus Arpa-
dianaeetmixtae propaginis. Additis decem 
excursibus ceu prolegominis históriáé sub 
principibus Transsilvaniae. Cibinii, 1803. 
(Felmer, Primae lineae Transsilvaniae 
históriám illustrantes cz. munkájára irt 
megjegyzések, melyekhez E. közel 2000 
addig ismeretlen oklevelet használt.) A 
Kolozsvárit 1792-ben alakult erdélyi «Kéz-
írások társasága» által kiadott Scriptores 
rerum Transsilvanicarum cz. vállalatban 
kiadta Schesaeus Ruinae Pannonicae 

négy első könyvét (1540—52.), mint a 
gyűjtemény I. kötetének 1. részét (Cibinii, 
1797.) jegyzetekkel, történelmi s államjogi 
kitérésekkel és kettős kritikai indexxel; 
úgyszintén az Ambrosii Simigiani, His-
tória rerum Ungaricarum et Transsilvani-
carum ab anno 1490 usque 1606. első 
könyvét, szintén jegyzetekkel (u. ott, 
1800.) — Kiadta Páriz-Pápainak Magyar-
latin-német Dictionáriumának II. kötetét. 
(Nagy-Szeben és Pozsony, 1803.) — Kéz-
irati gyűjteményét, összesen 85 kötetet, 
József főherczeg nádor vette meg 1808-
ban 4500 frtért a m. n. múzeum számára. 
— Levele 1793-ból az erdélyi m. nyelv-
mivelő társasághoz Brutus Mihály és 
Bethlen János kéziratai iránt (Nemzeti 
Társalkodó 1840. II. 153. 161. 164. sz.) 
— Arczképét Neuhauser Erdélyben fes-
tette s ezután Falka Sámuel rézbe met-
szette. 

Annalen der Literatur und Kunst. Wien, 
1810. ( B e n i g n i . ) — Allgem. Literatur Zeitung 
1810. 140. sz. — Katona, História Critica 
X L I . 576 . 1. — Oesterr. Pantheon. W i e n , 1830 . 
132. 1. — Kölesy, Nemzeti Plutárkus III. 281. 1. 
— Danielik, M . í r ó k I I . 64. 1. — Trausch, 
Schrifsteller-Lexikon I. — Szinnyei Reper-
tóriuma. Történelem I. — Századok 1879. 
( H u n f a l v y P á l . ) — Kazinczy Ferencz, M . P a n -
theon 378. 1. (Nemzeti Könyvtár XXXVI.) — 
Allg. Deutsche Biographie V . 642. 1. ( T e u t s c l l . ) 

— Archiv des Vereins für siebenb. Landes-
kunde. N. F. XIX. 117. 1. (Kéziratainak is-
mertetése Zimmermann Ferencztöl.) — Petrik 
Bibliographiája. 
Éder Pál (sopronyi), levéltári segéd, 

É. Ede városi tanácsos és Árvay Juli-
anna fia, E. György szinész unokája, 
szül. 1861. jan. 24. Szatmáron, iskoláit 
szülővárosában végezve, 1878-ban jött 
Budapestre, hol a jogot hallgatta az egye-
temen és joggyakornok volt a fővárosi tiszti 
ügyészségnél. Jelenleg mint levéltári segéd 
Budapest II. kerületi elöljárósághoz fogal-
mazói teendőkre van beosztva. — Versei 
megjelentek a következő lapokban: Bolond 
Istók, Cigarette, Pikáns Lapok, Üstökös, 
Szatmár és Vidéke; elbeszéléseket és 
rajzokat irt, melyek a fővárosi és vidéki 
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lapokban jelentek meg. Színdarabjai: A 
féltékenyek, vígj. 1 felv. (előadatott 1886. 
jan. 20. Szatmárt), Szerelmes bankár, 
bobózat 1 felv., Jegyes egy órára, vígj. 
1 felv. (mindkettő 1886. márcz. 16. Szat-
márt ; utóbbival nyitották meg a tatai 
grófi színházat 1889. márcz. 16.), Fanchon 
szerelme, operette 1 felv. Merkler Andor 
zenéjével (szinre került a m kir. opera-
házban Budapesten 1890. febr. 24. és 
Győrött 1891-ben), A kádár leányok, 
ered. népszínmű 3 felv. zenéje Lányi 
Gézától (az 1889. népszínműi pályáza-
ton első rendű dicséretet nyert és 1890. 
márcz. 1. előadták a budapesti népszín-
házban, azután több vidéki városban, 
mint Szegeden, Debreczenben, Kassán 
sat.) Ezeket megelőzőleg irta A tanácsos 
úr mennyasszonya cz. operettet, Stoja-
novics Jenő zenéjével (előadták műked-
velők a ferenczvárosi társaskörben 1884.) 
— Álneve : Lunatikus a Bolond Istókban 
(1882 óta). 

Önéletrajzi adatok. 

Édes Ábrahám, ev. ref. lelkész, É. 
Albert ref. pap fia, szül. 1832. jan. 1. 
Miskolczon, hol a gymnasiumot befejezte, 
mire akadémiai pályáját S.-Patakon, Po-
zsonyban és Debreczenben járta ; 1848 
—49-ben öcscsével É. Vinczével együtt 
állott be honvédnek és részt vett az 
erdélyi hadjáratban, azután papi vizsgát 
tett és Böcsön, Miskolczon és Tisza-
Tarjában atyja mellett káplánkodott; 
ötödfél évi szolgálat után Borsod-Ábrány-
ban, később Hejő-Bábán s végre Borsod-
Sályban lett lelkész, főjegyző s tanács-
bíró. — Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban (1861. A lelkipásztorkodás ügyé-
ben és az egyházi gyülekezetek csopor-
tosításáról ; 1862. Bethesda, Az egyházi 
tisztújítás ellen, Nézetek a lelkészi s 
tanítói földek adója tárgyában; 1876. A 
községi iskolaügy érdekében; 1881. Papi 
s tanítói nyugdíj- és özvegyárva-intézet-
ről), a Protestáns Pap-ban (1886. Észrevé-
telek az egyházi kölcsönös tűzkárbizto-

sítás ellen); a Közpapok Lapjában (1891. 
Esketési beszéd. Egyházi beszéd), a Sá-
rospataki Lapokban (az 1881. zsinati 
munkálatokra vonatkozólag.) — Munkái: 
1. Korlátlan szabad választás és hiva-
talnokok nyomorúsága a ref. egyházban. 
Sáros-Patak, 1880. — 2. A protestáns 
pap illetékes cziméról. Kecskemét. 

Moenieh Károly szives közlése (családi 
adatok után.) 

Édes Albert, ev. ref. lelkész, É. Gergely 
ref. lelkész és Szászy Katalin fia, szül. 
1805. márcz. 27. Csórón Fehérmegyében; 
tanult Pápán és Sárospatakon; 1823-ban 
Madarász Gedeon fiai mellett nevelős-
ködött ; 1825-ben beregszászi tanító s 
czímzetes káplán volt; 1827—29-ig Sáros-
patakon mint hittanhallgató a költészeti 
s logikai osztályban helyettes tanárnak 
alkalmaztatott; 1829-ben a miskolczi 
lyceumban a logika és szónoklattan ta-
nára lett, de a neveléstan, betűszámtan, 
mértan, a görög- és latin nyelvből is 
tartott előadásokat. 183ő-ben Tisza-
Keszibe, 1843-ban Tisza-Tarjánba válasz-
tották meg lelkésznek. Az alsó-borsodi 
ev. ref. egyházmegye előbb tanácsbiróvá, 
1858-ban pedig esperessé választotta. 
1863-ban lelkészi s esperesi hivataláról 
lemondott és Derzsi birtokára vonult, hol 
1887. júl. 29. meghalt. Az 1865—68. idő-
szakra a mező-csáthi kerület (Borsodm.) 
országgyűlési képviselője volt. — A tanuló-
korában irt rímes verseit Zsenge czím-
mel elküldte Kazinczy Ferencznek, ki 
azokat irgalmatlanúl keresztül húzgálta 
s ezt irta alá: Sokat kell addig tanul-
nunk s gyakorlatilag erősödnünk, míg az 
átkozott kadencziák helyét a helyes irás 
pótolandja. Egy pár mértékes versére 
pedig igy nyilatkozott: Excellent! ön 
Édesem szerencsésebb lesz a mértékes 
mint rímes verselésben. E két versét be 
is küldötte a F. M. Minervába (1826.), 
hova 1827 — 29-ben is irt verseket. Ezután 
pár év múlva, mint a sárospataki főisko-
lából kiküldött suplikáns. meglátogatta 
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Pápán volt tanárát Márton Istvánt, ki 
elriasztotta a költői pályától, mert külön-
ben, úgymond, örökös szegény lesz mint 
apja; azért tiz évig nem is verselt. 1835-
től kezdve czikkeket irt a Jelenkor mel-
léklapjába a Társalkodóba, Századunkba, 
P. Naplóba, Uj Időkbe, Esti Lapokba, Fa-
lusi Gazdába (1857—59.) s a Vasárnapi 
Újságba (1865. 1870. 1880.), a Honba 
(1868. 17. sz. Kossuth és Böszörményi); 
a Prot. Egyh. és Iskolai Lapnak állandó 
munkatársa volt. A költészettel se hagyott 
fel, csakhogy verseit kéziratban hagyta 
hátra. — Munkái: 1. Édes Albert egy-
házi beszédei. Pest, 1856—57. I. és II. 
kötet. Pápa, 1860. III. kötet. (Az összes 
bevételt a pataki, pesti s pápai ref. fő-
iskoláknak adta.) — 2. A lelkipásztor, 
mint apostoli buzgóság, bátorság példánya. 
Gyászbeszéd Apostol Pál felett. Miskolcz, 
1860. (A munka 120 frt jövedelmét a 
miskolczi reform, leánynevelő-intézetnek 
adta.) — 3. Horácz levele a pisákhoz. 
Bpest, 1860. (Fábián Gábornak ajánlva, 
ahhoz előszóval.) — 4. Édes Albert 
rövid életrajza. S.-Patak, 1882. — Kéz-
iratban : Lucanus Pharsaliája, Horácz 
és Juvenal satirái, szertartási beszédek, 
ifjúkon zsengék, humoros költemények, 
enyelgő levelek kötött alakban barátaihoz, 
különösen Fábiánhoz. Vallásos szó a tiszt-
újító néphöz. Tiszakeszi, 1839. (A m. n. 
múzeumi kézirattárban.) — Álneve : Méz-
kolcsi a Társalkodóban (1835.); jegye: 
xx. (u. ott.) 

Vasárnapi Újság 1 8 6 9 . 6 7 8 . 1. — Figyelő V . 

VI. XVII. (Abafi Lajos.) — Uj M. Athenás. — 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1887. 32—24. Szám. 
(Farkas Kálmán.) — Petrik Bibliographiája 
és önéletrajzi adatok. 
Édes Gábor. — Munkái: 1. Versek 

Kazinczy Lajos halálára. Kassa, 1790. 
— 2. Kengyel Lajos halálát kesergő 
versei . . . 

Édes Gergely ev. ref. lelkész, É. Ferencz 
és Kun Anna fia, szül. 1763. jan. 24. 
Madaron Komárommegyében ; iskoláit 
Sárospatakon, Debreczenben és ismét 

Patakon járta. 1794-ben Heténybe (Ko-
máromm.) ment akadémiai rektornak, 
hol csak egy évet töltött; innét a jöve-
delmezőbb M.-Szántóra költözött szintén 
lelkésznek. Nem sikerült az ott töltött 
két év alatt annyit szereznie, hogy óhaj-
tását, a külföldi egyetemek meglátogatá-
sát elérhette volna. 1793-ban Kinyisen 
lett lelkész. 1797-ben beutazta az orszá-
got ; azután Veszprémben állapodott meg 
mint káplán ; itt töltött félév után N.-
Vázsony választotta meg lelkészének; 
1801. Csórra, 1807. Litérre, majd Balaton-
Henyére, Pápára, Kúpra s végre 1833-ban 
Derecskére ment papnak. Halomra irta 
a verseket e nyomorult helyeken oly 
nyugodt megelégedéssel, mintha a fényes 
nagy jövedelmű Halason hivataloskodott 
volna, irja fia Albert. Különben is szegé-
nyes helyzetét többnemű szerencsétlen-
ség súlyosbítá. így 1834-ben mindenéből 
kirabolták, majd ingóságai elégtek; lelke 
azért nem tört meg. folytonosan irt és 
munkáit egyre küldózgeté nagy mesteré-
nek Kazinczynak, kivel sűrű levelezés-
ben állott, bírálata alá. «Az úr önti ver-
seit» irja neki Kazinczy 1824. júl. 8. 
Munkáinak nagy része ugyan kéziratban 
maradt, de a megjelentek is jókora ter-
jedelműek. Kazinczy ítélete ezekről, hogy 
ha É. G. nem minden verseit, hanem 
csak válogatott költeményeit adta volna 
ki, első rangú költőként szerepelhetne. 
Elaggott napjaiban (1846.) hivatalától 
megválva, Albert fiához húzódott. Meg-
halt 1847. okt. 20. Tisza-Tarjánban. — 
Verseket irt a Szépliteraturai Ajándékba 
(1823.), Koszorúba (1830—31.) sat. -
Munkái: l. Természet könyve, avagy a 
természetből kimeríttetett becses halha-
tatlanság . . . Kassa, 1793. (Czensurai kéz-
irata 1789-ből a m. n. múzeumban.) — 
2. Édes Gergely enyelgései. Avagy időt 
töltő tréfás versei . . . Pozsony, 1793. (2. 
jav. és bőv. kiadás. Vácz. 1803.) — 3. 
Ama néhai mélt. gróf idősb Bádai 
Gedeon úrnak hamvaihoz ajánló szava 
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a szerzőnek. Hely n., 1793. — 4. A 
Theosi Anacreon versei kétféle fordí-
tásban. egyenesen görögből ford. Vácz, 
1803. — 5. Iramati és danái. U. ott, 
1803. — 6. Keservei és nyájaskodásai. 
U. ott, 180,3. — 7. Quinti H. Flacci 
opera latina ejusdem generis versibus 
hungarice explicata. Vagyis Horácz mun-
kái hasonló versekkel megmagyarázva. 
Operum tomus II. complectens satyras 
et epistolas. Vagyis a Q. H. munkáinak 
II. darabja, mely magába foglalja az ő 
gúnvjait és leveleit. Pest, 1819. Két kötet. 
— Kéziratban maradt: Víg lantos, öt 
könyvben, Ovid Tristiuma, Levelei, Mon-
doványai (gnómák), A hitvallás érzelmei 
a minden különböző vallásnak egyesít-
hetése végett, különféle énekdarabokban. 
Magyar grammatika, Az ember utóbbi 
és fő vége. A halhatatlanság múzsája 
(distichonokban 15 könyv), A magyar 
Theokrit. Parlagi múzsa. 3 könyv, He-
vesdy, román, Epigrammák és odák. — 
Levele Kazinczyhoz, Nagy-Kinizs, 1794. 
okt. 14. (Kazinczy Ferencz Levelezése 
II. 397. 1.), Révaihoz, Nagy-Kinizs, 1795. 
júl. 17. és egy-két költeménye 1818-ból 
a m. nemzeti múzeum kézirattárában. 

Kis János E m l é k e z é s e i I I . 1 0 5 . 1. — Thew-
rewk József. Magyarok Születésnapjai 10. 1. 
— Fábián, Prédikátori Tárház III. kötet. — 
Toldy, M. Nemz. írod. Története. — Vasáru. 
Újság 1865. 43. 47. 49. sz. (Eötvös Lajos.) — 
Figyelő 1876. 11. 12. SZ. (Abafi.) V. 1878. E.G. 
élete és müvei (Abafi), VI. VIII. X—XIII. 
X V I I — X X I I I . — Uj M. Athenás. — Dunántúli 
Prot. Közlöny 1889. 12 . s z . ( Ö n é l e t r a j z a . ) — 
Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I I . — Petrik B i b -
l i o g r a p h i á j a . — Kath. Szemle 1890 . 3 8 0 . 5 2 3 . 
(dr. T a k á t s S á n d o r . ) — Borsodmegyei Lapok 
1891. 83—85. sz. (Édes Vincze.) 

Édes István, nemes komáromi lakos. 
— Munkája: A felkelő nemes sereghez 
intézett nógatások. 1809. márczius 14. 
Komárom.(Költemény,fametszetű képpel; 
a budapesti egyetemi könyvtárban.) 

Édes János. ev. ref. lelkész, É. Gergely í 
fia s É. Albert öcscse, szül. 1809. márcz. 
3. Litéren; négy éves korában zsidóúl! 

és görögül olvasott; 13 éves korában 
Losonczon aláirt az iskolai törvények-
nek (subscribált), azaz a bölcseleti osztá-
lyokba lépeti. A gymnasiumot Pápán 
kezdte, honnan Márton István méltatlan 
bánásmódja Albert bátyjával együtt el-
űzte ; emez Patakra, ő pedig Losonczra 
távozott és a theologiát Sárospatakon 
végezte. Lelkészkedett Zsarnón, Imolán 
és végre Zádorfalván, hol 1846-ban meg-
halt. — Czikkei: Egy-két szó a magyar 
nyelv ügyében (Tud. Gyűjtemény 1834); 
Önszeretet, öngyűlölet (u. ott, 1835.), Uti 
képek (Társalkodó 1839.); ő is versel-
getett és Abafi Lajos mutatványul közöl is 
egy verset tőle a Figyelőben (XVIII.) — 
Munkája: Édes János egyházi beszédei. 
1844. Miskolcz. (Ism. Mitrovics Gyula, 
Egyházi szónoklattan 143. 1.) 

Prot. Egyh. és Iskolai Lap 1846 . — Uj )1. 

Athenás. — Figyelő X V I I . — Petrik B i b l i o g r . 

Édes Vincze. ev. ref. lelkész, E. Albert 
lelkész és tornai Szabó Zsuzsánna fia. 
szül. 1833. decz. 19. Miskolczon ; tanult 
ugyanott és Sárospatakon. 1848—49-ben 
mint 15 éves ifjú Ábrahám testvérével 
együtt beállott honvédnek és az erdélyi 
hadjáratot mint tüzér-tizedes élte át. 
A szabadságharcz után visszament Sáros-
patakra tanulni s 1850-ben Pozsonyban 
joghallgatónak iratkozott be, de már 
1851-ben Debreczenbe ment theologiára. 
1856-ban Bécsben végezte be tanulmá-
nyait. 1857-ben Waldeck Frigyes gróf 
fiai mellé nevelőnek hivatott meg. 1860-
ban atyja mellett Tisza-Tarjánban káplán 
volt; 1862-ben Poroszlóra rendeltetett 
segédnek és ezen évben Sárospatakon 
lelkész-képesítő vizsgát tett. 1863-ban 
atyja lelkészi s esperesi hivataláról le-
mondván, helyébe a tisza-tarjáni egyház 
lelkésze, 1884-ben az alsó-borsodi ev. ref. 
egyházmegye tanácsbirája lett. — Czikkei 
a Szépirodalmi Lapokban, Sárospataki 
Naptárban (1861. Egy árva fiú), Vasár-
napi Újságban (1858. Ónod vára. 1868. 
Házasodhatnám), Borsodmegyei Lapok-
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ban (1891. 88—85. sz. Emlékeimből. Édes 
Gergely mint gyermekéveim legjobb ba-
rátja.) — Munkái: 1. Koporsó feletti 
imák. Miskolcz. 1844. (Ism. Prot. Egyh. 
és Isk. Lapok.) — 2. Templomi szónoklat. 
U. ott. 1866. — 3. Emlékbeszéd néhai 
Degenfeld-Schomburg Imre gróf felett. U. 
ott, 1883. — Álneve : Tiszamelléki. 

Budapesti Hirlap 1 8 9 2 . 3 1 8 . s z . é s M o e n i c h 

Károly szívességéből (családtagoktól nyert 
adatok után.) 

Édeskuty Ferdinánd, orvosdoktor, 
lőcsei származású. — Munkája: Disser-
tatio inaug. medica de variola vaccina. 
Viennae, 1840. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Edl Kálmán, orvosdoktor, győri szár-
mazású. — Munkája: Orvostudori érte-
kezés a kávéról, különösen életrendi te-
kintetben. Pest, 1842. 

Rupp, B e s z é d 163. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 
Edlinger Ferencz, esztergom-főegyház-

megyei áldozópap; meghalt 1811. febr. 
12. Budán. — Munkája: Lobrede auf 
das geistliche Jubelfest, als die hochwürd. 
Mutter Margaretha, geborne Gräfin von 
Barkóczy . . . ihre Ordensgelübde das 
zweitemal feierlich ablegte. Ofen. 1780. 

Necrolog. Strigon. 8 6 . — Petrik B i b l i o g r . 

Edvi Illés Aladár, ipariskolai tanár, 
E. I. Gedeon ügyvéd és Maitz Erzsébet fia, 
szül. 1858. jan. 6. Kapuvárott Sopron-
megyében, középiskoláit a soproni ág. 
ev. lyceumban kezdte, melynek IV. osz-
tályából átlépett a reáliskola IV. osztá-
lyába ; 1874—76-ig a budapesti műegye-
tem első két évfolyamát látogatta ; 1876-
ban önkéntes lett és a tiszti vizsga le-
tétele után tanulmányait a müncheni 
műegyetem gépészmérnöki szakosztályá-
ban folytatta; midőn az 1877—78. tan-
évet befejezte, kiütött a boszniai háború, 
kénytelen volt visszatérni s a hadjárat 
befejezte után még három hónapig maradt 
Boszniában. 1879-ben Aachenbe utazott 
és az ottani műegyetem gépészmérnöki 
szakosztályába iratkozott be. hol 1880-

ban vizsgálatot tett. Gyakorlati működé-
sét 1886-ban a Ganz és Társa czég buda-
pesti gépgyárában kezdte el: honnét 1882-
ben a budapesti állami ipariskola kötelé-
kébe lépett át és a nevezett intézet fém-
vasipari szakosztályában eleinte mint 
tanársegéd, 1884 óta mint tanár működik. 
— Czikkei a következő szakfolyóiratok-
ban jelentek meg: Építési Ipar (1884 
Felsőmagyarország kis vasipara, a Tech-
nológiai Lapokban is. 1885. A takarék-
tűzhelyek és Bádogos iparunk az orszá-
gos kiállításon, 1886. Ujabb closet- és 
pissoir-berendezések), a Gazdasági Mér-
nökben (1885. A diósgyőri vas- és aczél-
gyár, A magyar műlakatos ipar), a Tech-
nológiai Iparmúzeum Közleményeiben 
(1885—86. A fémipar az országos kiállí-
táson), a M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közlönyében) 1889 A vas története közép 
és éjszak Európában a népvándorlásig 
és a középkorban. 1890. A karbon alakja 
a vasban, A krómvas és krómaczél. A 
folyasztott vas használata a kazángyár-
tásban külföldön; ezen czikkeket az egylet 
választmánya 50 aranynyal jutalmazta 
1891. Az elektrolízis munkája, 1892. A 
vasöntés gyermekévei), a Technológiai 
Lapokban (1889. Bányászat és kohászat 
a párisi világkiállításon. Műöntvények, 
Ujabb ötvözetek és u. ott A petróleum-
lámpák robbanásáról, Vasgyártmányok 
osztályozása, Ujabb gázlángzók, Önmű-
ködő vízcsapok. A vízfogyasztás kérdé-
séhez. A villámhárító kapcsolása gáz- és 
vízvezetékkel. 1890. Selyemiparunk. Régi 
magyar műszavak, Az aluminium, A 
Mannesmann-íéle csövek gyártása, 1891. 
Greiner kupola-kemenczéi, A fém meg-
munkáló gépek munkaideje), a Természet-
tudományi Közlönyben (1889. A párisi 
kiállítás szines szökőkútjai, A vas az ó-
és középkorban, Az aluminium jelene és 
jövője, 1890. A csavart csövek gyártása. 
Erőátvitel sűrített levegővel, A cink múltja 
és jelene, 1891. A pygmaeusok regéje), 
a Természettudományi társulat Emlék-
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könyvében (1892. Az elektrolízis ipari 
fontossága.) — Munkái: 1. Closetek és 
pissoirok. Bpest, 1886. — 2. Aluminium. 
U. ott, 1891. — Szerkeszti a M. Mérnök-
és Építész Egylet Közlönyét 1891. aug. 
óta. — Az Elektrotechnika cz. munka 
több részeit (a galvánelemek, akkumulá-
torok. galvanostegia s plastika, villamos 
koholás) ó' írja s részt vesz a Pallas-
Nagy-Lexikona fém- és vasipari techno-
lógiának és a technologusok életrajzának 
megírásában. 

Önéletrajzi adatok. 

Edvi Illés Jánosné, L. Vöröss Eszter. 
\ 

Edvi Illés Károly, jogi doktor, jog- és 
váltóügyvéd, nyug. kir. ügyész, E. I. Pál 
unokaöcscse. szül. 1842. június 26. Szili-
ben Somogymegyében, hol atyja gazda-
tiszt volt; a jogi tanfolyamot 1864-ben 
végezte Budapesten ; 1864—67-ig mint 
jogtanító működött Szirákon gróf Degen-
feld Lajos és József mellett ; 1867-ben 
jogi doktori s ügyvédi oklevelet nyert; 
1867-től 1871 végéig mint pestmegyei al-
ügyész a központban, majd a Szegedre 
delegált bíróságnál volt alkalmazva; 
1872—83-ig mint kir. ügyész a szegedi 
várban, Aradon, Budapesten és Pécsett 
működött; 1883-ban látóképességének el-
vesztése miatt nyugalomba helyeztetett. 
Ezen súlyos csapás nem akadályozta őt 
meg ügyvédi s irói működésében és így 
ugyanazon évben a pécsi ügyvédi kamara 
tagja lett. hol mint gyakorló ügyvéd 1885. 
jún. végéig kiválóan bűnügyekben műkö-
dött. Azután Aradon folytatta az ügyvéd-
kedést; 1888. végén a fővárosba költö-
zött és itt nyitott ügyvédi irodát. — 
Értekezései a büntetőjog köréből a Jog-
tudományi Hetilapban (1867), M. jogász-
egylet Évkönyvében (1872. Vélemény az 
esküdtszéki intézmény tárgyában), a M. 
Igazságügyben (1875—76. A vagyon elleni 
bűntettek és vétségekről, 1877. Adalék a 
csalás büntetőjogi fogalmához, 1878. Gyil-
kosság vagy szándékos emberölés ? 1882. 

A németalföldi btk. criticai ismertetése. 
1883. A hamis tanúzás, mint a hamis 
eskütől különvált bt.-jogi fogalom sat.) 
a Büntető Jog Tárában (II. 1881. A sajtó-
vétségek és az új szabadságvesztés-bün-
tetések. Kiszabható-e a fogházbüntetés 
két éven alul ? A vizsgálati fogság be-
számításának kérdéséhez, Bűnhalmazatot 
vagy egy büntettet képeznek-e a vissza-
esésben elkövetett kisebb lopások? III. 
1881—82. A büntető törvénykönyv 73. 
és 74. §§-ainak magyarázata, IV. 1882. 
Az erőszakos nemi közösülésnek kísér-
lete és a bűnismétlés és bünfolytatás 
közötti különbség ezen bűntett eseteiben. 
VI. 1883. A marasztaló ítélet közzététe-
léről hamis vád, rágalmazás és becsület-
sértés eseteiben, VIII. 1884. Adalék a 
casualis nexus tanához. X. 1885. A sza-
badságvesztés-büntetés végrehajtásának 
elhalasztása kérdéséhez sat.), a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1883. Az eredmény-
telen felhívás büntethetősége a magyar 
btk. szempontjából, 1885. Nyílt kérdések 
bttő bíróságaink gyakorlatából, Adalék a 
becsületsértési ügyek törvénykezési tár-
gyalásához, 1886. Vizsgálati fogság ítélet 
után. A közokirat-hamisítás büntethető-
ségének feltételei. 1888. A védelem joga; 
1889. A büntetési és börtönrendszer re-
formjához, különös tekintettel a lopás 
büntetésére, 1890. Elkeresztelési ügyben 
az ítélet végrehajtása, Az önbíráskodás; 
1891. A gyermekvédelem, A büntetőtör-
vény hézagai; 1892. Semmiségi ok vagy 
kezelési szabálytalanság-e az u. n. kam-
pózás ?); a Jogban (1885. A felebbvitel 
korlátozásának kérdése a járásbíróságok 
hatásköréhez utalt büntetőügyekben sat.) 
az Ügyvédek Lapjában (1887—92); a 
Jogi Szemlében sat. — Munkája : A bűn-
tettekről, vétségekről és kihágásokról 
szóló magyar büntetőtörvénykönyvnek 
magyarázata Bpest, Pécs és Arad 1882 
—92. Négy kötet. Irt tárczákat az Arad 
és Vidékébe (1888.) sat. — Cifra Juci cz. 
eredeti színműve dalokkal 3 felv., zenéje 
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Langer Viktortól először adatott 1888. 
júl. 13. a budai színkörben. 

Önéletrajzi adatok. 

Edvi Illés Lássló, orvosdoktor, E. I. 
Ádám ev. ref. lelkész fia s E. I. Pál 
testvér-öcscse, szül. 1813. decz. 29. Réti-
ben Győrmegyében; az orvosi tudomá-
nyokat Bécsben hallgatta s ottan 1839-
ben orvosdoktorrá avatták. Külföldi tanul-
mányutat tett, majd Budapesten telepe-
dett le, hol a Császárfürdő orvosa lett. 
1848-ban az első magyar belügyminisz-
tériumban a közegészségügyi osztálynál 
fogalmazó volt; a szabadságharcz után 
az Alföldön bujdokolt. 1852-ben a Jász-
Kun kerületek főorvosa lett és 1861-ig 
Jászberényben, azontúl Félegyházán la-
kott ; 1867-ben nyugalomba vonult és 
orvosi gyakorlatot folytatott Jászberény-
ben, hol 1877. jún. 1. meghalt.— Czikkei: 
Prisnitz, németből ford. (Társalkodó 1837.), 
A bécsi cs. kir. orvosegyesület rendszabá-
lyai (Orvosi Tár 1840), Elmélkedések a 
budai császárfürdő gyógyhatása körül, A 
budapesti kir. orvosegylet 1847-ik évi 
ülésének jegyzőkönyve (u. ott 1846—47.) 
és az Orvos-Sebészi Évkönyvekben 1841 
—44. több értekezése; irt még a Wiener 
Medizinische Pressébe s a Gyógyászatba. 
— Munkái: 1. Dissertatio inauguralis 
medica sistens miasmata. Vindobonae, 
1839. — 2. Muraköz helybeli természet-
tani és orvosi szempontból. Irta Rosen-
feld (Rózsay) József. Németből ford. Pest, 
1840. — 3. Besstercse és vidéke. Emlék-
irat, melyet a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók Beszterczén 1842. aug. 
hó elején tartott harmadik gyűlése emlé-
kére irt Zipser Keresztély András s ma-
gyarra áttett . . . Buda, 1842. — 4. A 
budai hévvisek. Különösen a Császár-
fürdő s gyógyintézetei. Pest, 1843. — 5. 
Napoleon császár történetei. U. ott. 1844. 
(Legolcsóbb Népkönyvek 1. füzet.) — 6. 
Világtörténet, a legrégibb időktől a leg-
újabb korig. U. ott, 1846. Két kötet. (2. 
kiadás. U. ott, 1857.) — 7. Versuch einer 

! physikalisch-medizinischen Darstellung 
der Heilquellen des Kaiserbades zu Ofen. 
U. ott, 1847. — 8. A kénégeny-gó'z ha-
tása, különösen seborvosi tekintetből; 
tapasztalati adatokra építve s tudomá-
nyosan felvilágosítva. Irta Rosenfeld (Ró-
zsay) József; ford. (Névtelenül) U. ott, 
1847. 

Oláh Gyula, M a g y a r o r s z á g K ö z e g é s z s é g -
ügyi Statistikája 161. 1. — Moenich és Vut-
kovich. M. írók Névtára 417. 1. — Hon 1877. 
342. SZ. — Orvosi Hetilap 1 8 7 7 . 4 9 6 . 1. — Petrik 

Bibliogr. II. 205. 1. III. 250., 887. 1. és fiának 
E. I. Lászlónak szives közlése. 

Edvi Illés László, az aradi ipartes-
tület titkárja és hirlapiró, szül. 1855. aug. 
21. Jászberényben, hol atyja Edvi Illés 
László a Jász-Kun kerületek főorvosa 
volt; a gymnasiumot Félegyházán és Jász-
berényben végezte ; ennek befejezte után 
a gyógyszerészi pályára lépett és Váczon 
öt évig működött; azonban nem nagy 
kedve volt ezen pályához; azért önszor-

I galmával képezte magát, megtanulta a 
német és franczia nyelveket s irodalom-
történettel és nemzetgazdászattal foglal-
kozott ; 1874—76-ban a budapesti egye-

! temen bölcselethallgató volt; azután hir-
lapiró lett. — Irodalmi működése 1872-
ben kezdődik, mikor a Váczon megjelent 
két hetilapnál, a Vácznál és Váczvidéki 
Lapnál rendes főmunkatárs lett, mely 
minőségben 1874 őszéig működött; 1875. 
májustól 1876. júliusig a Kelet Népe napi-
lapnak, 1876 júliustól 1877 februárig a 
Budapesti Napilap belső dolgozótársa volt; 
azután főmunkatársa volt az aradi Alföld-
nek, melyben 1878-tól 1886-ig követ-
kező regényfordításai jelentek meg: Az 
idegen hölgy leánya, Elárulva és eladva 
(James Payn), A szerelem tövisei (Wilkie 
Collins), Guignon kisasszony (A. Theuriet), 
Szerelem és pénz, Lydia (Mancini Pie-
rantoni Gracia) és Vörös Vidor társaságá-
ban ford. A Hohensteinok-at (Spielhagen). 
Ipari szaklapokban sok czikket irt az 
iparügyi reformkérdésekről, melyekkel 
szakszerűen foglalkozott, mióta 1878-tól 
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az ipartársulatnak, 1885 óta az ipartes-
tületnek titkára. Az 1890. alföldi és dél-
magyarországi általános kiállítás szerve-
zésének és rendezésének élén állott; 
ebbeli érdemeiért ő felsége 1890. nov. 13. 
a koronás arany-érdemkeresztet adomá-
nyozta neki. — Tárcza- és szépirodalmi 
czikkeket irt a marosvásárhelyi Erdélybe 
(1875—77.), Fővárosi Lapokba (1876. 
1884.), Temesi Lapokba (1876. 1884. Az 
asszony a közmondásban), a nagyváradi 
Szabadságba (1876.), Koszorúba (1884.), 
Ország-Világba (1884. Szabadságharcz 
emlékei Aradon). Nemzetbe (1885.) sat. 
— Munkái: 1. A szegénykérdés. Vácz, 
1874. — 2. Magyar- és Erdélyország 
összes gyógyszerészeinek névtára. U. ott. 
1874. — 3. A magyar színügy és a 
színügy-gyámolító-egylet fogyatkozásai. 
Arad, 1878. (Névtelenül). — 4. Aradi 
celebritások. U. ott, 1878. (Névtelenül). 
— 5. A magyar ipar és az iparpárto-
lás feladata. U. ott, 1880. (A hazai ipart 
pátoló egylet által dicsérettel kitüntetett 
pályamunka.) — 6. Pascarel. Regény, 
Ouida után ford. U. ott. 1881. — 7. A 
kurtanemesek. Regény. Korzeniovszky 
után ford. U. ott, 1881. — 8. A vetély-
társak. Regény. Wilkie Collins után 
ford, U. ott, 1881. — 9. Eyy női szív 
története. Regény. Daudet Ernő után 
ford. U. ott, . . . — 10. Garman és 
Worse. Regény. Kielland Sándor után 
ford. U. ott, . . . — 11. Tiltott gyümöl-
csök. Regény. Hackländer után ford. U. 
ot t , . . . — 12. Márczius 15-ike. U. ott, 
1882. (Alkalmi verses darab, előadatott 
Aradon sat.) — 13. Eladó leány. Magán-
jelenet. ü. ott, 1889. (Előadatott Aradon, 
Szegeden sat.) — 14. Huszonöt év egy 
magyar lap életéből (Alföld). U. ott, 1886. 
(Szőllőssy Kárólylyal együtt.) — 15. A 
surrendeni társaság. Regény Ouida után 
ford. U. ott, 1888. - 16. Arad. U. ott. 
1890. (Illustrált munka a város leírásá-
val, vezetőül az idegeneknek.) — 17. 
Alföldi és délmagyarországi kiállítás 

(nagy leiró katalógusa). U. ott. 1890. — 
Színművei kéziratban, melyek előadattak: 
Fatinitza 1876.. Az oroszlán ébredése, 
operette Brandt után 3 felv. 1877., Du-
barryné, operette 1878., A pont d'arcyak, 
színmű Sardou után 5 felv. 1878., Elsa 
herczegnő ford. 1879., A harangozóné, 
eredeti népszínmű 3 felv. 1880., A gas-
cognei, operette 3 felv. 1880., Nisida, 
operette 3 felv. 1880., Hófehérke, lát-
ványos színmű 5 felv. 1880., A három 
testőr, operette 3 felv. 1881., A velenczei 
éj. operette 3 felv. 1884., A szép illat-
szerészné, operette 1884., Kandaules 
király, Meilhac után, színmű 1 felv. 
Pályadíj és feleség (Henle), Hadjárat a 
békében (Moser és Schönthan), A mai 
nők (Moser és Schönthan), Nagy harang 
(Blumenthal Oszkár). — Szerkesztette a 
Váczcz. helyi lapot 1875. júliustól deczem-
ber végéig; a Vidám Náczi cz. élczlapot 
1877. nov. 1-től 1878. ápr. l-ig Aradon 
Vidám Náczi álnévvel és az aradi Al-
föld cz. politikai napilapot 1883. jan. 1-től 
1885. máj. 31-ig (Vörös Vidorral együtt). 
Aradi Kiállítási Lapokat 1890. márcz.— 
nov., a Házi Újság cz. iparügyi hetilapot 
1892. márcz.—okt. és az Aradvidéki 
Képes Naptárt az 1890. és 1892. évekre. 
— Álnevei: Don Spevento és Mephisto, 
jegyei mérleg és (—s), leginkább az Al-
földben 1877—85., a Mephistot 1876-ban 
a nagyváradi Szabadságban és a Temesi 
Lapokban használta. 

Lakatos Ottó, Arad története. III. 112. 1. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Aradi Képes Naptár 

1887 . 62 . , 65 . a r c z k . — Budapesti Hirlap 1 8 9 0 . 

274. sz. és önéletrajzi adatok. 

Edvi Illés Pál. ág. ev. lelkész, a m. 
tud. akadémia lev. tagja, szül. 1793. 
jún. 29. Rétiben Győrmegyében, hol 
atyja, E. Illés Ádám, prédikátor volt, ki-
nek volt ugyan kis fekvő birtoka és tőke-
pénze is, de ennek nagy részét elvesz-
tette vejének szerencsétlen gabonakeres-
kedése s a devalvatió miatt és így hét 
gyermeke nevelésére szerény papi jöve-
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delméből nem sokat fordíthatott. Pál a 
grammatikai osztályra Sopronba külde-
tett, melynek lyceumában 1802-től 1818-ig 
tanult; iskolai pályája közben magán-
oktatója volt Véssei Antal nemes úrfinak, 
kinek szülei házánál. Dencsen Somogy-
megyében két nyári szünidőt töltött. 
Külföldi egyetemekre menetelében a 
franczia háború akadályozta. Nevelő lett 
tehát először báró Prónai Simon házá-
nál. hova 1813. májusban került; itt egy 
évet töltött részint Nándorban (Nógrádm.), 
részint Tápió-Szent-Györgyön (Pestm.). 
Innét Debreczenbe ment, hol megismer-
kedett Igaz Sámuellel. Azután Pesten 
tartózkodott, míg Schimko ajánlatára 
Ürménybe (Nyitram.) került Appel Károly, 
gróf Hunyadi jószágigazgatójának tanuló 
fiai mellé; ezen állomásán szövődött 
barátsága Rubrini Sámuellel, a dárdai ura-
dalom felügyelőjével, kitől a gazdászat 
iránti előszeretet szállt reá. Örményben 
is csak egy évet töltött, mire Magyar-
ox-szág nagy részét beutazta. 1815-ben 
megnyílván az út külföldre, már ápril-
ban a jenai egyetemre sietett és ott hall-
gatta Danz, Herder, Gabler, Schott. Voigt, 
Oken, Luden és Eichstädt előadásait, a 
szünetek idejében pedig meglátogatta a 
schulpfortai intézetet, Erfurtot; a dieten-
dorfi Herrnhuttereket, Gothát s Salzmann 
nevelőintézetét Schnepfenthalban. Haza-
érkezése után, 1817. okt. káplánnak avat-
tatott fel atyja mellé Rétiben. 1818-ban 
rendes prédikátornak hivta meg a nagy-
geresdi gyülekezet. 1823. szept. híveinek 
izgatottsága miatt. Kis János közvetíté-
sével Vanvolára Veszprémmegyébe köl-
tözött. Itt ismerkedett meg a serdülő 
Vajda Péterrel, kinek Vanyola volt szülő-
földe. 1826. nov. 1. rétalapi Németh 
Teréziával lépett házasságra ; hét gyer-
mekének maga volt tanítója, s ez adta 
neki a főösztönt encyclopaediai és neve-
léstani munkáira. 1831-ben meghivatott 
a nemes-dömölki gyülekezetbe, hol hiva-
taloskodása végéig megmaradt; itt reá 

; bízattak a superintendentiának oklevelei, 
s itt választatott az esperességben iskolai 
felügyelővé és törvényszéki tanácsossá. 
Vas- és Sopronmegye táblabirájává. A 
m. tudom, akadémia 1835. szept. 14. 
választotta levelező tagjának. A dömölki 
templomba a kisszerű orgona helyett 
nagyobbat szereztetett be, a templom 
tornya magasbíttatott és a templom 
körüli mocsárt betöltette s kőfallal kerít-
tette s ott most szép gyümölcsös van; 
e példán okulva Dömölk most már szél-
űben gyakorolja a gyümölcsfatenyésztést. 
1854. okt. egyetlen leánya meghalt, árvák 
hátrahagyásával; 1860. jún. 1. a paplak 
hátulsó része hamuvá égett; 1863-ban 
szemeinek végeisötétülése beállván, hiva-
taláról le kellett mondania, Pestre vonult 
s itt egyetlen fiánál E. I Gyulánál talált 
menedéket. A m. n. múzeum kertjében 
gyakran lehetett egy tisztes öreg párt 
látni sétálgatva, üldögélve, Illés volt 
nejével, ki oda is kisérte, hű barátnéja 
s ápolónéja maradt haláláig, mely 1871. 
jún. 22. következett be Pesten. Az egy-
szerű sírkőre maga készítette a követ-
kező felírást: Volt ő pap. férj, atya, író 
s hő népbarát. E kővel jó fia tisztelte 
sírhalmát. A m. tud. akadémiában 1872. 
jún. 24. Haberern Jonathán tartott fölötte 
emlékbeszédet. — Ifjú éveiben a költé-
szettel tett kísérleteket és ezen foglal-
kozás közben tudósokkal és könyvkiadók-
kal levelezésben állott. Költeményei s 
czikkei a következő lapokban, folyóira-
tokban és évkönyvekben jelentek meg: a 
bécsi M. Kurírban (1821—23.), a Hebe 
cz. zsebkönyvben (1821—25.), a Szép-
literaturai Ajándékban és Koszorúban 
(1821—28.. 1830., 1835—38.), a Tudo-
mányos Gyűjteményben (1822—40.), a 
Zsebkönyvben (1822 ), a komáromi Laurá-
ban (1824.), a Kedveskedőben (1824—25.),. 
Aurorában (1824.), a Felső Magyarországi 
Minervában (1825 -3±.), a Sasban(1831 — 
32.), a Társalkodóban (1833—39.). a Hazai 
Vándorban (1835.), az Athenaeumban 
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(1840.). a Protestáns Egyh. és Iskolai 
Lapban, a Jelenkorban (névtelenül), Uj 
M. Múzeumban (V. 1855., X. 1860.), a 
Vasárn. Újságban (1854—59.) és a Prot. 
Naptárban (1857.) sat., a verseken kívül 
254 czikk, melyeknek pontos jegyzéke 
megvan a Haberern Emlékbeszédében. 
— Munkái: 1. A lialál angyalának 
szép szavai a haldokló szüzek körül.. . 
alsó-káldi Káldy Judit kisasszony elhalá-
lozásakor . . . Sopron, 1819. — 2. Vallás-
türedelem példája a legújabb időkből, 
melyeket e f. század második negyede 
kezdetére ajándékul gyűjtött. Pest. 1826. 
— 3. Főispáni fény-koszorú, melyet 
Vázsonykői gróf Zichy Ferraris Ferencz 
úrnak, Győr vármegye főispánjának szept. 
17. 1827. lett beiktatásának ünnepies 
alkalmára versekben foglalva, nyújtott. 
Győr. — 4 .A szent frigy, vagyis a hall-
gatók és lelki-tanítók között fönnálló 
szövetségnek szentséges volta. Kathedrai 
beszéd, melyet az aug. confessiót tartó 
nemes dömölki ev. gyülekezetbe szept. 11. 
(okt. 2.) 1831. történt beiktatása alkal-
matosságával mondott. Toldalékul közöl-
tetik a szerzőnek életirása. Pest. — 5. 
Ékes házi oltár, vagyis verses imádsá-
gok evangelikus keresztyének számára. 
U. ott, 1832. (és 1833-ban.) — 6. Halált 
hordozunk magunkban. Eredeti halotti 
beszéd, melyet. . . mesterházi Mesterházy 
Dániel úr hitves társának, szül... Konkoly 
Thege Anna asszonyságnak elhalálozása-
kor az idvezültnek hideg tetemei fölött. 
Mesterházán márcz. 2. 1832. mondott. 
Sopron, 1832. — 7. Confirmálási Em-
lék-czéduldk. Pest, 1832. (32-féle Szent-
irás-mondalékokból.) — 8. Prédikáczió, 
melyet ő idvezült felségének, első Ferencz 
királyunknak halálára tartott gyászünne-
piség alkalmával. . . mondott. U. ott, 
1835. — 9. IdvezkedŐ versek. Méltósá-
gos győri-szemerei Markovich István úr-
nak, a nagymélt. hétszemélyes tábla 
birájának . . . az ág. ev. dunántúli egy-
ház-kerületében, főfelügyelői hivatalában, 

Sopronban, okt. 7. 1835. történt beikta-
tásakor . . . Sopron. (Névtelenül.) — 10. 
Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis 
a legszükségesebb tudományok öszvesége, 
vallási különbség nélkül minden nép-
tanítók s tanulók számára készült, s a 
magyar tudós társaság által I-ső rendű 
Marczibányi Lajos jutalommal koszorú-
zott pályamunka. Buda, 1837. (Ism. Fi-
gyelmező. 2. jav. és bőv. kiadás 3 kötet-
ben. U. ott, 1838. ezért külön 229 frtot 
kapott; 3. kiadás. U. ott, 1841—44. Ebből 
külön kiadásban: Népszerű földleírás-, 
történet- és törvénytan. 3. kiadás. U. ott. 
1844. Népszerű magyar nyelvtan és írás-
mód, idegen szók lajstromával . . . 3. 
kiadás. U. ott, 1844. Népszerű gazdaság-
tan. U. ott, 1844. Népszerű szám vetés-
tan és időszámlálás tudománya. U. ott. 
1844. Népszerű természet- és egészségtan. 
U. ott, 1844.) — 11. Gyónók kathéchiz-
musa, azaz : a szent urvacsorájához el-
készítendő evangelikus növendékek tanul-
sága . . . Pest, 1837. — 12. Keresztyén 
ábécze, azaz: A keresztyén vallásbeli 
tudománynak első kezdete . . . Pápa, 
1839. (3. megbőv. kiadás. U. ott, 1845. 
4. kiadás, Pest, 1850.) — 13. A latin 
nyelvtudomány elemei magyar nyelven... 
Pest, 1840. (Ezért Eggenberger 100 frt 
honoráriumot fizetett. Ism. Figyelmező.) 

— 14. Egy egész esztendőre szolgáló ere-
deti közérthető keresztyén prédikácziók, 
U. ott, 1840 - 4 1 . Négy kötet. (Ezen mun-
kájáért Károlyi 500 frtot fizetett.) — 15. 
Öntanulás gyakorlatian tárgyalva... U. 
ott, 1843. (Heckenast ezért 100 frtot fize-
tett.) — 16. A nemes-dömölki evangelikus 
hivek templomának évszázados ünne-
pélye. Emlékirat... U. ott, 1844. (Ebben: 
Az egyház és templom históriája. A ka-
thedrai szónoklat, vagyis a prédikáczió.) 
— 17. Esperesi beköszöntés az ág. ev. 
hitvallást tartó kemenesalyi nemes és 
szent gyülekezetekhez. Pápa, 1845. — 
18. Népszerű halotti prédikácziók. Prot, 
lelkészek használatára... Pest, 1846. — 
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19. Fostilla, azaz: keresztyén erkölcsi 
prédikácziók, egy egész egyházi eszten-
dőre. U. ott, 1847. — 10. Edvi Illés Pál 
elszórt költészetei. Korábbi folyóirások-
ból összeszedte Edvi Illés Gyula. U. ott, 
1853. - 21. Négy fali ABC és olvasó-
tábla. Kisdedovodák s elemi osztályok 
számára. U. ott, 1854. — 22. Gyermek 
diaetetika, azaz: életrend-szabályok íi-
és nő-népnevendékek számára emlék-
versekben. Pápa. 1858. (2. kiadás. U. ott. 
1859.) — 23. Gyónók katechizmusa, 
azaz: a szent úrvacsorájához elkészítendő 
s augusztai hitvallást tartó evangelikus 
növendékek tanulsága... U. ott, 1858. 
— 24. Fénygolyók a nösülésre, azaz: 
eredeti értekezés a ritkán-nösülés okai-
ról és szüntetése módjáról. Felelet a 
szegedi pályakérdésre 1859. Pest, 1861. 
— Mint munkatárs és szerkesztő részt 
vett: az J831-ben Pesten kiadott Super-
intendencziális agendában ; 1838-ban a 
dunántúli evangélikusok egyházi és iskolai 
rendszerének kidolgozásában; a magyar 
tud. akadémiához 1832-ben beküldötte 
az evang. hittudományban előforduló mű-
szók magyarítását és 1840-ben pótléko-
kat a magyar szótárhoz; Bowring lon-
doni tanárnak 1829-ben a magyar-angol 
dalok kiadásához magyar népdal-gyűj-
teményét átengedte. — Kézirati munkái: 
Elenchus archivi superintendentiae evang. 
transdanubianae 1832., ívrét 151 lap; 
A pantheismusról. pályamunka a m. tud. 
akadémia 1837. philosophiai kérdésére, 
4-rét 251 lap; Oberlin, vagy a népnevelő 
falusi lelkész ideálja egy franczia pap-
ban, 4-rét 147 lap; Nemzeti hitszónok-
latok, 1848.; Vidos József fölött gyász-
ünnepély, Pápán; Dömölki krónika (1849 
—50. I. Az új magyar alkotmányos kor-
mány, II. A magyarhoni szabadságharcz, 
III. Az ostromállapot és a császári kor-
mány kezdete, IV. A császári kormány 
folytatása, összesen 100 ív); Kathedrai 
hitszónokok sat. (Czikkeinek és kéziratai-
nak bővebb jegyzéke Haberern Emlék-

beszédében és Szinnyei Repertóriumában. 
Történelem I., II. és Természettudomány). 
— Kézírásának hasonmása (Magyarország 
és a Nagyvilág 1881. 31. sz.). 

Toldy B i b l i o g r a p h i á j a 1832. 202. 1833. 241. 
1839. 489., 490. 1841. 492., 502. 1843. 489... 495. 1. 
( T u d o m . T á r b a n . ) - — Ujabbkori Ismeretek Tára. 

P e s t , 1 8 5 2 . I V . 4-23. 1. — Vasárnapi Újság 

1856. arczk. 1871. (Eötvös Lajos.) — Hír-
mondó 1 8 6 0 . a r c z k . — Hl. Tud. Akadémia Ér-

tesítője 1 8 6 8 . 9 0 . , 179 . 1 8 6 9 . 3 5 . , 176 . 1870 . 

201 . , 2 0 3 . 1 8 7 1 . 2 2 1 . 1872 . 1 8 3 . 1. — Magyar-

ország és a Nagyvilág 1 8 7 1 . 28 . S z . a r c z k . — 

Kiss Áron, M. Népiskolai Tanitás Története 
2 0 7 . , 2 9 1 . , 2 9 2 . , 3 7 6 . , 4 0 0 . 1. — Haberern Jo-

nathan, Edvi Illés Pál emléke. Pest, 1872. 
(Értekezések a bölcs. tud. köréből II. 3. sz. 
Önéletrajza után.) — Petrik Könyvészete és 
Bibliogr. — Radó Antal, A Magyar Müfor-
ditás Története. Bpest, 1883. 79—82. 1. és 
gyászjelentés. 

Egán Ede (borostvánkeői). országos 
tejgazdasági felügyelő. Id. Egán Ede. 
Irlandból hazánk földjére telepedett gazda, 
előbb báró Sina, később Batthány Gusztáv 
herczeg és Festetics György gróf uradal-
mainak igazgatója, tapasztalataival mélyen 
befolyásolta Vasmegye gazdasági fejlődé-
sét (több gazdasági czikke jelent meg a 
magyar szaklapokban); fiát is. E. Edét, a 
praktikus életnek nevelte, ki előbbi szak-
képzettségét, miután több kitűnő német-
es csehországi gazdaságban töltött. Bécs-
ben a Hochschule für Bodenculturban 
és a hallei egyetemen szerezte. Átvéve a 
családi birtok kezelését, Budapesten, a 
Gazdakör-ben a tejgazdaság nagy fontos-
ságáról tartott előadása eredményekép 
létesíttetett 1883-ban: az országos tej-
gazdasági felügyelőség, melynek vezeté-
tésével ő bízatott meg. Első három évi 
munkásságának eredménye, hogy szövet-
kezés útján körülbelől 400 gazdaság több 
mint 6000 darab tehénnel egy millió forint 
befektetéssel fél millió forintot meghaladó 
évi forgalmat tudott kimutatni. Eddig 
parlagon heverő sajtiparunknak is Egán 
nyújtott lendületet. Közgazdasági működé-
sének legbecsesebb s nem tekintve a tej-
gazdaság meghonosítására irányuló törek-
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véseit, legáltalánosabb haszonnal járó 
s országos jellegű részét képezik ama 
fáradozásai, melyek az okszerű havasi 
gazdaságnak hegyvidékeinken leendő meg-
honosítására vonatkoznak; a Kárpátok 
mentén több helyen, különösen pedig 
Máramarosmegyében E. által létesített 
havasi vállalatok bebizonyították, hogy 
havasi legelőink fűnövése, földrajzi és 
égalji viszonyai semmivel sem állnak hát-
rább a svájczinál, mióta a m. tud. aka-
démia közgazdasági osztályában tartott 
előadása útján nagy fáradsággal gyűjtött 
statisztikai adatait bemutatta. Az 1885. 
magyar országos kiállítás alkalmából ren-
dezett és számos külföldi előkelő szakfér-
fiúval hazánkban tizenegy napot igénylő 
körutat tett és azoknak az ország legjele-
sebb gazdaságait bemutatta. 1890. máj. 
állásáról családi viszonyai miatt lemon-
dani kényszerűivén, nejének tulajdonát 
képező birtoka (Slossevo, nyugati Porosz-
ország) szervezése és rendezése miatt 
néhány évre Németországba utazott. Mun-
kásságának elismeréseűl ő felsége boros-
tyánkeői előnévvel magyar nemesi rangra 
emelte. — Főbb czikkei: A szeszadó-reform 
Magyarországon, Román szomszédaink, 
Románia mezőgazdasági viszonyainak 
rövid vázlata, Die milchwirthschaftlichen 
Bestrebungen in Ungarn, Die Stellung der 
Milchwirtschaft im landw. Betrieb, Darf 
es Milch für Reiche und Milch für Arme 
geben? Die Lage der Milchproduction und 
des Milchproductenhandels in Ungarn. Az 
országos tejgazdasági felügyelőség 1884— 
1886—1887—1888. évi jelentése, Az or-
szágos tejgazdasági felügyelőség feladata, 
A budapesti központi tejcsarnok, A tej a 
fővárosban, A tejgazdaság fontosságának 
kérdése marhatenyésztési viszonyaink fej-
lesztésénél, Az erdélyi szarvasmarha-
tenyésztés feladatai, Az országos tenyész-
kerületek kérdése, A ragályos tüdőlob el-
terjedése Magyarországon sat. — Munkái: 
1. Die Stellung der Milchwirthschaft im 
heutigen landwirtbschaftlichen Betrieb, i 

Vortrag gehalten am 11. März 1882 im 
Club der Landwirthe zu Budapest. . . . 
Bpest, 1882. — 2. Jelentés a tejgazdaság 
terén 1883 ben tett intézkedésekről. U. ott, 
1884. (Különnyomat a Közgazd. Értesítő-
ből. Ugyanez németül. U. ott, 1884.) — 3. 
Die milchwirthschaftlichen Bestrebun-
gen in Ungarn. Bremen, 1884. — 4. 
Magyarország tejgazdasági termelése és 
kereskedésének mai helyzete. Bpest, 1885. 
— 5. Bie Hochschule für Bodenkultur 
in Wien und ihre falschen Propheten. 
U. ott, 1886. — 6. Román szomszédaink. 
U. ott, 1886. 

Szinnyei Repertóriuma. Természettudo-
m á n y 3 0 1 . h . — M. Könyvésiet 1 8 8 6 . — Gazda-

sági Lapok 1 8 9 0 . 2 1 . 2 2 . S z . — Wiener Land-

wirtschaftliche Zeitung 1 8 9 0 . 4 9 . SZ. 

Egan Jakab, angol nyelvtanító, szül. 
1809-ben Londonban. Magyarországba 
szakadván angol nyelvmester lett; a 
budapesti egyetemen és a IV. ker. főreál-
iskolában az angol nyelvet tanítja. — 
Munkája : Ollendorff H. Gr. eredeti angol 
nyelvtani uj tanrendszere. Átdolgozta.. . 
Pest, 1863. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Felsmann N é v -

könyve 1863. 37. 1. 
Ege József, ügyvéd Sopronban. — 

Munkái: 1. Cels. S. R. I. principi dno 
Nicolao Esterházy de Galantha. principi-
comiti Edelstaettensi perpetuo comiti in 
Fraknó . . . occasione celebrati festi diei 
onomasticae dedicavit nomine senatus et 
electae communitatis. Anno dni 1812. 
Hely n. — 2. Compendium benigni ur-
barii et editarum eatenus altissimarum 
resolutionum. Sopronii, 1821. 

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

Ege Sándor, kegyes tanítórendi áldozó-
pap és tanár, szül. 1744. szept. 11. Pesten ; 
1763. okt. 6. lépett a rendbe Privigyén ; 
1773. márcz. 13. miséspappá szenteltetett; 
tanított Pesten, Szegeden. Váczon, Nyitrán, 
Kolozsvártt; 1781—88-ig Illésházy grófnál 
nevelő volt; azután ismét gymnasiumi 
tanár Trencsénben; 1799—1803-ig nevelő 
Eszterházy grófnál Cseklészen; 1804-ben 

38. ív sajtó alá adatott 1892. decz. 20. 
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ben spirituális Szent-Györgyön ; 1805 — 
1807-ig" vice-rector Pesten; 1807. és 1808-
ban rector ugyanott és 1809-ben Trencsén-
ben, hol azon év okt. 8. meghalt. — 
Kézirati munkája: Fundamenta archi-
tectonicae militaris. Pestini, 1788 (ívrét 
14 lap a m. n. múzeumi levéltárban). 
— Olajfestésű képe Csaplár Benedek bir-
tokában. 

Horányi, Scriptores Seholarum Piarum I. 
— Figyelő V I I . — Csaplár, R é v a i M i k l ó s 

élete és munkái I. 33., 74., 88., 159. II. 169. 
és Csapiár Benedek szives közlése. 

Egei Jóssef, orvosdoktor, homaeopatha-
orvos Szatmártt. — Orvosi czikkeket irt 
a Szamosba (1887. sat.) — Munkája : As 
anyagcseréről és tápszerekről. A beteg 
szenvedőknek ajánlja. Szatmár. 1887. 

Figyelő X I X . 25. 1. 

Égeni Elek, szinész és sugó. — Munkái: 
1. Nemseti ssinhási emlékkönyv Szeged. 
1856., 1857., 1858.. 1860. — 2. Ssinhási 
emlékkönyv. Nagyvárad, 1858. 

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

Egerszegi Imre, egri egyházmegyei pap, 
a XVIII. század vége felé egri kanonok 
volt s irt egy chronostichont gróf Ester-
házy Károly püspök halálára. 

.»/. Sión 1888. 455. 1. (Szöllössy Károly.) 

Egerszeghy János, theologiai doktor, 
esztergomi főegyházmegyei áldozópap és 
plébános Sélyén, hol 1773. okt. 25. meg-
halt. — Munkája: Maximae juris celeb-
riores dum assertiones theologicas de 
augustissimo verbi incarnati mysterio, in 
alma, ac celsissima Archi-Episcop. S. J. 
Universitati Tyrnav. a. 1750. mense marc. 
publice propugnaret. . . Tyrnaviae, 1742. 

Necrol. Strigon. 46 . 1. é s Z e l l i g e r A l a j o s 

sz ives közlése. 
Egerváry Gyula (egervári), az országos 

magyar vadászati védegylet titkára, E. 
Lajos földbirtokos és Tuboly Emilia fia, 
szül. 1849. decz. 2. Kis-Unyomban Vas-
megyében ; középiskoláit Varasdon kez-
dette, Szombathelyit folytatta s Pápán 
végezte; 1869-ben a budapesti egyetemen 
azután a pozsonyi akadémián jogot hall-

l d . S z i n n y e i J „ Magyar írók. II. 

gatott. 1873-ban Zalamegyébe zalapataki 
birtokára költözött, hol a gazdálkodás 
mellett szenvedélylyel űzte a vadászatot. 
1876-ban állandóan Budapestre költözött, 
hol az irodalomnak, különösen a vadásza-
tinak szentelte idejét. Az 1879-ben meg-
alakult Sport-Egyesület; az 1881-ben ala-
kult Országos magyar vadászati védegylet, 
a Budapesti galamblövész-egylet, az 1884-
ben alakult Magyar vizsla verseny egyesü-
let, titkárukká választották. Az 1885. buda-
pesti országos kiállítás elnöksége a kiállí-
tás vadászati részénél való közreműkö-
déseért díszokmánvnyal, ő felsége pedig 
1891-ben a vadászat terén szerzett érdemei 
elismeréseül koronás arany-érdemkereszt-
tel tüntette ki. — Verseket irt a szép-
irodalmi lapokba (1876.); vadászati és 
sportczikkei: a Vadász- és Versenylapban 
1876. (Zalamegyei vadászrajzok), az Erdé-
szeti Lapokban és a napilapokban jelen-
tek meg. Az 1880-ban alapított Vadász-
lapnak állandó belmunkatársa lett, mely-
ben számos szakczikke jelent meg, többi 
közt: A beregmegyei vaddisznó-vadásza-
tok (1884.), A tátrai zergevadászat (1886.), 
Adatok a hazai vadászat történetéhez 
(1889.). Teendőink a vadászat terén (1891.); 
irt e lapba életrajzokat kiváló vadászokról 
(gr. Nádasdy Ferencz, gr. Esterházy Mihály, 
Keleti Károly. Káinoki Bedő Albert sat.) 
is. — Munkája: Vadássati ügyben ho-
zott kormányrendeletek, határozatok és 
döntvények gyűjteménye. Bpest, 1887. 
(2. bőv. kiadás, 1890. 3. bőv. k. 1891. 
4. k. 1893. sajtó alatt. U. ott.) — Szer-
kesztette 1884-ben a M. vizslaverseny-
egyesület és az országos m. vadászati 
védegylet Évkönyveit (utóbibban a hazai 
vadászati ügy mai kifejlődéséről irt); a 
Vadász-lapot 1885. jan. 1-től Sárkány 
János Ferenczczel együtt; 1890. febr. 
15. óta pedig a lap felelős szerkesztője ; 
szerkeszti még a Vadászok Zsebnaptárát 
1887 óta (Sárkány J. Ferenczczel együtt) 
— Álnevei s jegyei: Golyó, Puskás Pál, 
E-y és E. Gy. 

39 
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ill. Könyvészet 1890. és Hetthésy Elek szives 
közlése . 
Egerváry Iqndcs, kegyes-tanítórendi 

kormányzó, szül. 1751. márcz. 12. Eger-
szegen, Zalamegyében; 1767. okt 11. 
lépett a rendbe Kecskeméten s 1775. jul. 
24. misés pappá szenteltetett föl; a 
bölcseletet Nagy-Károlyban. a hittudo-
mányt Nyitrán hallgatta. Miután az ifjú-
ságot több helyen tanította, előbb Nyáry 
grófnál (1784—88), utóbb a Blaskovits-
családnál volt nevelő (1789 — 90.). Azután 
mint középiskolai igazgató Szegeden 1791-
től 1802-ig működött; 1803-06-ig Pesten 
rector és rendi kormánysegéd volt. Miután 
Dományi András a szerzet kormányzásá-
ról 1805. szept. lemondott, őt választot-
ták helyébe. 1807-ben kieszközölte I. Fe-
rencz királytól rendje számára a fehér-
vári custodiatust. Meghalt 18ft9. ápr. 26. 
Pesten. — Munkája: Artaxerxes, szomj. ; 
3 felv. Metastasio Péter után olaszból 
ford. Pest, 1793 (M. Játékszin IV. kötet. 
Kézirata a m. n. múzeum kézirattárában.) 
— Kéziratai: Oratio dicta Szegedini in 
professione Pauli Bielitzki. Oratio P. Ign. 
Egervári habita in consistorio prov. 1799; 
mindkettő a szegedi rendházban. — Olaj-
festésű arczképe Csaplár Benedek birto-
kában. 

Horányi. Scriptores Piarum Scholarum. — 
Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . 117. 1. — 

Egyetemes M. Encyclopaedia V I I . 638 . 1. — 

Bud. Szemle X V I . 1 8 7 8 . 3 0 . 1. — Figyelő X . — 

Csaplár B., Révai Miklós I. 18. 13. 250. 309. 
I I . 271 . 2 8 7 . I I I . 8 0 . I V . 4 7 . 120. 1. — Bayer 

József, Nemzeti Játékszin Tört. I. 52. 236. 
239. 1. — Petrik Bibliogr. II. 270. 1. és Csap-
lár Benedek szives közlése. 

Egervári Jusztina, egy ismeretlen nő-
költő, kinek: El nem köll felejtenyi cz. 
versét Nagy Gyula fedezte föl a m. n. 
múzeum kéziratai közt. egy 1708. mis-
silis levél belső lapján egykorú írással 
irva; nevét a versfejekből fejtette meg 
és a verset közölte a Figyelőben (IV. 
1878. 151. 1.) 

Egervári (Potemkin) Ödön, budapesti 
egyetemi könyvtártiszt. szül. 1823. febr. 

4. Nagy-Szilván Sárosmegyében, hol 
atyja Potemkin Ferencz földbirtokos volt, 
de mint ügyvéd Eperjesre tette át lakását, 
hol hét gyermekét nevelte. E. Ödön ott 
kezdte iskoláit, hol 1835-ben a IV. gvm-
nasiumi osztályt végezte, midőn atyja a 
Jászberény melletti puszta-kerekudvari 
birtokára költözködött és ő az V. osztályt 
(rhetorikát) Jászberény ben járta 1836-ban; 
ez évben halt meg atyja (anyja meg 
1831-ben) és hat testvérével árván ma-
radt. Roskoványi Ágost kanonok párt-
fogása mellett 1837—39-ig az egri Fog-
lár-intézet növendéke volt s az I. és II. 
évi bölcseletet is Egerben vegezte. Mint-
hogy a papi pályához nem mutatott 
hajlamot, a segélyt megvonták tőle s 
hazulról se segítették és így, a jogi tan-
folyamot nem hallgathatván, az akkor Eger-
ben működött id. Ujfalussy Sánd. s Balla 
Károly színigazgatók társulatához szegő-
dött. A színi pályán nyolez évet töltött 
és ezen idő alatt Udvari névvel színész-
kedve bebarangolta az országot és csak-
nem minden szerepkörre alkalmazták. 
1848. tavaszán az ungmegyei Palágy-
Komorócz községben nemzetőri főhadnagy 
lett; midőn Jászberényben a 14. számú 
Lehel huszárezred alakult, ő is zászlaja 
alá esküdött; mint huszár-hadnagy Arad 
és Temesvár vívásában részt vett; gróf 
Vécsey Károly honvédtábornoknak Boros-
jenőnél Kaufmann orosz tábornok előtt 
történt fegyverletétele után 479 honvéd-
tiszt társával együtt aradi fogságba került, 
de őt a harezban kapott lábsebe miatt 
be nem sorozták. 1849. decz. elejétől 

I 1850. junius elejéig ismét a színészetnél 
keresett menedéket és Tatában. Győrött, 

i végre Egerben fejezte be színészi vándor-
pályáját ; azután néhány hónapig Pesten 
Károlyi György gróf kúriáján irnokosko-
dott; de az iskolai év beálltával nevelői 
állomást nyert Tolnamegyében Némedin 
Simon Bezső fia mellett. Ezután mint 
telekkönyvi segéd, tollnok s bizottmány-
vezető nyolez évet töltött el Pest-, Bor-
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sod-, Esztergom-, Heves-, Veszprém- és 
Somogymegyékben a telekkönyvi hely-
színelésnél ; utóbb mint telekkönyvvezető 
Mező-Csáton (Borsodm.) működött. 1860-
ban Pestre ment. hol Toldy F. pártfogásá-
val 1861. márcz. 15. a m. tud. akadémiánál 
javítnok tisztviselőnek alkalmazták; 1874. 
jun. 15. elhagyta az akadémiát és az 
irodalomnak élt; 1876. szept. 1. a buda-
pesti egyetemi könyvtárhoz ment díjnok-
nak, 1891. nov. 16. ugyanott kinevezték 
könyvtártisztnek, hol jelenleg is működik. 
— Czikkeket irt az Ország-Tükrébe 
(1863—64. mint rendes munkatárs), a 
Színházi Látcsőbe (1863.), a Független-
ségbe (1863.), a Vasára. Újságba (1863— 
84.), Hazánk és a Külföldbe (1864—65.), 
a Családi Körbe (1863—74.), Honvédbe 
(mint főmunkatárs 1868—72.), a Jász-
berénybe (1872—73.), a Néplapba (1874.), 
az Esztergomba (1879—80.), Koszorúba 
(1884. Petőfi mint pápai tanuló 1840— 
41-ben), a Budapesti Hírlapba (1884. 241. 
sz. Egy magyar trubadur, Benza életéből 
1885. sat.). a Világ-Krónikába(1886. A ma-
gyar színészet 1848—49-ben.) — Munkái: 
1. Az 1848—49-iki magyar hadsereg fel-
oszlásának okai. Pest, 1862. (E munkát 
a cs. kir. rendőrség lefoglalta s a katonai 
törvényszéknek adta át, mely azt meg-
semmisítésre s a szerzőt két heti fogságra 
ítélte, ki ezt a Károly-kaszárnyában ki 
is töltötte.) — 2. Sáros vármegye leirása 
statistikai, földleirási, okirati és történeti 
tekintetben. U. ott, 1863. — 3. Honvéd-
világ. U. ott, 1868. (Kunságival együtt. 
Az 1—3. sz. munkákat Potemkin névvel 
adta ki.) — 4. Az 1849-iki magyar 
hadsereg feloszlásának okai az aradi 
és temesvári táborozással. U. ott, 1867. 

— 5. Tarczai család. Költői elbeszélés 
XIII. énekbénTjELIottí 1869. — 6. 
Bátori-Schulcz Bódog emlékiratai az 
1848-49-ikiszabadságharczból. U. ott, 1870. 
— 7. Magyar királyi honvéd törzstisztek 
albuma. U. ott, 1870. (51 arczképpel és 
életrajzzal.) — 8. A Protestantismus 

élet-halálliarcza a jezuitizmus ellen 
Magyarországon. U. ott, 1871. Két kötet. 
— 9. Az 1848—49-iki szabadságharcz 
vértanúi. U. ott, 1872. (Vahot Imrével 
együtt.) — Színművei: Turzó János. dr. 
5 felv. (előadatott a pesti nemzeti szin-
házban 1868. márcz. 22.); Petőfi, szinmű 
4 felv. (a budai színkörben, az István-
téri szinházban és a vidéken 1873-ban. 
Petőfi és Bem cz. látványos szinmű^ 4 
képben tört. csoportozatokkal, zenéje Ni-
kolics- és Állagától, a budai színkörben 
1886. jul. 10., Petőfi élete és halála tört. 
szinmű dalokkal és néma képletekkel cz. 4 
szak. a budai színkörben 1891. szept. 2.); 
Szodoma és Gomorra, látványos szinmű 
4 felv. (a városligeti arénában és vidé-
ken 1873.); Az avasi árva, szinmű 4 felv. 
(előadatott a vidéken 1874.): Ki lesz a 
szolgabíró ? szinmű 4 felv. (előadatott 
vidéken 1874.), Bernát Gazsi, szinmű 4 
felv. (a budai színkörben 1875.) 

Századok 1869 . 750 . 1. Szinnyei R e p e r t ó r i u m a 

Történelem I. II. — Petrik Könyvészete. — 
M. t. Akadémia Értesítője V I I I . 1874 . 138 1. — 

Figyelő XIII. és önéletrajzi adatok. 

Egger Ede Illés, orvosdoktor, sebész- és 
szülészmester, kremsieri morvaorsz. szár-
mazású. Munkája: Dissertatio inaug. me-
dica decantharidibus,anatomice. physiolo-
gice et chemice consideratis. Pesthini, 1833. 

Rupp, Beszéd 156.1. —Szinnyei Könyvészete . 

Eggerth József, orvosdoktor és szülész-
mester, fischamenti alsó-ausztriai szárma-
zású. — Munkája: Dissertatio inaug. 
pharm.-med. de coffea. Budae, 1833. 

Hupp, B e s z é d 157. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Egloffstein Amália bárónő. — Szer-
kesztette s kiadó-tulajdonosa volt a Nők 
Lapjának 1871. febr. 1-től október 18-ig 
Pesten (okt. 25-től Pestről Bécsbe tévén 
át lakását, a lap szerkesztését Berecz 
Antalnak adta át.) — Czikke : Építsünk 
menházat (Pesti Napló 1892. 146. sz.) 

Egloffstein Béla báró. — Munkája : 
Vélemény, mely a magyarországi erdők 

39* 
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benső igazgatását tárgyazza. Kiadja a m. 
gazdasági-egyesület. Pest, 1846. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Egner Adolf, állami tanító-képzőintézeti 
tanár, szül. 1844. jún. 17. Kecskeméten; 
1851-ben katonai nevelőintézetbe küldték, 
bol nyolcz évet töltött Fehérvárt, Nagy-
váradon és Kassán. 1859—62-ben tanító-
képző-tanfolyamot végzett Szatmárt. 1863-
ban tanító volt a nagykárolyi róm. kath. 
iskolánál. 1864—68-ban Budapesten tar-
tózkodott, hol a generalbassus és össz-
hangzattanból a nemzeti zeneakadémia 
biráló bizottsága előtt vizsgálatot tett. 
1869-ben nevelősködött a Boér-Forinyák-
családnál Nagy - Károly ban ; 1870-ben 
gymnasiumi tornatanfolyamot végzett Pes-
ten. 1871-ben tornatanár volt a szatmári 
kir. főgymnasiumnál. 1873-ben közép-
iskolai tanári vizsgát tett. 1871-ben az 
újonnan fölállított iglói állami tanító-
képzőhöz neveztetett ki zene-, ének- és 
tornatanárnak; 1888-ban Znióváraljára, 
1889-ben pedig Kun-Fél egyházára helyez-
tetett át, hol jelenleg is működik. 1874-
ben gymnasiumi rajztanári vizsgát tett. 
— Paedagogiai czikkei 1872 óta a Nép-
tanítók Lapjában, Néptanodában, Nép-
nevelők Lapjában, Zipser Botéban és a 
M. Tanítóképzőben jelentek meg. — Mun-
kái : 1. Vezér könyv a népiskolai ének-
tanításban. Bpest, 1874. — 2. Éneklő 
ABC, a népiskola hat osztálya számára. 
U. ott, 1874. Három füzet. — 3. Mód-
szertani s gyakorlati vezérkönyv a nép-
iskolai fi- és leánytornászáshoz. U. ott, 
1878. — 4. Népiskolai tornaszerek terv-
rajza. Szepes-Igló, 1879. — 5. Tátrai 
Emlékek, költemények hangokban, szó-
ban és képben. Lipcse, 1880 — 83. — 6. 
Elméleti - gyakorlati összhangzat-zene-
tan paedagogiai elvek szerint. Tanító-
képzőintézetek, zenedék, orgonisták, vala-
mint a művészet barátai számára. Heinze 
Lipót után újólag átdolgozta. Bpest (Ober-
Glogau), 1884. 

Kiss Áron, Népiskolai Tanítás Története 

449. 470. 1. — Hí. Könyvészet 1884. és öné l e t -
rajzi adatok. 

Egressy Akos. színész és tanár, E. Gábor 
színész s Szentpétery Zsuzsánna (Szentpé-
tery Zsigmond színész nővérének) fia, szül. 
1832. nov. 9. Kassán; iskoláit Pesten, Ko-
lozsvárt, Miskolczon és Késmárkon végezte. 
Az 1848—49. szabadságharczot végig küz-
dötte, időközben mint segédtiszt atyja 
mellett. A világosi fegyverletétel után az 
osztrák hadseregbe sorozták, honnan ké-
sőbb mint huszárfőhadnagy lépett ki. 
1864-ben atyja oktatásával a színi pá-
lyára lépett; ez okból nagyobb tanulmány-
utat tett 1853-ban Német-, 1861-ben Fran-
czia- és 1862 —63-ban Olaszországban, 
szorgalmasan látogatva az elsőrendű szín-
házakat. Évekig működött aztán mint 
jellemszinész és igazgató az ország na-
gyobb városaiban: Kolozsvárt, Debreczen-
ben, Kassán, Temesvárt, Szegeden, Mis-
kolczon, Aradon sat. 1866-ban a pesti 
nemzeti színházhoz szerződtetett; majd 
néhány évet mint színigazgató s működő 
színész a vidék nagyobb városaiban töl-
tött ; 1878 óta ismét a budapesti nemzeti 
színház állandó tagja. E. Á. hozta színre 
hazánkban legelőször Shakespeare János 
királyát 1867-ben Kolozsvárt; ugyan ő 
adatta vidéken először Shakespeare VIII. 
Henrik-jét 1870 ben Miskolczon. — Irt 
1870 óta útleírásokat, szabadságharczi 
emlékeket, életrajzokat, Shakespeare-ta-
nulmányokat, aesthetikai dolgozatokat sat. 
a következő lapokba : Szini Világ, Szín-
pad, Kolozsvári Közlöny, Borsod, Szilágy-
Somlyó, Bajai Közlöny, Vasárnapi Újság, 
P. Hirlap, Egyetértés, Budapesti Hirlap 
(1885. 1S9. sz. Visszaemlékezés 1849. máj. 
21-re, 1885. 249—251. sz. és 1886. 230. 
232. 239. 245. sz. Emlékeimből: Művész-
ház. A múzsák, közt, Olympusi órák. 
Petőfi megismerkedése atyámmal), Ország-
Világ (1887.). M. Salon (1887.), sat. — 
Kiadta atyja hátrahagyott műveinek egy 
részét: Egressy Galambos Gábor emléke 
(Pest, 1867.) és A színészet iskolája (u. 
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ott 1879.) cz., jelenleg pedig atyja és saját 
iratainak sajtó alá rendezésével foglal-
kozik. — Arczképét közölte a M. Salon, 
Ország-Világ és a Vasárnapi Újság. 

Greguss Ágost, Shakspere Pályája. Bpest, 
1880. és önéletrajzi adatok. 

Egressy Benjamin, zeneköltő, E. Ga-
lambos Pál, ev. ref. lelkész és Juhász 
Julianna fia, E. Gábor testvéröcscse szül. 
1813-ban Kazinczon Borsodmegyében; 
odahaza kezdett iskolai pályáját előbb a 
miskolczi ref. gymnasiumban, később a 
sárospataki főiskolában folytatta. Kedve-
zőtlen anyagi viszonyai miatt (atyja idő-
közben meghalt, özvegyet és hat gyer-
meket hagyván hátra) nem folytathatván 
iskoláit, 1833-ban Mező-Csáthon iskola-
mesterséget vállalt; ez időből valók zsol-
tártanulmányai, melyekhez később mint 
szinész is visszatért. Másodízben is Szep-
siben Abaujmegyében vállalt segédtanítói 
hivatalt s mint ilyen látogatta meg 1830-
ban bátyját, ki már akkor a kassai szín-
társulat tagja volt. E látogatás elhatározta 
jövőjét: kardalnoknak állott s ezentúl 
sorsa egy lőn az abauji, kolozsvári, ké-
sőbb pestmegyei, majd a nemzeti színtár-
sulatéval. Mindeddig inkább hajlam ve-
zette, mint a készültség biztos tudata. A 
szinészeti pályán tanult meg francziáúl, 
olaszúl és németül. A hangjegytant csak 
hirből ismerte; ezért éjet napot tanul-
mányok közt töltött: tenorrá akarta ma-
gát kiképezni s valódi művelt szinészszé ; 
mindazáltal nem hagyott föl tehetsége 
próbálgatásával a budai színpadon sem. 
Midőn 1837-ben a budai színtársulat 
Pestre a nemzeti színházba költözött, 
minden reménye füstbe ment s fájdalma 
elvesztett hangja miatt epedéssé vált Olasz-
ország felé. 1838-ban Havival gyalog in-
dultak oda s megjárták Fiumét, Triesztet, 
Velenczét, Páduát és Milánót; e helyek-
ről küldött leveleinek egy részét az akkori 
magyar lapok közölték. Másfél évet töl-
tött itt nélkülözés és tanulmány, szen-
vedés és gyönyör közt. Hazatérve a dal-

szinészi pályát mások által lelte elfog-
lalva, azért zeneköltői s irodalmi mun-
kássághoz fogott. Mindkét nemben nagy 
tevékenységet fejtett ki s nemzeti szín-
házunknak egyik legérdemesb tagja lőn. 
Összesen 47 zeneművet irt, melyek közül 
35 jelent meg nyomtatásban, ezek meg-
vannak a múzeumi könyvtárban. Művei 
nagy részt nemzeti dallamok, népdalok 
zongora-kisérettel: köztök Petőfi, Tompa, 
Erdélyi számos dalai s Vörösmarty szó-
zatja, mely díjkoszorút nyert. E dalok 
közül sok ment át a nép közé s néme-
lyiket még a tótok is éneklik. 184:8-ban 
őt is magokkal ragadták az események; 
elhagyva a színészetet és családját, kö-
vette a szabadságharczi zászlót. Kápol-
nánál sebet kapott és megsántult; fel-
gyógyultáig Borsodba Csátra vonult egy 
jó barátjához, hol szent Dávid zsoltárai-
nak, a mint a reformátusoknál franczia 
hangozat szerint elfogadták, orgonára té-
telével foglalkozott; e művét is eredeti 
kéziratban a m. n. múzeumnak ajándé-
kozta. Már júniusban ismét zászlóaljánál 
volt a komáromi táborban és mint kapi-
tuláns főhadnagy menekült meg a be-
soroztatás elől. Meghalt 1851. júl. 19. 
Pesten. Özvegyét Csengery Antal vette 
nőül, L. Csengery Antalné. — Irodalmi 
munkássága inkább csak mint fordítóé 
nevezetes; a nemzeti színház drámai s 
operai műtárát majdnem százra menő 
idegen művel gazdagította ; nemcsak sze-
rencsével folytatta az idegen dalművek 
meghonosítását, hanem mint önálló lib-
retto-költő is kitűnt. Színdarabjai s opera-
szövegei. melyeket a m. n. nemzeti szín-
ház számára eredetiben irt és fordított 
első előadatásuk sorrendjében a követ-
kezők : Tündérlak, eredeti regényes víg 
opera 2 felv., zenéje Szerdahelyi József-
től (először Pesten a rn. n. szinházban 
1840. júl. 11.), Bátori Mária, nagy hősi 
opera 2 felv., zenéje Erkel Ferencztől 
(1840. aug. 8.), Chivri Diana, dr. 5 felv., 
Soulié után francziából ford. a m. t. társ. 
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költségén (1841. decz. 31.), Házasság XV. 
Lajos alatt, vígj. 5 f. Dumas S. után 
francz. ford. (1842. márcz. 16.), A fehérek, 
dr. 5 f., Malefille és Artigues után fr. ford. 
(1842. márcz. 29.), Egy színész élete, 
színjáték 4 felv., Desnoyer Károly és 
Labat Eugen után francz. ford. (1842. 
jún. 3.), Seneterre marquisné vagy egy 
napi kaczérság, Melesville és Duvey-
rier után francz. ford. a m. tud. társ. 
költségén (1842. jún. 15.), Lorenzino, 
dr. 5 felv.. Dumas S. után ford. (1842. 
jún. 20.), A velenczei nó'. dr. 5 felv., 
Anicet-Bourgeois után ford. és a csaj-
kás-dal melódiáját szerzé (1842. július 
25.), Paul Jones a kalóz, dr. 5 f., Du-
mas S. után ford. (1842. augusztus 16.), 
A puritán család, dr. 5 f., Malefille után 
fr. ford. (1842. aug. 26.), Oscar, vagy meg-
csaltam nőmet. vigj. 3 f, Seribe és Duvey-
rier után fr. ford. (1842. okt. 21.), Az 
ördög naplója, vaudeville 3 f.. Arago és 
Vermond után fr. ford. zenéje Szerda-
helyitől (1842. nov. 7.), Hiszen csak tréfa, 
dr. 5 f., Rougemont után fr. ford. (1842. 
decz. 10.), Tabarin, vaud. 3 f., Dumanoir 
és Deslandes után fr. ford., zenéje Szerda-
helyitől (1842. decz. 29.), Egy úr és egy 
asszonyság, vigj. 1 felv., Xavier, Duvert 
és Lausanne után fr. ford. (1843. jan. 
30.), Az árva fiú és a londoni koldusok, 
dr. 5 f., Dinaux és Lemoin után fr. ford. 
(1843. febr. 25.), Páris éjjel, népi dr. 5 
f., Dupeuty és Cormon után fr. ford., 
zenéje Artustól (1843. máj. 8.), A két 
lakatos, dr. 5 f., Pyat után fr. ford. (1843. 
máj. 17.), Charlotte kapitány, vigj. 2. f., 
Bayard és Dumanoir után fr. ford. Csepre-
givel együtt (1843. júl. 22.), Lucrecia, 
szomoruj. 5 f., Ponsard után fr. ford., 
(1843. szept. 23.), Humoristikai tanulmá-
nyok. tréfa 2 f., Lebrün után németből 
ford. Egressy Gáborral együtt (1843. szept. 

26.), Hunyady László, ered. nagy opera 
4 felv., zenéje Erkel Ferencztől (1844. 
jan. 27.), Figaro leánya, vaud. 5 f., Melles-
ville után fr. ford. (1844. márcz. 4.), Az 

ezred leánya, nagy víg opera 2 f., Saint-
Georges és Bayard után fr. után ford., 
zenéje Donizettitől (1844. márcz. 14.), 
Richelieu első párbaja, vigj. 2 f., Bayard 
után fr. ford. (1844. márcz. 16.), Linda, 
nagy opera 3 szak., zenéje Donizettitől, 
olaszból ford. (1844. nov. 12.), Párisi 
szerencsevadászok, szinmű 5 f., D'Ennery 
és Grangé után fr. ford. (1845. márcz. 6.), 
Bouquillon, vagy ez az apja, vigj. 3 f. 
Bayard és Dumanoir után fr. (1845. máj. 
23.), Ines, dr. 5 f., spanyolul irta Don 
Ramon de Navarette, fr. átdolgozás után 
ford. (1845. jún. 21.), Négy Haymonfi, 
víg opera 3 f., zenéje Balfetól, fr. ford. 
(1845. aug. 14.), Az unatkozott, vigj. 2 
f., Duvert és Lausanne után fr. ford. 
(1845. decz. 6). Robin orvos. vigj. 1 f., 
fr. ford. (1846. aug. 8.). Ördög része, vig 
opera 3 f., Seribe után fr. ford , zenéje 
Aubertől (1846. okt. 3.), Lammermoori 
Lucia, opera 3 f., Cammereno Salvator 
után ford., zenéje Donizettitől (1846. aug. 
4.), Dom Sebastian, opera, 5 f., Seribe 
után fr. ford., zenéje Donizettitől (1846. 
jún. 15.), Ernani. opera 4 f., Piave után 
olaszból ford. (1846. febr. 3.). Nabucho-
donozor, opera, olaszból ford., zenéje 
Verditől (1847. jan. 2.), Ügyvéd, dr. 5 f., 
francziából ford. (1847. márcz. 2.), A 
királyné csatárai, vig opera 3 f.. Saint-
Georges után fr. ford., zenéje Verditől 
(1847. jún. 15.), A párisi rongyszedő, dr. 
5 f. 1 előj., Pyat Bódog után fr. ford. 
(1847. ápr. 14.), Kérek két pengőt kölcsön, 
vigj. 1 felv., Xavier, Duvert és Lausanne 
után fr. ford. (1847. okt. 16.), Esernyő 
és bérkocsi, Bourgeois után fr. ford. (1847. 
okt. 25.), Két anya gyermeke, dr. 5 f. 
előj., Soulié Fridrik után fr. ford. Csepregi 
Lajossal (1848. jan. 11.), Skót nemes, 
vigj. 5 f., Dumas S. után fr. ford. Csepre-
givel (1848. jan. 22.), Valaki gyermeke, 
vigj. 2 f., Lefrancé után fr. ford (1848. 
jún. 24), Machbet, opera 4 szak., ford.. 
zenéje Verditől (1848. febr. 28.). Horatiu-
sok és Curiatiusok, opera 3 f., Mercadante 
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után olaszból ford. (1818. máj. 13.), Férj-
vadászat. vigj., Leuven és Brunsvick után 
fr, ford. (1818. máj. 22), A király mulat, 
dr. 5 f., Hugo Victor után fr. ford. (1818. 
máj. 29). Nép és aristokratia, népies dr. 
6 f., Dumerson után fr. ford. Csepreghi-
vel (1818. okt. 30 ), Judith, vigj. 2 felv., 
Bayard és Dumanoir után fr. ford. (1819. 
nov. 26.), Elégtétel, vigj. 2 felv., Seribe 
után fr. ford. (1850. jan. 10.), Antverpi 
árvák, dr. 5 f., Bouchardy után fr. ford. 
Csepregivel (1850. febr. 1.), Szeleburdi, 
vigj. 3 f., Bayard és Laja után fr. ford. 
(1850. febr. 17.), Diogenes, szinmű 5 f., 
Pyat Bódog után fr. ford. Csepregivel 
(1850. márcz. 9.), Evangelium és család-
élet, dr. 5 f., Souvestre Emil és Bourgeois 
után fr. ford. Gsepreghivel (1850. márcz. 
22.), Lecouvreur Adrienne, dr. 5 f., Seribe 
•és Legouvé után fr. ford. Csepregivel 
(1850. máj. 11.), Királyi csók, vigj. 3 
felv., Bayard és Dumanoir után fr. ford. 
(1850. máj. 29 ). Próféta, opera 5 felv., 
Seribe után francz. ford. Szerdahelyivel, 
zenéje Meyerbeertől (1850. június 12.), 
Családi dráma, dr. 5 felv.. Carré és 
Barbier után fr. ford. (1850. aug. 9.), 
Hermann gróf, dr. 5. felv., Dumas S. 
után fr. ford. Csepregivel (1850. okt. 28.), 
Két Foscari, opera 3 felv.. Piave után 
olaszból ford., zenéje Verditől (1850. 
decz. 9.), Két Sobri, eredeti népszinmű 
3 szak., irta és zenéjét szerzette (1851. 
jan. 11.), Marianne, dr. 5 felv. előjátékkal, 
Anicet-Bourgeois és Masson után francz. 
ford. Csepregivel (1851. máj. 8.), Miller 
Luiza, opera 3 felv., Camerano után 
olaszból ford., zenéje Verditől (1851. máj. 
30.), Bráma és Bayadere, opera 2 felv. 
ballet és némajátékkal, Seribe után fr. 
ford., zenéje Aubertől (1851. jún. 23.), 
A néma, dr. 6 felv., Anicet-Bourgeois és 
Masson után fr. ford. (1851. okt. 7.) — 
Munkái: 1. Lorensino. dr. 5 felv. Dumas 
S. után francz. ford. Pest, 1812. (Szin-
műtár III. 13. sz.) — 2. A puritán csa-
lád, dr. 5 felv., Mallefille Felicián után 

francz. ford. U. ott, 1813. (Szinműtár IV, 
17. sz.) — 3. As ördög naplója, vigj. 
3 felv., Arago és Vermond után fr. ford. 
U. ott, 1813. (Szinműtár IV. 19. sz.) — 
I. Hissen csak tréfa! dr. 5 f., Rouge-
mont után francz. ford. U. ott, 1813. 
(Nemzeti Szinház Zsebkönyve 1813-ra.) 
— 5. Lucrecia, szomj. 5 felv., Ponsard 
után francz. ford. U. ott, 1813. (Nemzeti 
Színházi Zsebkönyv 1811-re.) — 6. Linda, 
nagy opera 3 szak., olaszból ford.. zenéje 
Donizetti Kajetantól. U. ott, 1811. — 7. 
A párisi naplopó házassága, vigj. 2 f.. 
Vanderburk és Laurenian után francz. 
ford. U. ott, 1811. (Nemzeti Szinházi 
Zsebkönyv 1815-re.) — 8. Bon Pasquale. 
víg opera 3 felv., olaszból ford.. zenéje 
Donizettitől. U. ott, 1815. — 9. As ügyvéd, 
dr. 5 felv., Durantin és Fontaine után 
francziából ford. U. ott, 1816. (Nemzeti 
Szinházi Zsebkönyv 1817-re.) — 10. 
Ernani, opera 1 szak., irta P., olaszból 
ford., zenéje Verditől. U. ott, 1817. — 
II. Lammermoori Lucia, opera 3 szak., 
olaszból ford., zenéje Donizetti Kajetán-
tól. U. ott, 1856. (és Bpest, 1886. M. kir. 
Operaház Könyvtára 8.) — 12. Próféta, 
nagy opera 5 szak., ford. Szerdahelyivel, 
zenéje Meyerbeertől. Pest, 1856. (Bpest, 
1885. M. kir. Operaház Könyvtára 3.) — 
13. Hunyady Lássló. opera 1 szak., 
szövegét irta, zenéje Erkel Ferencztől. 
Pest, 1862. (Bpest, 1886. M. kir. Operaház 
Könyvtára 13.) — 11. Nabukodonosor, 
opera 3 f.,CammeranoSalvator után olasz-
ból ford., zenéje Donizettitől. Pest, 1863. 
— 15. Bánk-bán, eredeti opera 3 felv., 
irta . zenéjét szerzé Erkel Ferencz. 
Bpest, 1878. — Arczképe : Kőnyomat, a 
Nemzeti Szinház Zsebkönyvében 1815-re. 

Ujabbkori Ismeretek Tára I I . 5 4 1 . 1. ( V a h o t 

I m r e . ) — Hölgyfutár 1 8 5 1 . 164 . SZ. — Értesítő 

1852. 27. sz. — Jelenkor. Encyclopaedia. Pest , 
1 8 5 8 . 2 8 . 1. — Budapesti Hírlap 1 8 5 9 . 101 . 102 . 

104. sz. (E. B. dalai, Bartalus István.) — 
Magyarország és a Nagyvilág 1875 . 12. SZ. a r c z k . 

(Evva Lajos.) — Déryné Naplója 11. 390. 1. 
— Figyelő V I . X I I I . X V I I . — Greguss Ágost, 
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Shakspere Pályája. Bpest, 1880. — M. Köny-
vészet 1886 . — Szinnyei József, K o m á r o m 1848 
- 4 9 - b e n . — Bayer József, Nemz. Játékszín 
Története II. — Petrik Bibliographiája. — 
Egykorú színlapok és színházi Zsebkönyvek. 
Egressy (Galambos) Gábor, magyar 

színművész. a Kisfaludy-társaság tagja, 
előbbinek testvér-bátvja,szül. 1808. márcz. 
24. Lászlófalván Borsodmegyében; isko-
láit a miskolczi ref. gymnasiumban vé-
gezte, honnan, ellenállhatlan vágyat érez-
vén a színészet iránt, 1826. jún. Jánosi 
(Kakas) szinésztársaságában lépett föl 
Rozsnyón ; első kisérlete Angelo szolga 
szerepe volt. Gombosnak, Szent a törvény, 
szent az esküvés cz. eredeti szomorú-
játékában. Atyjának sikerült őt a ván-
dorszínészek köréből két izben vissza-
hoznia, de harmadszor úgy eltűnt, hogy 
hire sem hallatszott, mi miatt apja bús-
komor lett, a mi halálát is sietteté. 1828-
ban Mi^kolczon az erdélyi dalszinész-
társulathoz csatlakozott, melylyel Kassára 
s onnét Kolozsvárra ment. Kilencz év 
alatt (1826—35.) a vándor színtársula-
tokkal az ország csaknem minden magyar 
városában szerepelt, átmenve mindazon 
szenvedésen és nyomoron, mik hogy telje-
sen ki nem forgaták magából, csak lelke-
sültségének és fényes tehetségének tulaj-
donítható. Jánosi, Láng, Gőde. Megyeri, 
Balla színtársulatainál működött; volt 
ez alatt szinlaposztó, sugó, világosító, 
díszítő, festő, ballettánczos, kardalnok, 
magánénekes és színész. Kassán öt évet 
töltött (1829—34.) a br. Berzeviczy Vincze 
és gr. Csáky Tódor igazgatása alatt állt 
szinésztársulatnái. Tanulmányszomját az 
anyagi nélkülözések s vándorlások sem 
oltották ki. 1835-ben a budai magyar 
színigazgatók Fáy András és Döbrentey 
Gábor meghívására a társaság első rendű 
tagjaival Kolozsvárról Budára jött. 1837 
tavaszán Budáról Bécsbe gyalogolt három 
hónapig látogatta ott a várszínházát és 
tanult a karzatról, bécsi lakos Patay tanár 
nagybátyja pártfogása mellett. Eddigi ho-
mályos sejtelmei művészi öntudattá de-

rültek ki magasabbra törő lelkében, mi 
őt mélyebb buvárlatokra s nemesebb 
irányú önképzésre vezette. 1837. aug. 27. 
a nemzeti szinház ünnepélyes felavatása-
kor ennek tagjává lett; már ekkor az 
első rangú színészek sorában működött 
és Vörösmartynak Árpád ébredése cz. 
allegoriai színművében a költő szerepét 
szavalá. Azonban valódi művészszé, a 
folytonos elméleti tanulmányokon kívül, 
mégis leginkább a nemzeti színpadon 
való hosszas gyakorlat, az értelmesebb 
műbirálat, a nemesebb versenyzési ösztön 
képezte őt. Fáradhatatlan vas-szolgalom-
mal diadalmasan megküzdött azon aka-
dályokkal, melyeket a mostoha természet, 
főleg nem épen erős orgánumát tekintve, 
útjába gördített. Játékát különösen a ne-
mesítő s egyénesítő erő összhangja tette 
művészivé. Főbb szerepei: Kean, XII. 
Károly, Garrick, Moor Ferencz, Krumm 
Illés, Bolinbroke, Pierre, Párisi adós. 
Gaston. Strömborst, Bánk-bán, Peturbán, 
Valois Henrik, Arthur, Mátyás király,. 
Brutus, Gritti sat. ; a tömeg közönyös-
ségének daczára Shakespeare remekeit 
színpadunkon meghonosítani buzgólko-
dott : Lear, Hamlet, Coriolan, Othello, IV. 
Henrik, Petruccio, Macbeth szerepeiben a 
legszigorúbb kritika kivánatait is kielé-
gítette. Voltak azonban művészeti életé-
nek bizonyos napfogyatkozási idősza-
kai, midőn részint szeszélyes természete 
vagy más körülmények miatt hanyagab-
ban, kelletlenebbűl játszott, és minthogy 
akkor a kritika néha kiméletlen túlszi-
gorral is megrótta, ez fölötte érzékenyen 
hatott reá, ingerié s elkeseríté, de mind-
amellett erejének méginkább való kifej-
lesztésére is buzdítá őt. 1843-ban kül-
földre utazott; egy év és két hó alatt 
bejárta Münchent. Badent, Karlsruhét, 
Stuttgartot, Strassburgot és Párist és ezóta 
barátja lett a franczia drámáknak. Ügy-
szeretettel párosult színművészeti képes-
ségét az is eléggé tanúsítja, hogy növendék 
színészek kiművelése végett több izben 
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nyitott drámai iskolát, mely azonban 
saját szerepeinek és tanulmányainak szen-
telt szorgos elfoglaltsága miatt állandó 
nem lehetett. Az 1848. rendkívüli viha-
ros idők őt is lesodorták valódi hiva-
tása pályájáról; a honvédelmi bizott-
mány által okt. reá ruházott szegedi kor-
mánybiztosság az osztrák hadak előnyo-
mulásával megszűnvén, egy 500 főből 
álló guerilla-csapat vezére lett, melyet 
Miskolczon maga toborzott. Ezzel csatá-
zott Kassa és Eperjes táján a Hurbán 
és Schlick hadai ellen, miközben meg-
sebesült. Ekkor a parancsnokságot egyik 
alantas tisztjérebizva, gyógyíttatása végett 
május elején Pestre jött. De már a hó 
végén Budavár bevételénél, mint önkény-
tes vett részt az ostromlókkal, Ákos fia 
oldalán. A budai vár bevétele után 
ismét tagja lett a nemzeti színháznak és 
június hóban kétszer lépett föl és ezúttal 
utoljára Lignerolles Luizeban Givri szere-
pében. Az oroszok bevonulásakor Petőfi-
vel együtt Erdélybe ment a Bém tábo-
rába, honnan, a segesvári katastropha 
után Bémmel Törökországba menekült. 
1849. aug. 30-tól okt. 31-ig Viddinben, 
nov. 23-tól 1850. febr. 26-ig Sumlában, 
márcz. 21—26-ig Nikápolvban. jún. 26,-
tól aug. 23-ig Konstantinápolyban tar-
tózkodott. 1850. szept. havában tért ismét 
vissza hazájába, de csak 1851. ápril ha-
vában alkalmaztatott a nemzeti színház-
hoz mint operai és jelmezrendező. Azon-
ban Festetics Leo gróf intendáns 1854. 
jan. kitörölte a színházi tagok sorá-
ból és elvevé tőle rendezői állását. A 
kormány Fáy András közbenjárása foly-
tán azon év ápril havában vissza-
adta őt ismét a színpadnak; először a 
Lear király szerepében lépett föl (1854. 
máj. 10.). Ekkor a nemzeti színpadon 
csak hat vendégszerepet adott és az egész 
évet vidéki vendégszerepléssel töltötte ; 
föllépett Újlakon, Szigeten, Szatmáron, 
Nagy - Károlyban, Nagybányán, Debre-
czenben, Kolozsvárt sat. Ráday gróf 

a dráma ügyét szivén viselve. 1855-ben 
ismét szerződtető a nemzeti színház-
hoz. hol 1866. július 30. Brankovics 
György előadásakor, melynek czímsze-
repe legremekebb műalkotásai közé tar-
tozott, a színpadon szélütés érte s har-
madfél órai szenvedés után meghalt. A 
Kisfaludy-társaság 1863-ban választotta 
tagjai sorába s 1866. okt. 31. Szigligeti 
Ede tartott fölötte emlékbeszédet. 1864-
ben a megnyílt Országos szinésziskola 
tanára lett. — A Honművészbe kezdett írni 
(1837. Levéltöredék Bécsből sat.) és ezóta 
számos dolgozatai jelentek meg; irodalmi 
működését leginkább a dramaturgiának, a 
magyar színi ügynek szentelte; irt az Athe-
nneumba (1838—42), Regélő Pesti Divat-
lapba (184-2—44.), Szikszói Enyhlapokba 
(1843.); a Pesti Divatlapba (1844.); a Hon-
derűbe is dolgozott, mely lapnak pecso-
vics szerkesztőjét a színpadon kiparo-
diázta; irt a Figyelmezőbe. Athenaeumba, 
Társalkodóba olykor Kerepesi Barnabás 
és Korányi álnevek alatt; irt továbbá 
az Életképekbe (1847—48. polémiák), 
a Márczius tizenötödikébe (1848.), a 
Nagyenyedi Albumba (1851), a Pesti 
Naplóba (1851. 391—392. sz.), Magyar 
Hírlapba (1852. 774. 776. 777. sz. Mű-
tanárok, színpad, művészet, szinköltő és 
színész), Délibábba (1853. Multak beszéde 
a jövővel, tanköltemény a szinművészet-
ről és műbirálati rovat), a Hölgyfutárba, 
Fővárosi Lapokba, a M. Sajtóba (1855. 
80. sz. sat. 1856. 106. sat. sz. Leve-
lek a színvilágból; e levelekben meg-
sértett önérzete Gyulai Pál ellenében, ki 
tragédiánkról nem a leghizelgőbben szólt, 
túlságba ragadta), a Színházi Naptárba 
(1857—58). Az Egyetemes M. Encyclo-
paediának, a Szépirodalmi Figyelőnek és 
Koszorúnak is munkatársa volt; a Magyar-
ország és Nagyvilág (1866.) egy költemé-
nyét hozta. — Munkái: 1. 1848. márcz. 
16. Pest. (Proklamáczió.) — 2. A rácz 
lázadás és a magyar ügy. U. ott, 1848. 
4 rét féliv. — 3. Egressy Gábor török-
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országi naplója 1849 — 1850. U. ott. 1851. 
— 4. A ssinésset könyve. U. ott, 1866. 
(A színészet iskolája cz. Bpest, 1879. 
Olcsókönyvtár 57. sz. E munkáról Mol-
nár György azt mondja, hogy annak ma-
gyar színész asztaláról még a száraz 
kenyér mellől sem volna szabad hiá-
nyoznia.) — 5. Egressy Galambos Gábor 
emléke. Saját műveiből rendezték fiai. 
U. ott, 1867. (Ism. Hon 86 sz. Bud. 
Közlöny 32. sz.) - Levelei 1843-ból 
(Honderű 1843.), Petőfihez, Pest 1846. 
szept. 2. 1847. aug. 7.. szept. 14., Szeged 
1848. decz. 6. (Petőfi Múzeum 1890.)! 
egy pár levele 1860—61-ből (P. Hirlap 
1881. 174. sz.) — Fordított színművei 
első előadatásuk szerint a pesti nemzeti 
szinházban . Coriolan. Shakespeare után 
Dobrossyval (1842. jan. 25.). Macbeth, 
szomj. 5 f., Shakespeare után németből 
ford. (1843. aug. 19.). IV. Henrik király 
I. része, Shakespeare után ford. Matisz 
Pállal (1845. febr. 8.). Clavigo, dr. 5 felv. 
Goethe után ford. (1852. jún. 22.), Téve-
dések játéka, Shakespeare után ford. 
Szigligetivel (1853. márcz. 4.), Lear király, 
Shakespeare után ford. Vajda Péterrel 
(1857. jan. 1.) Átdolgozta Szigligeti Grit-
lijét, Hugó Károly Báró és bankárját és 
Egy magyar királyát; valamint Hamlet és 
Petruccio szerepeit is és minden nagyobb 
műszerepet, melyet előadott. — Szerkesz-
tette és kiadta a Magyar Színházi Lapot 
1860. jan. 1-től decz. 29-ig Pesten. — Kéz-
iratai fiánál Ákosnál, ki atyja összes mun-
káit most rendezi sajtó alá; több kéz-
irata (önéletrajza, fogalmazványai s leve-
lezőkönyve) K. Papp Miklós hagyatéká-
ból birtokomban. — Arczképe: Barabás 
rajza, kőnyomat az Arczkép-Albumban 
(Pest, 1856.); több színpadi képe ugyan-
attól 1845—47-ben jelent meg a szép-
irodalmi s divatlapok mellett; legjobb 
arczképe 1863-ban jelent meg kőnyomat-
ban, körülte néhány kiváló szerepének 
jelmezes alakjával. 

Honművész- 1 8 3 5 . 1 2 . Sz . 1 8 3 7 . 73 . 7 4 . 187 . SZ. 

1 8 3 8 . 102 . SZ. — Regélő P. Divatlap 1842 . 5 0 . 

5 1 . SZ. — Ujabbkori Ismeretek Tára I I . 539 . 1. — 

Délibáb 1 8 5 5 . — P. Napló 185G. 3 5 2 . s z á m . — 

Arczkép-Album P e s t , 1856. a r c z k . — Színházi 
Naptár 1856 . 1 8 5 7 . a r c z k . — Ferenczy é s Dani-

elik, M . í r ó k I . — Vasárnapi Újság 1856 . 1862. 

arczk. 1877. 34. sz. arczk. (Emlékbeszéd 
Dobos Jánostól.) — Hölgyfutár 1860. 60. 152. SZ. 
(önéletrajza) — M. Világ 1866. 185. sz. (Áldor 
I m r e . ) — Kisfaludy-Társaság Évlapjai, U j F . 

II. 58.1. I II . ( E m l é k b e s z é d . ) — 1866 : Fővárosi 
Lapok 174. 180. sz . é s Hon 181. s z . ( V é g r e n d e -
lete . ) Hazánk és a Külföld 31. 32. Sz. ( V a d n a i 
K.) Sürgöny 176. 177. sz. (Szigligeti gyász-
b e s z é d e ) , Magyarország és a Nagyvilág 32 . SZ. 

arczk. Hon 255—257. sz. (Szigligeti emlékbe-
széde . ) 1884. 4. s z . — Bud. Hirlap 1887. 267. 
s z . — Pesti Hirlap 1 8 8 7 . 267 . s z . ( E . G á b o r n é . ) 

— Petrik Bibliogr. és Könyvészete. — Figyelő 
X I . X V — X V I I . — M. Könyvészet 1879. — Szig-

ligeti, M. Színészek Életrajzai. (Olcsó Könyv-
t á r 3 7 . ) — Molnár György E m l é k i r a t a i I I . — 

Szinnyei Repertóriuma. Történelem II. — 
Greguss Ágost, T a n u l m á n y o k I I . 154. 1. é s 

Sliakspere Pályája. — Déryné Naplója II. 
178. I9íi. 205. 272. 282. 309. 334. 346. 349. 
366 . 371. 4 0 8 . 1. — Váli Béla, S z í n é s z e t T ö r -

ténete. — Bayer József, Nemzeti Já-ékszin 
T ö r t e n e t e I . I I . — Beöthy Zsolt, M. N e m z e t i 
írod. Tört. Ismert. II. és gyászjelentés. 

Egry Antal, bérlő, szül. 1802. márcz. 
26. Bikszárdon. Pozsonymegyében. Jab-
loniczon (Pozsonym.) élt mint bérlő és 
az Apponvi grófok faiskolájának felügye-
lője volt; meghalt 1883. aug. 3. Felső-Kö-
röskényben (Nyitram.). Híres pomologus 
volt,működésének nyomai mais meglátsza-
nak tartózkodása helyén és környékén. 
— Munkája: Pomologia, vagyis gyü-
mölcsfa-tenyésztési tanítás. Pozsony. 1852. 
és 1861. (Ism. P. Naptó 1853. 1097. sz. 
Ugyanez a munka megjelent tótul is. 
Nagyszombat, 1852.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . 
IV. 3i. 1. és Györffy Lajos szives közlése. 

Egri (Chiovín i ) Antal, ügyvéd, tör-
vényszéki ülnök, később megyei ügyész, 
végre községi jegyző Bessen-Szög-Szent-
Iván- ban, Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyé-
ben, hol 1889-ben meghalt 69 éves korá-
ban. — Verseit a Hölgyfutár (1854—55.), 
Nefelejts (1874.) sat. közölte. — Munkái: 1. 
Törtei, néprege tiz énekben. Eger, 1863. 
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— 2. Sinka halma, néprege 3 énekben. 
U. ott. 1863. 

Petrik Könyvészete és Császár Árpád tanár 
szives közlése. 

Egry Ferencs, kir. kath. gymnasiumi 
tanár volt Szatmárt, hol a történelmet 
és német nyelvet tanította; az 1889. 
iskolai év végével nyugalomba helyezte-
tett. — Szerkesztette a Szatmár cz. lapot 
1878. máj. 25-től 1880. aug. 28-ig és 
1883. máj. 5-től fogva 1888. máj. 5-ig. 

Reizner János, Szegedi Hiradó 34. 1. — 
Szatmári kir. kath. gymnasium Értesítője 
1886—87. 

Egri Gyula L. Werner Gyula. 

Egri Lajos, kath. plébános. — Törté-
neti czikkei a M. Sionban (1864. Köké-
nyesdi plébánia története, 1865. Ferne-
zelyi plébánia története.) 

Egri Lukács, egri származású volt és 
mint az egri egyházmegye papja ily 
czímű munkát adott ki : De controversis 
fidei questionibus adversus dogmata Cal-
vini . . . 1567 körül. 

Katona, História Critica XXV. 628. 1. — 
Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 70. 1. 

Egyed Antal, pécs-egyházmegyei pap 
és a m. tudom, akadémia levelező tagja, 
szül. 1779. jún. 13. Székesfehérvárott 
polgári szülőktől; itt kezdette s végezte 
középiskolai tanulását. Költői hajlamá-
nak, melyet tanítója, Virág Benedek még 
inkább élesztett, e korban mutatkoztak 
már jelei; társai felhivására mindenkor 
kész volt versekkel állni elő ; sőt a meg-
magyarázott remekírókat azonnal rímekbe 
foglalta s gyakorlatait is magyar versek-
ben nyújtotta be. 1799-ben a bölcselet 
hallgatására Pécsre ment, hol rendes 
tanulmányai mellett szorgalmas látoga-
tója volt az ott fennálló magyar iskolá-
nak. 1801-ben a pécsi növendék-papok 
közé lépett. 1803-ban pappá szenteltet-
vén, dunaföldvári, 1804. bíikösdi, 1806. 
bátaszéki, 1807-ben pedig závodi káplán 
volt s ez utóbbi helyen megtanult néme-

tül is. 1807-ben rövid ideig szentszéki 
jegyző is volt. de e hivataláról, a városi 
élethez szokni nem tudván, csakhamar 
lemondott és 1808 ban kocsolai lelkész 
lett; 1813-ban Bonyhádra ment át; 1822-
ben mint paksi lelkész megtanult olaszúl. 
1829-ben visszakerült Duna-Földvárra; 
1832. apát lett, 1833. nov. 15. a m. tudom, 
akadémia megválasztotta levelező tagjává. 
Meghalt 1862. aug. 27. rablótámadás 
alkalmával (aug. 22 — 23. éjjel) homlokán 
kapott vágás következtében Duna-Föld-
váron. Végrendeletében hagyott 1000 frtot 
a pécsi gyermek-seminariumnak, ugyan-
annyit a m. t. akadémiának és nemzeti 
színháznak, a plébániájában levő szegény 
tanulóknak 1000 frtot, a váczi siketnémák 
intézetének 100 frtot sat. Szép könyvtá-
rát egy Földváron alapítandó könyvtár 
létetítésére hagyta. — Költeményeket irt 
a Szépliteraturai Ajéndékba (1825—26.). 
a Koszorúba (1834., 1837.). Athenaeumba 
(1838.), történeti czikkeket a Tudományos 
Gyűjteménybe (1823. V. Bonyhád mező-
város rövid leírása, 1824.1. Pécsi püspök-
megyének ismertetése, 1828. VI. Nemes 
Tolnavármegyének topographiai leírása. 
1829. II. Paks leírása. 1832. X. Duna-
Földvár leírása). — Munkái: 1. Nagy-
mélt. Ssányi Ferencs ő nagyságának 
rozsnyói püspöknek, a pécsi megyebeli 
növendék-papság örök hálaadásul 1801. 
Pécs, 1801. (Költemény.) — 2. T. Kaj-
datsi Antal úrnak örök emlékezetére 
némely jó barátjai ajánlják... 1812. Pest. 
(Költemény.) — 3. P. Ovidius Naso 
bús verseinek (levelei vagy pontusi ele-
giái) negyedik könyve, ford. Pest, 1823. 
(2. jav. kiadás. Pécs, 1845.) — 4. Alagya 
Szent Katolnai Cseh László halálára. U. 
ott, 1824. — 5. P. Ovidius Naso keservei. 
Öt könyv, ford. Székesfehérvár, 1826. 
(2. jav. kiadás. Pest, 1847.) — 6. A jó 
keresstény. Melylyel t. ns. és nz. Hiemer 
János urat megdicsérte Hidvégen. Szent 
Jakab havának 18-ik napján 1826. eszt. 
Székes-Fejérvár. — 7. Elégiák levelekben. 
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Pest, 1831. — 8. Kis énekes könyv. 
hiveim számára. U. ott. 1834. (U. ott, 
1838., 6. kiadás. Pest, 1856.) — 9. 
Gyászbeszéd, melyet Első Ferencznek, 
ausztriai császár és apostoli magyar 
király... halálára mondott a harmadik 
hónak 28. napján 1835. Székesfejérvár. 
— 10. Egyházi hymnusok, a római 
breviáriumból ford. Pest, 1835. — 11. 
Megváltó. Esztergom. 1836. (Kisfaludy-
versnemben. 2. kiadás. Pest, 1857.) — 
12. Ovidius pontusi elegiái. Pest, 1839. 
(E műből 400 példányt az akadémiának 
engedett azon föltétellel, hogy a jövede-
lem az általa már megindított Régi 
Classicusok fordításai kiadására szentel-
tessék.) — 13. Elégia nméltgú Klobu-
siczi Klobusiczky Péter kalocsai érseknek 
halálára, nyárelő 2-án 1843. Pécs. — 
14. ATbius Tibulus elegiái négy könyv-
ben, ford. Buda, 1845. (Római Classicu-
sok V.) — 15. Egyed Antal elegiái 
három könyvben. Pest, 1848. — 16 Át-
változások. P. Ovidius N.-tól, ford. U. 
ott. 1851. (Három füzet.) — 17. Dunaföld-
vári vőfélyek köszöntése lakodalmakon. 
(Pest), 1852. (Névtelenül.) — 18. Elégia 
méltgs.ésft.. Girk György úrnak tiszteletére, 
midőn a pécsi püspöki székbe ünnepélyesen 
beigtattatott 1. jún. 1853, Pest, 1853. — 
Kéziratban maradtak: Michl Egyházi tör-
ténete, melyet németből még mint bony-
hádi lelkész fordított; több elegiája és 
költői levele. A Szepessy püspök felhívá-
sára három évig dolgozott az egyházi 
énekek szerkesztésében sat., melyeket az 
Akadémiai Almanach (1863.) elősorol, 
a m. t. akadémia kézirattárában ; a m. 
n. múzeum kézirattárában van : Elegiája 
Jeszenszky Miklóshoz, Paks, 1823. ós 
levele Horvát Istvánhoz 1835. nov. 1. 

V. Tudom. Akadémia Értesítője 1850. 1. SZ. 
1852. 222. 1. — Ujabbkori Ismeretek Tára I I . 
541.1. (Toldy Ferencz.) — Ferenczy és Danteiik 
I. 118. 1. — X Sión 18G3. (Mendlik Ágost.) 
— M. t. Akadémia Almanachja 1863. — Vasár-
napi Újság 1865. 17. SZ. — Egyetemes Hl. En-
cyclopaedia VII. 648. 1. (Vass József.) — 

Szinnyei Repertóriuma. Történelem I. — 
Tolnamegyei Közlöny 1879. 30. SZ. — Petrik 
Bibliographiája. 

Egyed Imre, ügyészi irnok Aradmegyé-
ben. — Munkája : Örvendetes emlékezete 
azon napnak, midőn mélt. soborsini báró 
Forray András úr cs. k. kamarás . . . fő-
ispáni hivatal helytartóságába beiktatta-
tott 1825. pünkösd hava 30. Arad. (Köl-
temény.) 

Lakatos Ottó, Arad Története. III . 96. 1. — 
Petrik Bibliographiája. 

Egyed Joakim, pálos-rendi szerzetes. 
— Munkái: 1. Ex universa philosophia 
selectae propositiones ac theoremata . . 
quae publico tentamini exposuit Joann. 
Nep. Sándrovics, ex praelectionibus I. E. 
Pestini, 1776. — 2. A keresztény tudo-
mányról oktató beszédek, melyeket a 
pásztori hivatalban levő pap uraknak 
könnyebségekre a római catechismus 
által mutatott mód és rend szerint kidol-
gozott és alkalmatos toldalékokkal meg-
bővített. Vácz. 1794. Négy kötet. — 3. 
Ünnepnapi prédikácziók . . . U. ott, 
1798. 

Katona, História Critica XLT. 576. •— Uj M. 
Sión 1878. 613. 1. — Petrik B i b l i o g r . — Eszter-
gom és Vidéke 1891. 52. s z . 

Egyed Leó, Szent Ferencz-rendi szer-
zetes, szent-péteri származású; tanul-
mányait végezve, 24 éves korában 1675-
ben a rendbe lépett és 1679-ben misés-
pappá fölszenteltetett Nagyszombatban. 
Több helyen tanította a bölcseletet és 
egyúttal több rendházban (1681 — 96.) 
hitszónok volt, 1698-ban a Sennyei-csa-
ládnál volt házi káplán és visszatérve 
előbbi hivatásához, mint hitszónok meg-
halt 1703. okt. 26 Pozsonyban. — Kéz-
irati munkái: Tractatus de Chria eiusque 
partibus, item de copia verborum et 
sententiarum, de Metaphoris, Periodis, 
earumque dilatione ; Contiones, (mind a 
két munka a pozsonyi rendházban őriz-
tetik.) 

Farkas. Scriptores 37. 1. 

Egyed Márton, XIX. századbeli latin 
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iró, kinek két munkáját: Monita et acta 
Latomorum és Icon fluvii Vagi cz. említi 
a Figyelő (I. 1876. 347. 1.), a munkák 
könyvészeti leírását azonban nem adja ; 
utóbbiból 3 sornyi mutatványt is közöl. 

Egyed Moses, reálgymnasiumi tanár, 
szül. 1851-ben H.-Városfalván Udvar-
helymegyében ; 1880 óta tanár ; előbb 
Déván és jelenleg Pancsován tanítja a 
természettant és mathematikát, — Czik-
keket irt a Keresztény Magvetőbe (1876.) 
és a kolozsvári Orvos-természettudományi 
Értesítőbe (1877—82.) ; programmérteke-
zése : A dévai légtüneti állomás észleletei 
1878—79-ben (Dévai reáliskola Értesí-
tője 1880.) — Munkái: 1. Képmásolás a 
villamos árammal. Kolozsvár. 1878. — 
2. Fisika és földrajz a gymnasium III. 
oszt. számára. Bpest. 1889. 

Könyvészet 1878. — Wutz N é v k ö n y v e 110. 1. 

Egyedúti Gergely, a nagyszombati 
érseki udvar gondviselője. — Munkái: 
1. Kalendariom. Az égnek forgassabul 
meg ismert es elrendelt praktikaiual 
egyetembe . . . MDLXXI. esztendőre Cu-
relouiai Szanizlo Jacobeius mester Crakkai 
academianak Astrolog. judiciama szelrent 
E. G. altal magiarra fordetatoth. Bécs. 
(Ajánló levelével pártfogójához Telegdi 
Miklóshoz, az esztergomi kaptalan olvasó 
kanonokjához. Ism. Stettner György. Tu-
dománytár 1834. II. s utánna Toldy, Uj 
M. Múzeum 1853. II.; egyetlen példánya 
sem ismeretes.) — 2. Kalendarium. . . 
MDLXII. esztendőre. . . U. ott. (Egyetlen 
csonka példánya a m. tud. akadémia 
könyvtárában.) — 3. Kalendarium . . . 
1593. U. ott, (Említi Walter László Tud. 
Gyűjt. 1829. IX. 116., 119. 1. és Toldy 
Uj M. Múz. 1853 II. 189. 1.) 

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 4 3 . , 46., 
47. 1. 

Egyesy Gésa, országgyűlési gyorsíró, 
szül. 1844. aug. 14. Kassán, hol tanul-
mányait kezdte s Egerben végezte. 1867-
ben tagja lett az országgyűlés gyors-
irodájának, 1869-ben alapította Maszák 

Hugóval az Országgyűlési Értesítőt, nyolcz 
évvel később az Ungarische Post-ot. 1880-
ban alapította a Magyar távirati irodát, 
mely miniszter-tanácsi határozattal nem-
zetközi jelleggel ruháztatott fel. 1892 óta 
a magyarországi könyvnyomdászok és 
betűöntők egyletének igazgatója. — A 
Hon munkatársa volt, irt a Vasárnapi 
Újságba (a Vaskapuról sat.), Ország-
Világba (1884—85.), Magyar Földbe s a 
M. Salonba (1885.); jelenleg a Magyar-
Újságban jelennek meg czikkei. 

M. Salon VIII. 1888. arczk. és Kende Zsig-
mond szives közlése. 

Egyházy (Fárnyék) Dávid. — Mun-
kája : Az ifjúság képseletjei, folyó és 
kötött beszédbe az érzékenyebbek ked-
vekért kiadattak. Pozsony, 1814. 

Petrik Bibliographiája. 

Éhen Gyula, ügyvéd, szül. 1853. nov. 
25. Nagy-Szőllősön Vasmegyében, hol 
atyja gazdatiszt volt; alsóbb iskoláit 
Szombathelyen, a gymnasiumot Pápán, 
a jogot Pesten, Pápán és Pozsonyban 
végezte s 1875-ben ügyvéd lett. — Köl-
teményeket, politikai, irodalmi, jogi,tár-
saséleti czikkeket irt a következő lapokba: 
Vasmegyei Lapok (1875—76. A beismerés-
ről, Berzsenyi emlékezete sat. 1877. A 
halálbüntetésről. A társadalomról sat. 
1878. Alapítsunk népoktatási egyesületet! 
A statáriumról, 1879-83.). Figyelő (1876, 
Deák Ferencz emlékezete), Dunántúl. 
(1887—88. Begale-jog megváltás. 1889— 
£0.), Vasvármegye (1889—90.). — Mun-
kái : 1. Hová jutunk ?! Szombathely. 
1878. — 2. Régi dalaimból. U. ott, 1887. 
(Ism. Veszprém 20. sz. Egyetértés 126. sz.) 

— 3. Gróf Lipót, vígj. 1 felv. U. ott. 
1888. — 4. Felolvasások. U. ott, 1888. 
— 5. Örvény felé, színmű 3 felv. U. 
ott, 1889. — Ezeken kívül színművei 
kéziratban : Virág Örzse, népszínmű 3 
felv. (Szombathely, 1877,), Karkötő, szín-
mű 3 felv. (U. ott, 1888.), A tudós, vígj. 
3 felv. (U. ott, 1889.), előadatott a szom-
bathelyi színházban. — Szerkesztette a 
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Vasmegyei Lapokat 1891-től Szombat-
helyt; 1892. decz. visszalépett a lap szer-
kesztésétől és új hetilapot indít meg ugyan-
ott, mely a nemzeti párti érdekeket fogja 
képviselni. 

M. Könyvészet 1878., 1887. — Emlékkönyv a 
vaavárm. iparkiállítás alkalmából. Szombat-
hely, 1887. arczlí. — P. Napló 1892. 346. SZ. 
esti k. és életrajzi adatok. 
Ehrenberg József, kath. pap és komá-

romi alesperes. — Munkája : Lob- und 
Ehrenrede an dem Fest der Heilig-
sprechung des glorreichen Josephi Cala-
sanctii in der bischöfl. Stadt Neitra ge-
halten den 21. Aug. 1769. Raab, 1770. 

Vj M. Sion 1886. 103. 1. (Szöllössy Károly.) 
— Petrik Bibliographiája. 

Ehrenfels Gáspár Pál, pozsonyi kano-
nok és a magyarországi elemi iskolák 
főfelügyelője; 1777körül a helytartótanács 
tanügyi bizottságában főtényező volt és 
ő szólította föl Révai Miklóst magyar 
tankönyvek készítésére. — Munkája : 
Sätze aus der allgemeinen Einleitung in 
die Staatswissenschaft, aus der Polizey 
und Handlungswissenschaft, welche nach 
den Vorlesungen . . . Joseph Straller . . . 
vertheidigen wird. Tyrnau . . . 1771. 

Kiss Áron, Révai M. tankönyvei 51., 53. 1. 
— Figyelő X I I . 54 . , 56. 1. ( C s a p l á r B . ) — Petrik 
Bibliographiája. 
Ehrengruber Károly, orvosdoktor, 

szül. 1817-ben Nyitrán ; 1841-ben orvos-
doktorrá avatták a pesti egyetemen és 
1876-ban megyei járásorvos volt Nagy-
Tapolcsánban Nyitramegyében. — Mun-
kája : Dissertatio inaug. medicae foren-
sis de violenta sexus sequions violatione. 
Budae, 1841. 

llupp, Beszéd 162. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — Oláh Gyula, Magyarország Köz-
egészségi Statistikája I. Bpest, 1876. 232. 1. 
Ehrenreich Lajos, orvosdoktor, szül. 

1837. jún. 19. Pozsonyban zsidó szülők-
től ; 1865-ben Bécsben nyert orvosdoktori 
oklevelet és az 1866. hadjárat alatt mint 
civil-orvos a pozsonyi katonai kórházban 
szolgált; azután megyei járásorvos volt 
Szirákon, később tiszt, megyei főorvos 

Nógrádmegyében. — Czikkei: Über Ath-
mosphaerilien (a bécsi Verein zur gegen-
seitigen Unterstützung naturwissenschaft-
lichen Studien 1865.), a magyar orvosi 
lapokban és a Wiener Med. Chirurg. 
Rundschauban a malariáról. — Munkája: 
A malaria betegségek kórtani, oktani, 
gyógytani szempontból. Különös tekintet-
tel Magyarországra. A magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlései 
által 100 aranynyal jutalmazott pályamű. 
Bpest, 1890. 

Oláh Gyula, Magyarország Közegészség-
ügyi Statist ikája I. 225. 1. — M. Könyvészet 
1890. és önéletrajzi adatok. 

Ehrenreiter György, győregyházme-
gyei kath. pap ; 1842—43-ban Mosony-
ban volt káplán, később Győrött lelkész. 
— Munkái: 1. Treu und unerschütter-
lich zu halten an Religion, Vaterland 
und Thron, ist des christlichfrommen 
und treuguten Bürgers ganze Pflicht. 
Rede an das löbl. national-uniformirte 
Schützen-Corps des priv. Marktes Wiesel-
burg, bei Gelegenheit der am 16. Aug. 
1846 abgehaltenen Fahnenweihe. 
Ung.-Altenburg, 1846. — 2. Stunden der 
Betrachtung und des Gebetes, zunächst 
für kath. Jugendbildner und Volksschul-
ehrer. Pest, 1857. 

Petrik Bibliographiája. 

Ehrentheil Mór, magántanító Buda-
pesten; szül. 1825-ben Szilágy-Nagyfalu-
ban; szülei, kik a rabbi pályára szánták 
volt, az akkori szokás szerint kizárólag 
csak a héber tantárgyakban részesítették 
oktatásban; 14 éves korában az érmihály-
falvai talmudiskolát látogatta ; innét Po-
zsonyba ment az ottani rabbiképző fő-
iskolába. A hivatásszerű hittudománynyal 
azonban fölhagyott, azt később is csak 
mint tudományt ápolta s 1845-ben Sza-
lacson egy regale-bérlő házánál vállalt 
állást, mint nevelő és tanító, noha ma-
gyarúl és németül írni, olvasni nem tudott; 
ezt nem jelentéktelen héber tudása miatt 
elnézték neki s a gyermekeket a profán-
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tantárgyakban az odavaló urasági nevelő 
oktatta ; a két nevelő is kölcsönös taní-
tója volt egymásnak; 1847-ben már a 
hódmező-vásárhelyi izraelita népiskolá-
ban mint nyilvános tanító működött és 
a bibliát magyar fordításban adta elő. 
1848 —49-ben ezen zsidó iskola honvéd-
kórházzá alakíttatott át. A szabadság-
harcz lezajlása után E. kénytelen volt 
H.-M.-Vásárhelyről elmenekülni, hogy az 
osztrák hadseregbe be ne osztassék. 1851-
ben sikerült neki az aportagi izr. hit-
községnél tanítói állást szereznie. Kevés-
sel azután a pécsi kath. tanítóképző-
intézetnél vizsgát tett és főelemi tanítói 
oklevelet nyert. Ezután mint tanító s 
igazgató a nagykőrösi, jászberényi, bony-
hádi, aradi, debreczeni s győri izr. köz-
ségi iskoláknál működött. 1867 óta a 
fővárosban lakik. — Tudományos czik-
keket irt a következő lapokba s folyó-
iratokba : Ben Chananja, Alig. Zeitung 
des Judenthums (Magdeburg), Israelit 
(Mainz), Die Neuzeit (Bécs), Illustrirte 
Monatsschrift für die Wissenschaft des 
Judenthums (Bécs, egy nagyobb czikk-
sorozat: Briefe eines ungarischen Pat-
rioten), Kochbe Jiczhak (Bécs), Hama-
gid (Lik), Hamvaszer (Lemberg) sat. 
Főmukatársa volt a M. Zsidónak (1867— 
69.); vezérczikkezője a Pester Tageblatt-
nak és több évig a Ludasi Gans Mór 
által Bécsben szerkesztett a magyar állam 
érdekeit szolgáló Tages-Pressenek; az 
Egyenlőség cz. zsidó felekezeti lapba 
jelenleg is dolgozik. — Munkái (részben 
Erényi Mór álnév alatt): 1 Magyar nyélv-
füzetke és feladattár, főelemi iskolák 
számára. Arad. 1863. (8 kiadása van 
Bpesten.) — 2. Kis zsidó nyelvtan. Prága, 
1863. — 3. Kleine deutsche Sprach-
lehre nebst einem Aufgabenschatze. Für 
die Hand der Schüler in Volks-, Haupt-
und Stadtschulen. Pest, 1865. — 4. Né-
met nyelvtan magyarok számára. U. ott, 
1866. (Névtelenül. 4. kiadás. U. ott). — 
5. Jüdische Charakterbilder, Sárospatak, 

1866. — 6. Héber-magyar-német szótár 
Mózes 5 könyvéhez. Nyelvtani függelék-
kel és ragozási táblákkal. U. ott, 1868. 
Két füzet. — 7. Gyakorlati német nyelv-
tan. U. ott. 1870. (4. kiadás...) — 8. Jüdi-
sches Familienbuch. Bpest. 1880. (160 ki-
válózsidó egyén életrajza a legrégibb kortól 
a jelen század elejéig.) — 9. Der Geist des 
Talmud. U. ott, 1888. —10. Rezeption und 
Orthodoxie. U. ott, 1892.— Szerkesztette a 
Jüdische Volksschule (Arad) és Das tradi-
tionelle Judenthum (Budapest) több év-
folyamát, az utóbbit Dr. Freund álnév alatt. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, M. N é p -
iskolai Tanítás Története 322. 1. és önélet-
rajzi adatok. 

Ehrentreu J., zsidó tanító. — Mun-
kája : Feierstunden . . . für die Jugend. 
Pest, 1871. 

Ehrlich Izidor, a magyar-óvári gazda-
sági akadémia hallgatója 1876-tól 1878-ig. 
— Munkája: A gabona túltermelés üzlet-
tani és nemzetgazdaságtani szempontból. 
Pozsony, 1880. (Kralovánszky Kálmánnal 
együtt, husz aranynyal jutalmazott pálya-
munka.) 

Ehrlich Jakab, rabbi Nádason. — Mun-
kája: Worte der Weihe am 23. Okt. 1835. 
bei Gelegenheit der ersten gottesdienst-
lichen Versammlung in der neuerbauten 
Synagoge der israel. Gemeinde in Tyrnau. 
Tyrnau, 1836. 

Petrik Bibliographiája. 

Ehrlich Móricz, főrabbi Rechniczen. 
— Munkája : Königthum und Staats-
wesen der alten Hebräer. Steinamanger, 
1885. 

Ehrlich Vilmos, gyári hivatalnok Buda-
pesten. — Munkája: Die Macht der 
Leidenschaft. Lebensbild in einem Akte. 
Als Manuskript gedruckt. Bpest (1892.) 

Ehrlinger Ádám, ügyvéd, Sopron és 
Zólyom megyék táblabírája.— Munkája: 
Sereniss. Hungáriáé et Bohemiae regio 
haerid. principi et arcliiduci Austriae 
Josepho-Antonio, regni Hungáriáé pala-
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tino et locumtenenti regio . . . dno benig-
nissimo. Pestini, 1805. (Mint a Gotthardy-
család meghatalmazottjának vádirata.) 

Ehrlinger Alajos. — Munkája : Weh-
muthsrolle Trauerseufser eines innigst 
beklemmten Herzens, welche an eben 
dem Tage, als das Seelenamt vor weil. 
Sr. Excellenz Gräfin v. Csáky abgesungen, 
öffentlich an das Pfarrkirchenthor in Ofen 
geheftet worden den 2. May 1786. Hely 
n., 1786. 

Petrik Bibliographiája. 

Ehrlinger .János Alajos, jogidoktor, 
ügyvéd és udvari ágens Bécsben, magyar 
nemesi származású s Sopronmegye tábla-
birája. — Kéziratban : Jus hungaricum 
tarn publicum quam genticum particu-
lare nec non civile privatum. (A XIX. szá-
zad elejéről. 4rét, 224 lap, a m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Ehrmann Bániéi, pesti lakos. — Mun-
kája : Betrachtungen über jüdische Ver-
hältnisse. 1. Der ungarische Landtag im 
J. 1840. 2. Hindernisse der geistigen Be-
wegung im Judenthume. Pest, 1841. 

Petrik Bibliographiája. 

Ehrnsperger János, lőcsei plébános 
és esperes. — Munkái: 1. Rede zur zwei-
ten Primiz des J. N. Nimetz, Pfarrer zu 
Poprád. Kaschau. 1808. — 2. Rede an 
die löbl. Zipser Stände . . . für den glor-
reich bei Leipzig erfochtenen Sieg. Leut-
schau, 1813. — 3. Rede an die löbl. 
Zipser Stände für den siegreichen Einzug 
der Verbündeten in die Haupstadt Frank-
reichs, und die Befreiung des h. Ober-
hauptes der Kirche Pii VII. ü. ott, 1814. 

Petrik Bibliographiája. 
Eibel János, szombathelyi vasmegyei 

származású gyógyszerész. — Munkája: 
Gyógy sser es értekesés a borkősavról (aci-
duin tartaricum) és mészany kénetről 
(sulfuretum calcii). Pest, 1830. (Gyógy-
szeres Értekezések, kiadta Schuster János 
tanár III. sz.). 

Szinnyei Könyvészete. 
Eiben János, tábori lelkész volt a báró 

Máriássy 37. sz. ezrednél. — Munkái: 
Nouvelle grammaire hongroise conte-
nant les régles admises par la société 
des savants, et d'aprés le dictionnaire de 
l'académie hongroise. Leopol et Cerno-
witz, 1843. — 2. A jámbor katona napi 
imája s elmélkedése. Nagyvárad, 1845. 

Petrik B i b l o g r a p h i á j a . 

Eibenschitz Mórics, orvosdoktor, réti 
pozsonymegyei származású. — Munkája : 
Dissertatio inaug. medica defebri biliosa. 
Budae, 1835. 

Szinnyei Könyvészete. 

Eiber Antal, orvosdoktor, a Rókus-
kórház másodorvosa volt 1861 körül, 
azután gyakorló orvos Pesten. — Munkái: 
1. Die venerischen Krankheitsformen 
und ihre Behandlung. Pesth, 1861. (2. 
kiadás, 1868. 3. k. 1870. 4. k. 1875. U. 
ott.) — 2. Die Fortpflantsung des 
Menschen. Mit einem Anhange über die 
syphilitische Ansteckung. U. ott, 1862. 
(2. kiadás. 1866., 3. k. 1867., 4. k. 1871. 
U. ott.) — 3. A nemi élet titkai és 
vessélyei. ü. ott. 1867. (2. kiadás 1867., 
3. k. 1868., 5. k. 1872., 6. k. 1875. U. ott.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Eigl Mátyás, kath. lelkész. — Munkái: 
1. Predigt am Verkündigungsfeste Ma-
riens 1830. in der Cisterzitenkirche zu 
Stuhlweissenburg. U. ott, 1830. — 2. 
lluldigungs-Akrostikon. Ihren Majes-
täten, des Kaisers und und der Kaiserin 
von Oesterreich . . . Pressburg, 1843. — 
3. Der Geistige des neuen Bundes. Sit-
tengemälde vom Verfasser des «Edlen 
Kriegers» . . . Eine Ostergabe allen guten 
Christen gewidmet. U. ott, 1846. — 4. 
Die unbesonnenen Verfechter der Denk-
schrift der vorgeblichen Altkonservativen 
in Ungarn. U. ott, 1851. (Eigl's Zeitge-
mälde VII.) 

Petrik Bibliographiája. 

Eimann János, községi jegyző Uj-Szi-
váczon Bácsmegyében, hova Duchroth-
ról (Chur-Pfalz) vándorolt be és 1786. 
máj. 1. kapott helyet; 1793. nov. 1-től 

39. tv sajtó alá adatott 1892. decz. 24 
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1797-ig ideiglenesen, azontúl mint föl-
esküdt és valóságos jegyző viselte hiva-
talát. — Munkája : Der Deutsche Kolo-
nist, oder die deutsche Ansiedlung unter 
Kaiser Joseph dem Zweiten in den Jahren 
1783. bis 1787. absonderlich im König-
reich Ungarn in dem Bacser Comitat. 
Pesth. 1822. 

Petrik Bibliographiája. 
Einhorn Igndcs L. Horn Ede. 
Eisenberg Péter. — Munkái: 1. Ein 

zweifacher Poetischer Act; und Geist-
liches Spiel: Von den Dreyen Gaben der 
Weysen ausz Morgenlande. Der Erste; 
zum schuldigen Opffer, und Ehren-preysz, 
dem lieben Jesulein : Der Andere ; Zum 
Geschenck. und Newen-Jahres Wuntsch, 
den dreyen Ständen der Königlichen Frey 
Stadt Eperies, in Ober-Ungern Daselbst 
gehalten, und vorgestellet. Von Acht 
kleinen Jungfräwlein, (und zween Kna-
ben). Im Jahre Christi. 1651. Bartfeld, 
1652. (Az előszó Eperjesen kelt.) — 2. 
Drey Hundert, fünffund sechzig Auser-
lesene, Güldene Lebens-Regeln: Aus dem 
Büchlein Syrachs, Durch fünffzig Capittel, 
Fragweise, zusammen getragen . . . Sampt 
einem Anhange Christlicher Fragstück, 
für die Jugend : Vom Leben, Leyden und 
Sterben Jesv Christi. U. ott, 1652. 

Szabó Károly, Kégi M. K ö n y v t á r I I . 211. 1. 

Eisenmáyer Sándor, a m. kir. állat-
gyógyintézet volt tanársegéde; jelenleg 
gyakorló orvos Nagy-Szebenben. — Czik-
kei a Falusi Gazdában (1861—64.), a 
Kertészgazdában (1865—66. 1868.), a 
Gazdaságj Lapokban (1866—70.), a Va-
dász és Versenylapban (1869.), az Athe-
naeum Nagy Képes Naptárában (1871.), 
A Pester Med. Chirurg. Presseben (1872.), 
a Wochenblatt für Land- und Forst-
wirthe-ban (1873.) sat. jelentek meg. — 
Munkái: 1 .Állatgyógyászat, avagy hasznos 
házi állataink betegségeinek megismerése 
s gyógyítása. Állatorvosok, falusi gazdák 
és gazdatisztek számára. Pest, 1862. (Gö-
bel Celestinnel együtt, 2. kiadás. 1865. 

I d . S z i n n y e i J . , Magyar írók. II. 

3. k. 1879. 4. k. 1885. u. ott.) — 2. 
Patkolástan, 85 a szöveg közé nyomott 
fametszvénynyel. U. ott, 1865. (Varga 
Ferenczczel együtt.) — 3. Törvényszéki 
állatorvostan. Állatorvosok és gazdák 
számára. U. ott, 1865. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1879. 
1890. 

Eisenpeitl Máté, Jézus-társasági áldozó-
pap és tanár, szül. 1722. nov. 19. Stájer-
országban, 1742-ben lépett a rendbe és 
a rend eltöröltetéseig a görög nyelv ta-
nára volt Bécsben, Gráczban és Nagy-

| szombatban, hol 1754-ben tanított; 1773-
ban dékán és azután több évig a nemes 
ifjak convictusának igazgatója is volt. 
Meghalt 1796. Váczon. — Munkái: 1. 
Synopsis Grammaticae linguae graecae, 
usibus eorum, qui ad legendos authores 
quamprimum accedere parant. Graecii, 
1765. és Pesthini, 1805. — 2. Ehrenrede, 
auf das Jubelfest, an den Frau Maria 
Eleonora von der heil. Anna gebohrne 
von Kvassay die nach 50 Jahren gewöhn-
liche Gelübdeserneuerung den 21. Octo-
ber 1766. zu Tyrnau als ihrer grossen 
Ordensmutter u. H. Marterinn Ursula 
hohes Fest begangen wird, mit allgemei-
ner Freude abgeleget hat. Tyrnau. — 3. 
Enchiridion sacrum ex Scriptura S. et 
Patribus pro linguae graecae candidatis. 
U. ott, 1771. (Névtelenül.) — 4. Parae-
nesis ad nobilem juventutem in con-
victu regio archiepiscopali Tyrnaviensi 
dum annus scholasticus iniret. U. ott 
1780. — 5. Ehrenrede auf das Jubel-
Fest, an dem die Hochw. Frau Rosa von 
Gössinger des Ursuliner Klosters zu Tyr-
nau würdigste Oberinn die nach 50 Jahren 
gewöhnliche Gelübdeserneuerungen den 
14. Sept. 1780. feyerlich beging. U. ott. 
— Nevét Eisnpeitl-, Eisenbeitl- és Eisen-
peutelnek is irták. 

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 306. 1. 
— Fejér, H i s t ó r i a A c a d e m i a e 50.1. — Stoeger 
Scriptores 72. 1. — Sommervogel, Dictionnaire 
des ouvrages anonymes et Pseudonymes. 
Paris, 1884. 262. 1. — Pauler Tivadar, Buda-

40 
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pesti Egyetem Története 64., 91. 1.— Petrik 
Bibliographiája. 

Eisenstädter Lukács. Lásd Enyedi 
Lukács. 

Eisler Manó, rabbi, a galgóczi kerület 
küldöttje a pesti zsidó congressuson. — 
Munkája : Elaborat eines Fundamental-
statuts für die isr. Gemeinde Ungarns und 
Siebenbürgens. Separat Votum. Pest, 1869. 

Eisler Mátyás, bölcseleti doktor, tanító 
Budapesten. — Munkája: A gyökbeli 
hanqok interdialektikus változásai az 
aram nyelvekben. Adalék a sémi nyel-
vek összehasonlító hangtanához. Bpest, 
1889. 

Egyet. Philol. Közlöny 1889. 66. 1. 

Eisler Mihály, iskola-igazgató Nagy-
Becskereken. — Munkái: 1. Tárgyalások 
a délmagyarországi tanítók X. és XI. 
közgyűlésében. Temesvár, 1876. és 1878. 
— 2. Geographie, Geschichte und Ver-
fassung von Ungarn mit einem kurzen 
Abrisse der allgemeinen Geographie. Für 
die Hand des Schülers der Volksschulen 
bearbeitet. Gross-Becskerek, 1884 (4 
kiadás.) 

,11. Könyvészet 1876. 

Eismann József, gyógyszerész, gyula-
fehérvári származású. — Munkája: Gyógy-
szeres-értekezés a zöldlő-gyulatsavas su-
lyagról (Murias barytae) és szunnyaszt-
dékról (Morphina). Pest, 1830. (Gyógy-
szeres Értekezések 1830-ból. Kiadta Schus-
ter János tanár IV. sz.) 

Szinnyei Könyvészete. 
Eissinger Ferencz, bölcseleti doktor és 

plébános, szül. 1824-ben Verseczen Temes-
megyében; esperes-plébános volt Fehér-
templomban ; sokáig szolgált a tanügy 
terén és a verseczi tanítóképzőnek is 
igazgatója volt. — Programmértekezése : 
Beiträge zur Geschichte der k. Freistadt 
Werschetz. (Verseczi reáliskola Értesítő-
jében 1859.) 

Hl. Sion 1889. 468. 1. 

Eitel Frigyes, gyógyszerész, brassói 
származású. — Munkája: Gyógyszeres 

értekezés a jalappadékről (Jalappina) és 
hamany zöldletről (chloridum chalii). Pest, 
1829. (Gyógyszeres Értekezések 1829-ben. 
Kiadta Schuster János tanár III. sz.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Eitner József, cserzővarga Sümegen. 
— Munkája: Gedenkbuch für meine 
geliebten Enkeln zur Rückerinnerung 
an ihren Grossvatern. Raab, 1873. (70 
éves korában irta s életszabályok mellett 
hely- és kortörténeti följegyzések is van-
nak benne.) 
• Éjszaki Károly, a Petőfi-társaság tagja, 
a m. államvasutak főfelügyelője s a 
kolozsvári üzletvezetőség első osztályá-
nak főnöke, szül. 1818. okt. 2. Bakony-
Rédén Veszprémmegyében; az alsóbb 
iskolákat a tatai gymnasiumban, a böl-
cseletieket a pozsonyi akadémián és a 
pesti egyetemen, a jogot a győri akadé-
mián és a mérnökieket a pesti egyetemen 
végezte. 1848-ig mint mérnök működött; 
a szabadságharczban mindvégig részt 
vett és Csányi László mellett nyert hiva-
táskört. A Bach-korszaknak első éveiben 
a mérnöki munkák szünetelvén, iroda-
lommal foglalkozott. A munkaviszonyok 
javultával ismét a mérnökösködéssel fog-
lalkozott és Fehérmegyében, melynek 
közel 30 évig lakosa volt, 1860—61-ben 
főjegyzői s 1865—67-ben főszolgabírói 
tisztséget viselt. Az alkotmányos kormány 
szervezésekor 1867-ben a közmunka- és 
közlekedési minisztériumban kir: főmér-
nök lett. Ez időtől fogva állandóan a 
fővárosban lakott; később mint az állam-
vasutak főfelügyelője Kolozsvárra költö-
zött, hol jelenleg is működik. A közremű-
ködésével 1877-ben alakult Petőfi-társa-
ság alelnökének választotta. — Az iroda-
lomban 1848-ban Szerelem és toborzás cz. 
vígjátékával lépett fel, melyet a nemzeti 
színház elfogadott, de a beállott viszo-
nyoknál fogva elő nem adhatott; ugyan-
azon évben irta a Szomszédság delejzete 
cz. vígjátékát; az 50-es évek elején irta: 
A szerelemféltes iskolája, Egy éj a Bastil-
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leban, Páris almája, Cydoni alma (1868. 
ápr. 19. a nemzeti szinházban adatott 
elő s azután is a műsoron maradt). Egy 
lengyel követ Budán, (budai színkörben 
1874. szept. 25.), Gyámság aggság cz. 
vígjátékokat és a Pörös kerítés cz. bohó-
zatot (Pörös atyafiak cz. Pakson előadták 
1859-ben.) Ujabban: Zrínyi a költő és 
Markó Gapilet a szerb hős, ered. törté-
neti színművet 5 képben b. Jósika Miklós 
regénye után szinre alkalmazta (zenéje 
Aliaga Gézától, először adatott 1888. 
aug. 8. a budai színkörben). — Czikke-
ket is irt a Szépirodalmi Közlönybe 
(1858. Divat és szokás), a Székesfehér-
vári Borász-Csarnokba (1863. Szőlőszeti 
tájképek), az Otthonba (II. 1875. A bor-
zas kakas históriája), a Koszorúba (VI. 
1881. Visszapillantás a múltba), a Kolozs-
várba (1890. Visszaemlékezések 1849. 
okt. nov.), az Erdélyi irók és művészek 
Almanachjába (1892. Egy model az ó-
görög világban), az Ország-Világba (1891.); 
költeményeket a Fővárosi Lapokba (1888.) 
sat. — Munkája : ,A cydoni alma. Színi 
beszély 3 felv. Kiadja Szilágyi Virgil. 
Pest, 1855. (Előbb a Fáncsy-Albumban 
jelent meg és a Petőfi-Évkönyv után a 
Magyar Könyvesház 56 — 58. sz. közölte 
Bpest, 1879.) 

Hölgyfutár 1859. 52. SZ. — 31. lexikon V I I . 
— 31. Könyvészet 1879. — Koszorú V . 1881. 
fénynyom. arczk. (Lauka G.) — Petrik Bib-
liogr. — Ország-Világ 1891. 52. sz. arczk. 
Ejury Gyula, ügyvéd, id. E. Károly 

fia s ifj. E. Károly testvéröcscse, szül. 
1851. ápr. 2. Pozsonyban; ügyvédi oklevelet 
nyert, azonban elmebetegségbe esett és 
1885. szept. 10. Budapesten meghalt. — 
Munkái: 1. Bosznia és Hercsegovina 
occupdtiója. Pozsony, 1878. — 2. Die 
Lösung der orientalischen Frage. U. 
ott, 1878. — 3. As európai egyensúly 
kérdésének megoldása. U. ott., 1881. — 
Irt még ezenkívül egy Kosmos cz. és több 
más socialis-politikai röpiratot magyarúl 
és németül, melyek szintén megjelentek, 
de czímükről nincsen tudomásom. 

.)/. Könyvészet 1881. és bátyjának, E. Károly-
nak szives közlése. 

Ejury Károly (idősb), ügyvéd, szül. 
1804. aug. 2. Pozsonyban ; az ottani jog-
akadémián végezte tanulmányait, ügy-
védi oklevelet nyert, mire vásonkeői Zichy 
Ferencz gróf kinevezte titkárának, s ezért 
többször Bécsben is tartózkodott; 1835 
előtt gyakorló ügyvéd lett Pozsonyban, 
1842-ben pedig váltójegyző; 1843-ban 
mint absentium ablegatus herczeg Lob-
kovitz Ferdinándot képviselte az ország-
gyűlésen. 1847-ben mint Szent-György 
városának tiszti ügyésze tagja volt az 
István nádor-főherczeget az ország hatá-
rán üdvözlő küldöttségnek. 1848-ban mint 
lovas-nemzetőr szolgált. 1840-től 1850-ig 
a Walterskirchen Vilmos báró elnöksége 
alatt működött szegényeket segélyző egy-
let actuariusa és más humanitárius egylet-
nek is elnöke volt. 1861-ben pozsony-
városi alkotmányos tanácsnokká válasz-
tatott ; a provisorium beálltával hivatalá-
ról visszalépett. 1867-től haláláig, mely 
1884. jan. 24. következett be, a pozsony-
városi országos balpárt egyik mérsékelt 
vezéregyénisége volt. — Munkája: Leg-
szükségesebb tudnivaló a magyar váltó-
jogból. Pozsony, 1842. 

Petrik B i b l i o g r a p h i á j a . — 1884 : Pozsony 
21. SZ. Pozsony vidéki lapok 14. SZ. Press-
burger Zeitung 24. SZ. Westungarischer Grenz-
bote 3778. sz. és fiának, i f j . E. Károlynak 
szives közlése és gyászjelentés. 

Ejury Károly (szunyogdi, ifjabb), ura-
dalmi főügyész, előbbinek és Scultéty 
Máriának fia, szül. 1837. okt. 2. Pozsony-
ban ; az ottani jogakadémiát 1857-ben 
végezte s jogi tanulmányait a bécsi egye-
temen fejezte be ; elméleti államvizsgát 
1858. júl. 31. tett; ezután Apponyi György 
országbíró a királyi táblához ideiglenes 
fogalmazóvá nevezte ki. 1861-ben ügy-
védi és váltóügyvédi vizsgát tett és gya-
korló ügyvédnek Pozsonyban telepedett 
le, hol Pálffy Daun Lipót gróf stomfai ura-
dalmának alügyészelettésl891. szept. l-ig 
Károlyi Alajos gróf családját is szolgálta. 

40* 
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1869-ben egyszersmind Pozsony városánál 
elfogadta a tiszteletbeli közvádlói hivatalt; 
1870-ben Pozsony város tiszti főügyészévé 
választatott meg; e hivataláról 1887. 
decz. elején lemondott. 1884. nov. 2. ő 
felsége a köztisztviselői pályán és a köz-
ügyek terén szerzett érdemeiért szunyogdi 
előnévvel neki és utódainak nemességet 
adományozott. — Czikkei közül emlí-
tendő : Orvoslandó állapotok (Nyugat-
magyarországi Híradó 1891—92.) — Mun-
kája : Feleletek közérdekű kérdésekre. 
Pozsony, 1884. (Magyar és német czik-
kei, melyek a pozsonyi hírlapokban jelen-
tek meg.) 

M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Ekker József, bölcseletdoktor; gazda-
sági intézeti tanár, szül. 1849. decz. 10.; 
előbb segédtanár volt a magyaróvári, 
azután tanár a debreczeni gazdasági inté-
zetnél. 1877 óta Bécsben a Wiener land-
wirtschaftliche Zeitung szerkesztőtársa. 
— Munkája: Ueber Keimung, Bestakung 
und Bewurzelung der Getreidearten nebst 
Untersuchungen über die zweckmässige 
Berücksichtigung der Gefahr des Aus-
winterns. Inaugural-Dissertation. Leipzig, 
1873. 

Szinnyei Könyvészete 994. 

Ekkert Antal, polgári iskolai tanár, 
szül. 1856. ápr. 16. Bajnán Esztergom-
megyében ; a gymnasiumot Esztergomban 
a benczéseknél, felsőbb tanulmányait mint 
tanárjelölt a budapesti műegyetemen vé-
gezte, hol Stoczek József mellett a tech-
nológiai physika assistense volt, míg 
1881-ben a főváros polgári iskoláinál 
nyert alkalmazást. Jelenleg a II. kerületi 
polgári fiú- és kereskedelmi középiskolá-
nál a természettan és mennyiségtan ta-
nára. — Ismeretterjesztő czikkeket irt az 
Esztergom és Vidékébe s a Budapesti 
Hírlapba; szépirodalmi dolgozatokat a 
Magyarország és a Nagyvilágba (1878— 
79.), Vasárnapi Újságba s az Ország-
Világba; tanügyieket az Egyetértésbe, 
Nemzeti Nőnevelésbe, Tanáregyesület 

Közlönyébe stb. Mint a budapesti nép-
szerű felolvasásokat rendező társulat tit-
kára több felolvasást is tartott. — Mun-
kái : 1. Természettani tankönyv ipar-
és polgári iskolák számára. Bpest, 1887. 
— 2. Természettan kereskedelmi akadé-
miák és középiskolák számára. U. ott, 
1887. (2. jav. kiadás.) 

M. Könyvészet 1887. — Zelliger, E s z t e r g o m -
Vármegyei írók 35. 1. 
Eklér János, csanádi kanonok 1790-től 

és nagyprépost 1805től 1814-ig, midőn 
meghalt; 1790-ben czímeres nemesi ok-
levelet kapott. — Munkája: Memoria 
laetitiae ac felicitatis, quibus... Sigismun-
dus Lovász de Eötvenes, . . . in eminenti 
comitis Temessiensis, et ejusdem nominis 
i. comitatus supremi comitis perhonorifica 
dignitate per Ladislaum Kőszeghy.. .inau-
guratus est. Temesvarini, 1801. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV . 21. 
— Petrik Bibliogr. — Schematismus Csanádien-
sis 1892. 23. 30. 1. 
Ekmayer Ágost, jogi doktor, kir. taná-

csos, jogakadémiai igazgató-tanár, szül. 
1833. febr. 12. Makón .Csanádmegyében; 
a pesti kegyesrendiek gymnasiumában 
tanult, azután az egyetem hallgatója volt • 
előbb kassai akadémiai rendes tanár, 
1869. szept. 7-től a pozsonyi akadémián 
az osztrák polgári törvény, a magyar 
váltó- és kereskedelmi s bányajog rendes 
tanára volt; ugyanitt 1869. okt, 9. óta 
igazgató ; 1882. júl. 5. királyi tanácsosi 
czímet kapott. Tanítja a magyar és osztrák 
polgári magánjogot, európai nemzetközi 
s bányajogot; államvizsgálati bizottsági 
tag s elnök. — Jogtudományi czikkei a 
következő lapokban jelentek meg: M. 
Jogtudományi Hetilap (1866. A törvény-
telen gyermekek jogviszonya szülőik irá-
nyában porosz, franczia s osztrák jog 
szerint, A polgári törvénykezésbeni kifogá-
sok elmélete, 1867. Büntetőjogi eset azon 
kérdés felvilágosítására : vájjon a rablás-
nál gondolható-e bünkisérlet? A bizo-
nyítékok közössége a polgári törvény-
kezésben, A franczia jog családi tanácsa, 
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Büntetőjogi eset a lopás folyamának fel-
világosítására, A polgári halálról, A biz-
tosítási ügy s biztosítási jog története 
vázlatban); Jogtudományi Közlöny (1867 
A nemzetközi magánjog kérdése s a jog-
szolgáltatás nemzetközi viszonyossága. 
A honfiúság, indigenatus, Magyarország-
ban, Megváltoztatja-e a birói ítélet a 
megítélt jogczímét ? Angolország 1865 
évi új csődtörvénye, Több atyaságok 
összeütközése, Az esküdtszékek, A bűnvádi 
ítéletek felsőbirósági súlyosbítása, Az 
államtakarékpénztárak s állami biztosító 
intézetek Angolhonban, A kereskedői 
könyvek bizonyító erejének kiegészítésé-
ről, Az éjszakamerikai házassági jog. 
Európa és Amerika törvényhozása a mű-
ipari szabadalmak körül, Adalék az ok-
mányok általi bizonyítás tanához a pol-
gári törvénykezésben, 1868. A külföldi 
törvények bizonyításáról a polgári tör-
vénykezésben, A pénzértékkérdés leg-
egyszerűbb nemzetgazdasági kifejezésé-
ben, A <;diffessio manus» és az «exceptio 
falsi» viszonya a polgári törvénykezésben, 
A jegybankok, Az utánnvomatás körüli 
törvényhozás, A személyes tulajdonságok-
ból és viszonyzatokból származó jogokra 
vonatkozó alapelveknek egybevetése s 
összehasonlítása az osztrák, porosz és 
magyar jog szerint, Adalék a halálbün-
tetés végrehajtása körüli tanhoz; 1869. 
A váltólevél fizetési idejének meghosszab-
bításáról). — Munkája: Ünnepi beszéd 
a pozsonyi kir. akadémia százados évfor-
dulójának alkalmából. Bpest, 1884 

Ortvay, Száz év. Budapest, 1884. 122. lap. 
— Magyar Könyvészet 1884- é s ö n é l e t r a j z i 
adatok. 

Elefánt Mihály, ág. ev. lelkész, szül. 
1816-ban Aszódon polgári szülőktől; gym-
nasiumi tanulmányait szülőhelyén kezdte. 
Selmeczen folytatta, hol kivált Boleman 
István tanár pártfogolta. Pozsonyban 
hallgatta a theologiát, azután a berlini, 
hallei s jenai egyetemeken tanult. Haza-
jővén b. Podmaniczky Sarolta (utóbb b. 

Prónay Gáborné) nevelője lett. Azután 
rendes lelkésznek Czeglédre hivatott, hon-
nét 1842-ben Tápió-Szt-Mártonba ment, 
hol Szentkirályi Mór baráti köréhez tar-
tozott. 1855-ben Nyíregyházára, 1860. 
Ácsára (hol egyszersmind Prónay István 
báró fiait nevelte), végre 1867-ben Pestre 
hivták lelkésznek ; itt az ág. ev. tót gyü-
lekezet zilált viszonyaiba rendet hozott, 
a pártdühöt lecsillapította, a templomot 
kiépíttette, harangokkal ellátta, oltárt 
állított. Meghalt 1872. szept. 2. Pesten. 
— Kisebb dolgozatai a Török-Székács-
féle Préd. Tárházában s a régibb Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (Hymnusok). Egy 
verse van a Prot. Népkönyvtárban (I. 
Gyula, 1857.) — Munkái: 1. A hivő 
sziv ömledezései imádságokban. Kecs-
kemét, 1843. — 2. Hit, remény, szeretet. 
Pest, 1855. (Első magyar evang. halotti éne-
kes könyv. 2. kiadás. 1862., 3. k. 1891. U. 
ott.) —3. Szent lant. Bibliai szavalmányok 
keresztyén gyermekek számára. 1. füzet. 
Sárospatak, 1860. — 4. Dávid szent 
lantja. Isten dicsőítésére és imádására 
szolgáló sz. imák, zsoltárok és énekek. 
U. ott, 1860. — 5. Poznamenánj o prj 
bezech augsspurskeho wyznánj w uhfjch 
na zadost. o ku prospechau cyrkwe ewan-
gelické njredhazské. Kassa, 1860. (Név-
tár, különösen a magyar evang. egyház-
hoz tartozó bivek számára.) — 6. Elő-
készület a confirmatióhoz. U. ott, 1870. 
— Egyes füzetekben még halotti beszédek, 
gyámintézeti énekek. — Kéziratban : A 
reformáczió története, népiskolák számára 
(a provisorum alatt lefoglaltatott, de kéz-
iratban terjesztetett); Lutheriás (egyházi 
hősköltemény vázlata.) 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1872. 38. SZ. — Uj 
M. Athenás 112. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e é s 
Bibliographiája. — M. Könyvészet 1891. 

Elefanty Ferencz, tanító. — Mint a 
budai főiskola VI. évi növendéke költe-
ményt irt a Zsenge Költészeti Mutatvá-
nyokba (1839.) — Munkái: 1. Magyar-
ország 1848. Buda, (1848.) — 2. Szám-
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tan. I. füzet. Alapmunkálatok egész szá-
mokkal. U. ott, 1852. (Ism. Családi 
Lapok.) 

Petrik Bibliographiája. 

Elefanti Jdklin István. L. Jáklin 
István (elefanti.) 

Elek Ferencz (pazonyi), m. kir. testőr 
volt 1814-ben; a szabadságharczban a 
9. honvéd-zászlóalj őrnagya, majd al-
ezredes. — Czikke: Válasz Hellmann 
József 1848—49. honvéd őrnagynak (Uj 
Honvéd Naptár 1870.) — Munkája : A hét 
bölcsek könyve. Debreczen, 1870. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 25. 1. 
— Petrik Könyvészete. 

Elek János. L. Kecskeméti Elek János. 
Elek Lajos, ev. ref. tanár, szül. 1845-

ben K.-Helmeczen Zemplénmegyében ; 
1877. július óta tanár a debreczeni ev. 
ref. főgymnasiumban, hol a vallást, latin 
és magyar nyelvet tanítja. — Programm-
értekezése : A magyar óda különös tekin-
tettel Berzsenyi műveire (Debreczeni ref. 
főgymn. Értesítője 1878.) — Szerkeszti: 
A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanár-
egyesület Évkönyvét (mint az egyesület 
jegyzője) 1885 óta Debreczenben. 

Wutz Névkönyve.— M. Könyvészet 1885—87. 

Elek Sándor, ev. ref. lelkész, a deb-
reczeni főiskolában tanult, hol 1813-ban 
subscribált és 1824-ben főiskolai senior 
volt; később lelkész volt Nagy-Kun-Ma-
darason, hol 1866-ban meghalt. — Egy 
gyászbeszéde van a Fördős Lajos Papi 
Dolgozatok Gyászesetekre cz. gyűjtemény-
ben (V. 1855.) 

Protestáns Naptár 1687. 50. 1. é s B a k ó c z i 
János ev. ref. lelkész szives közlése. 

Elekes János (gyergyói), kegyes-tanító-
rendi áldozó pap és tanár. szül. 1770. 
febr. 16. Újfalun Gyergyó-Székben; 1801. 
nov. 10. lépett a rendbe Kecskeméten, 
hol az ujonczévet töltötte; 1804-ben 
Szegeden tanár s hitelemző volt; 1805-
ben Kolozsvárt tanított; 1807—08-ban 
Váczon végezte a bölcseletet; 1808. aug. 
30. misés pappá szenteltetett föl; 1809— 

11-ig Kolozsvárt mint subregens műkö-
dött a seminariumban ; 1813—14-ben 
Nyitrán és Szent-Györgyön volt theolo-
gus, 1815—16. a humaniórák tanára 
Veszprémben, hol 1816. júl. 4. meghalt. 
— Különös hajlandósággal viseltetett a 
magyar költészet iránt; a Societas Hun-
garica tőle többet sajtó alá bocsátani 
ígérkezett, mondja Horányi; egy hosszabb 
magyar költeményét közli a Figyelő (I. 
1876. 290. 1.) —Munkái: 1. Néhai tiszt. 
Révai Miklósnak halálát kesergő szo-
morú emlékezet, melyet hozzá viseltetett 
tiszteletéből készített. Pest, (1808.) — 2. 
Atilla vitéz és nemes unokáihoz a szék-
hely lovas- és gyalog-ezredekhez 1809. 

I esztendőben. Kolosvár, 1809. — 3. Óda, 
ninéltóságú losonczi gróf Bánffi György 
ő excellencziájának . . . az erdélyi nagy-
fejedelemség kir. főkormányzójának szü-
letés napjára 1809. U. ott. — 4. Óda, 
melyet Gyerő Monostori báró Kemény 
Ignácz Kolos vármegye főispánjának 
Kolosváron a tudományok mindensége 
főigazgatójának ugyanezen utóbbi hiva-
talába való beiktatásakor készített. U. 
ott, 1809. — 5. Szomorú versek, melye-
ket hallerkői gróf Haller Karolina asszony-
nak, néh. nemes maros-némethi gróf 
Gyulai Ferencz elmaradott özvegyének 
utolsó tiszteletére, midőn érette 1809-ben 
febr. 10. napján pompás halotti ájtatos-
ság tartatna, készített. U. ott, 1809. — 
6. Úr napján az oltári szentségről ezen 
beszédet mondotta a kolosvári anya-
templomban . . . 1811-ben. U. ott. — 7. 
Főtiszt Holla Márton úrnak a kegyes 
oskolák rendje főigazgatójának, midőn 
neve ünnepe napját üllené 1815-ben. 
Veszprém. — 8. Tisztelet-koszorú, melyet 
Kurbély György veszprémi püspök úr ő 
méltgának, főpásztori hivatalába teljes 
hatalmú belépése ünnepén kimutattak a 
veszprémi kegyes oskolák 1815-ben. U. 
ott. — 9. Ft. Szmodis János kanonok 
úrnak, ezen új méltóságába decz. 1. nap-
ján lett beiktatásának alkalmatosságával 
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1815-ben. U. ott. — 10. Gyász-koszorú, 
melyet nagym. és ft. Csik Mindszenti 
Mártonfi Jósef úr ő exc.-nak, az erdélyi 
nagyfejedelemség néh. püspökjének . . . 
sírja felibe kivánt függeszteni 1815-ben. 
U. ott. (Mind a tiz költemény.) — Kéz-
iratban : Strigy-szent - györgyi Sombori 
Lászlóhoz és Tekintetes Horvát István 
úrhoz (Veszprém 1815.) két költeménye 
a m. n. múzeum kézirattárában. 

Figyelő I . 1876. — Petrik B ib l iogr . és Csap-
lár Benedek szives közlése. 

Elekes Kálmán, ev. ref. lelkész, szül. 
1839. nov. 13. Gernyeszegen Maros-Torda-
megyében, hol 1886. jan. 12. meghalt, 
lelkészi hivatalának 24 évében. — Elbe-
szélései, versei s kisebb dolgozatai meg-
jelentek a következő lapokban és év-
könyvekben : Napkelet (1857—58.), Ko-
rány czimű zsebkönyv (1861.), Jóbarát 
(1868.), Székely Közlöny (1868.). Erdély 
(1871.. 1873., 1876.), Erdélyi Hiradó 
(1877—78.), Erdélyi Figyelő (1880.), Bem-
Album (1885 ). Maros Vidék (1880., 1882.) 
és humorisztikus rajzok s versek a maros-
vásárhelyi lapokban. — Munkái: 1. Mi 
az iskolák feladata. M.-láposi iskola 
alapletételekor. Kolozsvár, 1863. — 2. 
Egyházi beszédek az erdélyi ev. refor-
mátusok Bánfi-Hunyadon tartott köz-
zsinatán. U. ott, 1866. (Nagy Péter és 
Hegedős Lajos beszédeivel együtt.) — 
3. Magyar olvasó-könyv falusi iskolák 
számára. Pest, 1867. 

Petrik Könyvészete, önéletrajzi adatok és 
gyászjelentés. 

Elekes Károlg. ev. ref. lelkész, esperes 
és az egyházkerület főjegyzője, szül. 1813-
ban Árapatakon Háromszékmegyében, hol 
atyja szintén ref. lelkész volt; tanulmá-
nyait a nagy-enyedi Bethlen főiskolában 
végezte, hol 1836-ban a logikusok taní-
tásával bízatott meg; ugyanekkor kitűnt 
a Bethlen-ünnepélyen tartott beszédével. 
1837-ben Bécsbe ment a prot. theologiai 
akadémiára, honnét megjővén Gyula-
Fehérvár választotta lelkészeűl (1838.). 

1849-ben a város békekövetűi küldötte 
az oláh fölkelők táborába; midőn ezek 
a környéket földúlták, az erdőkbe mene-
külő magyarokat fölkereste, ruhával éle-
lemmel látta el és falvaikba való vissza-
térésre birta őket; a vész lecsillapultával 
maga eszközölte két templomnak, öt isko-
lának és 9 paplaknak romjaikból újra 
építését. Esperessé 1850.. egyházkerületi fő-
jegyzővé 1866-ban választatott meg. Meg-
halt 1878. febr. 14 ; Szász Domokos mon-
dott fölötte febr. 17. emlékbeszédet, mely 
Isten szolgája cz. megjelent Kolozsvárt 
(1878.) — Napló-töredékek cz. a hazában 
tett utazásainak élményei az erdélyi Nem-
zeti Társalkodóban, a pesti Regélőben és 
Athenaeumban (1837 — 1838.), A gyula-
fehérvári egyházmegye s egyházai tör-
ténete az Erdélyi ev. ref. Névkönyvben 
(1863—65.) jelentek meg. — Munkája: 
Az ifjak jó aránylatu neveltetésökből 
sarjadzik nemzeti erő, boldogság. A Beth-
len Gábor hálaemléke napján elmondotta 
. . . Nagy-Enyeden, tavaszutó 24 1837. 
Nagy-Enyed, 1837. 

Vasárnapi Újság 1878. 10. sz. a r c z k . (Szász 
K á r o l y . ) — Erdélyi Prot. Közlöny 1878. 8. SZ. 
— Petrik Bibliogr. IV. 34.1. és gyászjelentés. 

Elekes Károly, ev. ref. főiskolai tanár, 
szül. 1844. márcz. 22. Gyula-Fehérvárt, 
hol 1850-ben tanulását is kezdette, mire 
1852. márcz. Nagy-Enyedre ment. hol 
1853—61-ig a gymnasiumot, 1862—66. 
a jogi, bölcseleti és theologiai tanfolya-
mot elvégezte, mire nov. 2. és 3. papi 
vizsgát tett. Az 1866—67. tanévben a 
kolozsvári ev. ref. kollégiumban tanított. 
1867. okt —1870. febr. a berlini, jenai s 
heidelbergi egyetemeken volt, a termé-
szetrajzot, vegytant és bölcseletet tanul-
mányozva, egyúttal HeidelbergbenBunsen 
laboratóriumában és Pagenslecher zoolo-
giai intézetében gyakorlati tanulmányokat 
is végzett. 1869. szept. 26. a marosvásár-
helyi ev. ref. főiskolához választatott meg 
a vegytan és természetrajz tanárának, 
hol 1870. szept. tartotta a Természeti 
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erők egysége cz. beköszöntő beszédét. 
1873. nov. 4. választották meg a nagy-
enyedi Betblen-főiskolához tanárnak, bol 
1874. febr. óta működik. — Programm-
értekezése és beszéde a nagvenyedi ref. 
főiskola Értesítőjében (1875. A fény ha-
tasa az élő természetre, 1878. Tanévet! 

bezáró beszéd.) 
Marosvásárhelyi ev. ref. főiskola Értesítője 

1888. 474. 1. (Koncz József.) 

Elekes Sámuel, kir. táblai jegyző. — 
Munkája : Gr. Karacsai Sándor kolozs-
megyei alispán névnapja ünnepére márcz. 
18. hazafiúi babérkoszorúval övezett tisz-
telet oltára. Éljen az igazság és szeretet. 
Marosvásárhely. 1831. (Költemény.) 

Koncz József, A m a r o s v á s á r h e l y i n y o m d a 
története 40. 1. 

Elekes Viktor, bölcseleti doktor, ev. 
ref. főiskolai tanár, E. Károly ev. ref. 
lelkész fia, 1879. aug. 9-ig Zilahon taní-
tott, midőn tanárságáról lemondott és 
atyja helyére ment Gvula-Fehérvárra 
lelkésznek. — A prot. egyháztörténet 
kútfőit közölte az Erdélyi Prot. Közlöny-
ben (1877.); programmértekezése: A zilahi 
ev. ref. főtanoda történetének rövid váz-
lata (Zilahi ev. ref. főiskola Értesítője 
1878. és 1879-ben; Szilágyban is 1878. 
45. és köv. sz.) 

Zilahi ev. ref. főiskola Értesítője 1880. 3 . 1. 

Eleményi Jóssef. — Kézirati munkája : 
Dissertatio de nervo rerum gerendarum, 
id est: de circulatione pecuniarum ad 
felicitatem principis et populi necessaria. 
(XVIII. századból, a m. n. múzeum kéz-
irattárában.) 

Eleméry Ferencz, orvosdoktor. — Czik-
kei : Ueber die Nothwendigkeit einer 
Medizinaltaxe in Ungarn, Correspondenz, 
Balaton-Füred (Zeitschrift für Natur- und 
Heilkunde 1850.) — Munkája : Értekesés 
a keserű vizekről átalánosan, különösen 
pedig az alsó-alapiról és első évi jelentés 
ezen viz használatáról. Előadva a pest-
budai orvos-egyesület f. évi márcz. 15. 

tartott ülésében. Pest, 1855. (Ugyanez 
németül. U. ott, 1855.) 

Szinnnyei K ö n y v é s z e t e . 

Elemy Sándor, állami népiskolai tanító, 
szül. 1842. decz. 25. Németuj faluban 
Somogy megyében, hol atyja kath. kántor-
tanító s jegyző volt; az algymnasiumot 
Pécsett és Kaposvárott végezte; ezután 
egy évig atyja mellett mint tanítógyakor-
nok működött. 1859-ben a pécsi tanító-
képzőbe lépett, hol 1861-ben a főelemi 
iskolákra tanítóképesitő oklevelet nyert; 
1865-ig atyja mellett segédtanító, azután 
pedig kinevezett rendes kántortanító volt. 
1875-ben a temesvári állami népiskolá-
hoz neveztetett ki állami tanítónak. 1869-
ben tSbbek közremüködével létesítette a 
szigetvár-vidéki tanító-egyletet, melynek 
első elnökévé megválasztották; ugyan-
azon évben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által a népiskolaügy tanulmá-* 
nyozása végett Németországba küldetett. 
— 1861-ben a Szanter Antal által ki-
adott Népnevelők Kalauza cz. évkönyv-
ben a gyermekjátékokról irt czikket. 
1876-ban a délmagyarországi tanítóegylet 
közgyűlésen ő tartotta az első magyar 
értekezést. Irt még a Tanodai Lapokba, 
Néptanodába s más szaklapokba több 
kritikai czikket. — Munkája: A népiskola 
hamupipőkéi Kritikai eszmetöredékek a 
népiskolai oktatás köréből. Temesvár, 
1890. — Szerkesztette a Délmagyarországi 
Tanítóegylet Közlönyét 1880. jan. 15-től 
1882. júl. 31-ig Temesvárt. — Álnevei: 
Sándor József, Csetneky Gábor, Somogyi 
Sándor ; jegye : y. r. 

M. Könyvészet 1890. és önéletrajzi adatok. 

Elenyák György, kegyes-tanítórendi 
áldozó-pap és tanár, szül. 1784. jan. 21. 
Hodermarkon Szepesmegyében; 1802. nov. 
21. lépett a rendbe Privigyén; 1803-ban 
ugyanott novitius és 1806-ig tanár volt; 
1807-ben Trencsényben tanított, 1808— 
09. Váczon a bölcselet hallgatója volt; 
1810-ben Kaiocsán theologiát tanult; 1811 
—13-ban Pesten az elemi osztályok tani-
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tója, 1814—18-ig a gróf Károlyi fiúkat 
oktatta a bölcseletre ; 1819—20. ugyan-
azok nevelője, 1820—23. a bölcselet 
helyettes tanára az egyetemen, 1824— 
26. könyvtárnok a Károlyi grófoknál 
Pesten; 1827—31. Párisban Károlyi Ede 
gróf nevelője, 1832—39. Pesten és Bécs-
ben, 1840—43. nyugalmazott nevelő Rómá-
ban, 1843—53. Pesten, hol 1853. szept. 13. 
meghalt. — Munkái: 1. III. ac rev. dno 
Ladislao Kámánhásy, dum munus epis-
copi Vaciensis anno 1808. menseNovembri 
solemni ritu auspicaretur, scholae piae 
Vacienses obtulerunt. Vacii, 1808. — 2. 
Epithalamium ad illustr. dnum 1. b. 
Ferdinandum Horváth de Palocsa dum 
praenobilem Aloysiam Nagy matrimonio 
sibi jungeret in Tordats, die 26. Junii 
anno 1808. Pesthini. — 3. Ode adm. 
rev. patri Martino Boll a, dum Pesthini 
IV. kai. Oct. 1811. junctis suorum votis 
renunciatus munus capesseret. Pestini. 
— 4. Ode ill. dno comiti Ladislao Teleki 
de Szék, dum munus administratoris 
officii supremi comitis inclyti comita-
tus Simighiensis solemni ritu Kapos-
varini adiret, a scholis piis oblata anno 
1812. mense Martio. U. ott. — 5. An 
. . . Herrn Frans von Eckstein.... 
da derselbe . . . in den Adelstand des 
Königreichs Ungarn erhoben wurde. U. 
ott, 1813. — 6. Ode in obitum illustr. 
quondam comitis Augustini Keglevits de 
Buzin, comitum Károlyi de Nagy-Károly 
vitrici, et tutoris, cum eidem ad latus 
coniugis suae sepulto justa persolveren-
tur Pesthini mense Novembri 1813. — 
7. Ode in obitum illustr. quondam comi-
tis Elisabeth Waldslein de Wartenberg 
stellatae crucis ordine insignis, augustae 
e matrimonis familiaribus, cum eidem 
ill. d. Augustinus e comitibus Keglevits 
de Buzin coniugi suae carissimae ma-
xima nobilium frequentia justa persol-
veret Pesthini mense Januario 1813. U. 
ott. — 8. Ode ill. dno comiti Emmanueli 
Waldstein de Wartenberg comitum Ká-

rolyi de Nagy-Károly avunculo, et tutori. 
dum suscepto munere diem nominis sui 
recoleret, oblata Pesthini VIII. kal. Jan. 
1814. U. ott. — 9. Francisco I. Aus-
triae haereditario imperátori Hungáriáé 
etc. regi apostolico etc. dum confecto 
hello Gallico, et pace orbi terrarum red-
dita triumphans Viennam rediret 16. kal. 
Jul. 1814. scholae piae in Hungaria, et 
Transilvania. Budae. — 10. Carmen se-
culare, quo fundati 1715. per inclit. fa-
miliam C. Koháry de Csábrágh et Szit-
nya collegii Kecskemethiensis scholarum 
piarum memoria recolitur XII. kal. jun. 
1815. Pesthini. — 11. Seren, principi 
Ferdinando de Koburg-Saalfeld dum 
Antóniám e comitibus Koháry de Csáb-
rágh et Szitnya sibi matrimonio jungeret 
Viennae IV. nonas Januarii 1816. Pes-
thini. — 12. III dno comiti Alberto 
Sstdray de Nagy-Mihdly. illmam comi-
tem Franciscam Károlyi de Nagy-Károly 
sibi matrimonio jungeret Tót-Megyerini 
16. Junii 1818. Budae. — 13. Tentamen 
publicum ex metaphysica. Pestini. 1820. 
— 14. Tentamen publicum ex logica. 
U. ott, 1820. — 15. Cels. ac rev. dno 
principi Alexandro Rudnay de eadem 
et Divék-Ujíálu metrop. ecclesiae Strigo-
niensis archi-episcopo etc. dum plau-
dente universa Hungaria archiepiscopus, 
et supremus comes provinciáé Strigonien-
sis inauguraretur Strigonii 17. kal. Jan. 
1820. scholae piae in Hungaria et Transil-
vania. Budae. — 16. Ode ill. dno Ludo-
vico e comitibus Károlyi de Nagy-Károly, 
dum ill. comitem Ferdinandinam a Kau-
nitz-Rittberg sibi matrimonio jungeret 29. 
Julii 1822. Pesthini, 1822. — 17. Ode 
honoribus ill. dni Sigismundi Szőgyényi 
de eadem, dum munus administratoris 
inclytorum comitatuum Pesth, Pilis et 
Solth, art. unitorurn, solemni ritu adiret 
a provincia Hungáriáé scholarum piarum 
dicata. Anno 1822. mense Januario. U. 
ott. — 18. Ode ill. ac rev. dno Francisco 
a Paula e comitibus de Nádasd perpetuo 
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terrae Fogaras, et incliti comitatus Coma-
romiensis perpetuo comiti, dum munus 
episcopi Vaciensis anno 1821 die 12. Febr. 
solemni ritu auspicaretur, a scholis piis 
Vaciensibus oblata. U. ott. — 19. Ode 
adm. rev.. ac eximio patri Martino Bolla, 
scholar. piarum per Hungáriám, et Tran-
silvaniam praeposito provinciali, dum 
completo quinquagesimo sacerdotii sui 
anno secundas primitias Pestbini die 21. 
Aug. 1825. solenni ritu celebraret, ob-
lata. U. ott. — 20. Ode quam honoribus 
exc. ac ill. dni comitis Antonii Cziráky 
de eadem, et Dienesfalva, dum munus 
judicis curiae regiae gerere solenniter in-
ciperet, obtulit Pestbini. U. ott. — 21. 
Ode solennia coronationis Ferdinandi V. 
regis Hungáriáé apostoliéi die 28. Sept. 
1830. Posonii peractae recolens. Budae. 
— 22. Elvtan. Pest, 1810. 

Petrik Bibliographiája és Csaplár Benedek 
szives közlése. 

Éles Gábor, népköltő. — Munkái: 1. 
Kengyel János halálát kesergő versek. 
Hely és év n. — 2. As életnek és üdvös-
ségnek előlfújó trombitája. Pest, 1789. 

Elevenkuti András, bölcseleti doktor, 
Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 
1626. nov. 30. Béládon Barsmegyében; 
17 éves korában lépett a rendbe, mire 
a felsőbb osztályokban tanított s utóbb 
Nagyszombatban több évig a nemes ifjak 
és kispapok convictusának és S2. Adal-
bert seminariumának igazgatója volt. Meg-
halt 1692. máj. 15. Győrött. — Munkája : 
Sophia in Aquila Gentilitia advmbrata, 
et Illustr. Dno, Dno Comiti Casparo Sze-
csi de Rima-Szecs . . . Cum in Alma 
Arhiepiscopali Universitate Tyrnaviensi 
prima in Philosophia Lavrea insignire-
tur . . . Oblata a Spectabili, Magnifica, 
Nobili, ac Ingenua Sacra Pöeseos Facul-
tate MenseMajoDielO. Anno. 1663. Tyrna-
viae. — Kéziratban: Selectioraquaedam a 
Jure Canonico etConscientiaequaestioni-
bus praelo dignissima, sumtum offerente 
clarissimo quodam Hungáriáé Praesvle. 

Stoeger, S c r i p t o r e s 72. 1. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 279. 1. 

Elhard János Kristóf, orvosdoktor, 
soproni származású. — Munkái : 1. Aeti-
ologia dissertatio sexta de contraria me-
dicina ad leges chimicas praecipue salium. 
Lipsiae, 1756. — 2. De suspecta vale-
tudine. Dissertatio inauguralis medica. 
U. ott, 1757. 

Szinnyei Könyvészete. 

Éliássy Gyula, ügyvéd Váczon. — 
Szerkesztette a Vácz cz. vegyes tartalmú 
hetilapot A870. okt. 23-tól 1873. máj. 18-ig; 
előbb a lap munkatársa volt. — A Honba 
váczi leveleket irt (1867.) 

Karcsú Antal, A váczi könyvnyomdászat 
története. Vácz, 1875. 3'. 1. 

Éliássy (Éliás) István, ügyvéd, a her-
czeg Eszterházy-ház bujáki uradalmának 
(nógrádi s hevesi kerület) főügyésze s 
több megyék táblabírája. — Színművei: 
Mohácsi csata, vitézi szomorújáték 5 sza-
kaszban (előadatott Váczon 1829. decz. 
16.), Tatárok Vácz alatt, történeti szinmű 
(először Váczon 1838. márcz. 1. azután 
12.) — Munkái: 1. Öröm dall, melyet 
nagymélt. mélt. és ft.. . . gróf Nádasdy 
Paulai Ferencz úrnak névünnepére az 
1839. ápr 3. buzgó kebellel éneklé. Vácz. 
— 2. Hunnia a haladás korssakában. 
Eger, 1812. — 3. A magyarok Éjssak-
amerikában, színjáték 3 szakaszban. 
U. ott, 1815. (Gyöngyös városában egy 
halotti kamara létesítésére szentelé.) 

Honművész 1838. 27. , 28. s z . — Petrik B i b -
l iographiája I. 609. IV. 34. 1. 

Elischer Boldissár, szül. 1818-ban 
Eperjesen, ügyvéd Budapesten. — Mun-
kája: Alaphatárosatok a szabad, austriai 
nemzeti bank jelzálogi hitelosztálya szá-
mára. Pest, 1858. (Névtelenül. 2. kiadása 
u. ott 1859.) 

Petrik Bibliographiája. 

Elischer Gyula, orvos-sebészdoktor és 
egyetemi magántanár, szül. 1816. okt. 15. 
Eperjesen Sárosmegyében ; iskoláit Kas-
sán és Eperjesen az ev. collegiumban 
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végezte; az orvosi tanfolyamot a bécsi 
egyetemen hallgatta, hol 1871-ben orvos-
doktorrá avatták, mire még azon évben 
a budapesti egyetemen az újjászervezett 
kórszövettan tanársegéde lett; két év 
múlva a gyakorlati térre lépett és Korányi 
II. belgyógyászati kórodáján előbb ideg-
betegségekkel, majd a nőgyógyászattal 
foglalkozott. 1875/6-ban állami ösztöndíjjal 
tudományos utazást tett Német-, Franczia-
és Angolországban. Hazaérkezve 1877-
ben a budapesti egyetemen : A méh s 
járulékainak lobos folyamatjai tanából 
magántanári képesítést nyert. 1884-ben a 
vereskereszt Erzsébet-kórház nőgyógyá-
szati osztályának. 1890-ben a poliklinikai 
egyesület főorvosává, valamint a M. Á. V. 
tanácsadó orvosává lett. — Orvosi érte-
kezései s czikkei megjelentek a Sitzungs-
berichte der Wiener Akademie (LX. 1869. 
Ueber quergestreifte Muskeln der ins Herz 
einmündenden Venen des Menschen), az 
Orvosi Hetilapban, fordításban a Central-
blatt és az Archiv für Gynaekologie, 
végre a Zeilschrift f. G. und Geburts-
hilfe-ben és Virchow Archivjában, (Szem-
beli ráknövedék, Izomváltozások gyermek-
hüdésnél, Adatok az emberi "petefészek 
ismeretéhez, A környi idegekben, a ge-
rinczagyban és agyban létrejövő változá-
sok kis vittáncznál. A dermedetről, A 
nem-terhes méh helyzetváltozásairól, A 
méh hüvelyes része egy ritkább alakjáról. 
Adatok a petefészek tömlő kiirtásának 
műtői kiviteléhez. Petefészek tömlő kiir-
tás egy esete sat.) A Korányi jubiláris 
dolgozatokban (Budapest, 1891.): A méh 
nyákhártyájának elváltozásai a hüv. rész 
rákos elfajulásánál. 1891 óta az Orvosi 
Archívum, a Klinikai Füzetek és a Diag-
nost. Lexikon, az Orv. II. és a Pester Med. 
Presse és a Centralblatt für Gynaekologie 
munkatársa. — Munkája : A halottak elé-
getéséről. Előadás, tartotta Budapesten 
1874. Bpest. (Ugyanez németül. U. ott, 1874.) 

• Síin/íjfeiRepertóriuroa. Természettudomány 
és Könyvésze t e . — M. Lexikon VI. 582. 1. 

Elischer József, kir. tanácsos, tankerü-
leti főigazgató, szül. 1843-ban Gölnicz-
bányán ; előbb Budapesten az ág. ev. fő-
gymnasium tanára, jelenleg tankerületi 
főigazgató Nagyszebenben. — Programm-
értekezése : Itazismust-e vagy Etazismust 
gymnasiumainknak az ó görög ejtésben? 
(Budapesti ev. gymn. Értesítője 1872.) — 
Munkái: 1. Latin nyelvtan. Alaktan. 
Irta Szénássy Sándor, átdolgozta . . . . 
3. kiadás. Bpest, 1874. (4. jav. kiadás. 
U. ott, 1880.) — 2. Latin olvasókönyv. 
Irta Szénássy Sándor. Sajtó alá rendezte 
. . . 3. kiadás. U. ott, 1874. (4. k. átdol-
gozta. . . 1878. 5. jav. és bőv. k. 1883. 
6. jav. k. 1892. u. ott.) — 3. Chresto-
mathia Xenophon Cyropédiája, Anaba-
sisa és Socrates nevezetességeiből. Magya-
rázó jegyzetekkel és szótárral ellátta dr. 
Schenkl Károly. Magyarra ford.V. Horváth 
Zsigmond. 3. jav. kiadás. A nyomtatásra 
felügyelt. U. ott, 1879. (Görög és latin 
Remekírók 2.) — 4. Horatius Q. Flaccus 
satirái. Iskolai használatra magyarázta. 
U. ott, 1879. (Jeles írók Iskolai Tára IV.) 
— 5. Horatius Q. Flaccus epistolái. 
Iskolai használatra magyarázta. U. ott, 
1879. (Jeles írók Iskolai Tára V.) — 6. 
Latin olvasókönyv. A gymnasium III. 
és IV. oszt. számára. A gymn. tanítás 
legújabb terve szerint szerkesztve, jegy-
zetekkel és szótárral ellátva. U. ott. 1880. 
(Ism. Egyet. Philol. Közlöny. 2. jav. kiad. 
U. ott, 1885.) — 7. Plató. Socrates 
védelme és Kritója. Bevezetéssel és jegy-
zetekkel Ludwig, Cron és Deutschle nyo-
mán ellátta V. Horváth Zsigmond. Sajtó 
alá rendezte... 3. jav. kiadás. U. ott, 
1884. (Görög és latin Remekírók 1.) — 
8. Szénássy Sándor Latin mondattana, 
al- és főgymnasiumok számára. 3. kiadás. 
Sajtó alá rendezte. U. ott. 1885. — 9. 
Szótár Homeros két eposához. Iskolai 
használatra készítette. U. ott, 1888. (2. 
jav. kiadás, Fröhlich Róberttel együtt.) 

Petrik Könyvészete. — .V. Könyvészet 1878— 
79. 1880. 1883—88. 1891. — Wutz Névkönyve. 
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Ellebodius Nicasius, pozsonyi kano-
nok és orvosdoktor, flandriai származású 
volt; a paduai egyetemen tanulta az 
orvosi tudományokat; azután Pozsonyban 
volt orvos, később kanonok és 1560-ban a ! 
nagyszombati káptalani iskola tanára lett. 
Meghalt pestisben Pozsonyban. Barátja 
Istvánffy latin gyászverset irt halálára, 
melyet Balásfi Tamás után Kollár Ferencz 
közölt a Supplem. ad Lambec. commen-
tar. libr. I. 714. 1. és ezután lenyomatott 
Weszprémi. — Munkái: 1. Oratio de 
auctoritate et necessitate Conciliorum, in 
Svnodo dioecesana prouinciali Tyrna-
viensi sub Ferdinando I. rege Hung. et 
Nicolao Olaho, archiepiscopo Strigoniensi 
mense April. 1561. celebrata, recitata. 
(Péterffy, Sacr. Conc. Hung. P. II. 135.) 
— 2. Nemesii episcopi et philosophi De 
Natura Hominis Liber vnvs, nunc pri-
mum et in lucem editus. et in Latiné 
conversus a Nicasio Ellebodio Casletano. 
Antwerpiae, 1565. (Elől a görög szöveg, 
azután E. előszava s a latin fordítás; 
újra nyomatott Feli János előszavával, 
Oxonia 1671 ; azután is többször kiada-
tott). — Kiadta s ajánlással ellátta Dudith 
András De Calice Laicis permittendo cz. 
beszédét, melyet az a trieszti zsinaton 
1562. szept. 5. mondott. (Pádua, 1563.) — 
Levelei: Verancsics Antalhoz, Padua, 
1569. nov. 12. (Monumenta. Scriptores 
XV. 19. 1. és erre válasz 30. 1., van der 
Mylen Adrianhoz, három Paduában 1570 
és 71, kettő Pozsonyban 1572-ben kelt, 
a Selectae Epistolae Clarorum Virorum. 
Lugd. Batav., 1617. cz. gyűjteményben 
adattak ki; husz eredeti levele Hugo 
Grotiushoz írva, a bécsi császári könyv-
tárban őriztetik; négy levele pedig, melye-
ket 1565—75-ben Camerarius Fülöp és 
Joachimhoz irt, megvannak a müncheni 
könyvtárban. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 40. 
Cent. Alt. P. Prior 200. — Katona, História 
Critica XXV. 628. — Toldy, Újkori M. Nemz. 
írod. Tört. 18. 39. — Pauer János, Egyházi 
rend érdemei 424. 1. — Egyetemes M. Encyclo-

paedia VIII. 730. (Vass József.) — Memoria 
Basilicae Strigoniensis 143. — 1/. Könyv-Szemle 
1882. 225. 226. 1. és Concilia Emil szives 
közlése. 

Ellenberger Henrik, a budapesti zsidó 
hitközség választmányának tagja, s a 
budapesti bankegyesület-részvénytársaság 
elnöke. Meghalt 1883. okt. 9. Budapesten 
78 éves korában. — Munkái: 1. Zur 
Erinnerung an einen Verstorbenen. 
Leutschau, 1857. — 2. Geschichtliches 
Handbuch. Chronologische Reihenfolge 
der heiligen jüdischen Tradition von Moses 
1540 v. Ch. G. bis zum Schluss des Tal-
muds 500 n. Ch. G., nebst Anhang über 
die spätere Entwickelung derselben. Bpest, 
1883. (Az előszó 1883. máj. 2. kelt, szer-
zőnek 77. születése napján.) 

Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1883. — Petrik 
Bibliogr. és gyászjelentés. 

Ellenbogen Jóssef. L. Könyöki Jóssef. 
Ellmayer Antal, gyógyszerész, mára-

maros-szigeti származású. — Munkája: 
Gyógyszeres értekesés a nehézany zöld-
iéiről (chlosidum piatini) és a villósavas 
szikagról (phosphas sodae). Pest, 1834. 

Szinnyei Könyvészete. 

Ellrich ̂ /osí , külföldi származású lehe-
tett ugyan, de hazánkban több ízben meg-
fordult. sőt itt tartózkodott is, mert a 
magyarországi viszonyokat ismerte és 
színészetünket figyelemmel kisérte. — 
Munkája: Die Ungarn wie sie sind. 
Berlin, 1831. (2. kiadás. U. ott, 1833.) 

Bayer József, A Nemzeti Játékszin Törté-
nete I. 445. 446. — Petrik Bibliographiája. 

Elsas Náthán, orvosdoktor, kollini, 
csehországi származású. — Munkája: 
De legibus Mosaicis ad politiam medi-
cam spectantibus. Dissertatio inaug. me-
dica. Budae, 1837. 

Rupp, Beszéd 159. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Elsaszer Ferencs, orvosdoktor, para-
butyi, bácsmegyei származású. — Mun-
kája : Orvostudori értekesés. A görvély-
kór esmertetése, okai és megóvása. Buda, 
1839. 

Rupp, Beszéd 161. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 
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Elszász Bernát. — Munkája: A pró-
féták messiási hirdetései. Bpest, 1888. 

Eltér József, orvosdoktor, megyei fő-
orvos, szül. 1812. decz. 4. Bozsokon Bara-
nyamegyében, hol atyja elemi tanító volt! 
a gymnasiumot 1823—29-ig Pécsett, a 
bölcseletet 1829—30-ban és az orvosi 
tanulmányokat 1831—33-ig Pesten vé-
gezte ; orvostudorrá 1840. jan. 9. avatták 
föl ; ugyanezen évben József nádor Pest-
megye tiszteletbeli főorvosává nevezte ki; 
1843-ban Czeczen Fejérmegyében kez-
dette orvosi pályáját; 1844-ben azon 
megye tiszt, főorvosa lett s 1846-ban 
Székesfejérvárt telepedett le, hol 1877. 
okt. 15. meghalt. — Munkái: 1. Disser-
tatio inauguralis. De morbilis. Budae, 
1838. — 2. Törvényszéki orvostan, (me-
dicina forensis) orvosok, seborvosok, bírák 
és törvénytudósok számára. Pest, 1842. 
— Kézirati munkája : Értekezés a magyar 
nyelv szóejtéséről 1830. (A m. n. múzeum 
kézirattárában.) 

Ilupp, Beszéd 161. — Szinnyei Könyvészete. 
— Moenich és Yutlcovich, Magyar í rók Név-
tára 441. és gyászjelentés. 

Éltes Károly (tusnádi), theologiai dok-
tor, apátkanonok és kolozsvári plébános, 
szül. 1837. nov. 19. Csik-Tusnádon; a gym-
nasiumot Somlyón és Kolozsvárt, a lyceumi 
tanfolyamot mint papnövendék Gyula-
fehérvárt, a theologiát a bécsi egyetemen 
végezte, hol theologiai doktor lett. 1860-
ban miséspappá szenteltetett; segédlelkész 
volt 1862-től Nagyszebenben ; 1865-ben 
a gyulafehérvári lyceum tanára lett. Mint 
kanonok 1870-től 1876-ig az egyház-
megyei ügyek elintézésében a hajlott korú 
Fogarasy Mihály püspöknek nagy segít-
ségére volt; az erdélyi róm. kath. státus 
gyűlésein 1863., 1873 és 74-ben Gyula-
fehérvárt tevékeny részt vett és ezen 
gyűlésekről irt tudósításai a lapokban 
állandó figyelmet keltettek ; 1876-ban az 
igazgatótanács megválasztotta előadójává; 
ezen tisztet hat évig viselte. 1882-ben a 
kolozsvári róm. kath. hitközség megvá-

lasztotta lelkészének; ő felsége pedig 
1886-ban madocsai czimzetes apátsággal 
tüntette ki. Meghalt 1890. jan. 12. Kolozs-
várt. — Munkái: 1. Nagyböjti emlék a 
nagy-szebeni magyar ajkú r. kath. hívek-
nek. Szeben, 1864. — 2. A csalhatat-
lanság. Károly-Fehérvár. 1870. — 3. 
Római út a zsinat alkalmából. U. ott, 
1871. — 4. Ó és uj szövetségi szent 
történetek. U. ott, 1872. — 5. A keresz-
tény kath. vallás alaptana. A közép-
tanoda felsőbb osztályú ifjúság használa-
tára. U. ott, 1873. — 6. Az erdélyi r. 
kath. státus sérelmes ügyei tört. és 
jogi szempontból U. ott. 1874. — 7. 
A keresztény művelődésről. Kolozsvár. 
1876. (Egyházi beszéd.) — 8. A jege-
nyei fürdő. . . ismertetése. Kolozsvár, 
1881. — 9. Gyászbeszéd . . . Fogarasy 
Mihály erdélyi püspök ravatalánál Gyula-
fehérváron 1882. márcz. 28. U. ott, 1882. 
— Szerkesztette az Egyházi és Iskolai 
Hetilapot 1867. jún. 5-től 1872. szept. 
25-ig és az Erdélyegyházmegyei Értesítőt 
1876. jan. 15-től 1877. decz. 31-ig; utób-
bit Biró Bélával együtt és mindkettőt 
Gyulafehérvárt. Kéziratban: Imádságos 
és szertartásos könyv, mely a mise és 
zsolozsmák alapján van összeállítva. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1881. 
— Gyulafehérvár 1890. 3. SZ. — Magyarország 
1890. 12. SZ. 

Éltető Elek, mérnök és miniszteri 
osztálytanácsos a kereskedelmi minisz-
tériumban. — Czikkei: Az építési anya-
gok szállítása, A kopenhágai Keresztély-
kikötő felett épített uj (csapó) híd, A 
kőfurógépek a bécsi közkiállításon. Az 
utak hengerezése (M Mérnök- és Építés-
egylet Közlönye 1874-75. sat.) — Mun-
kája : Jelentés a bécsi világkiállításon 
szerzett tapasztalatokról. Bpest, 1874. 
(Brecska Adolf mérnök jelentésével együtt. 
A közmunka és közlekedési m. kir. 
minisztérium kiadmányai 7.) 

Szinnyei Könyvészete. 

Ember György, képzőintézeti s ipar-
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iskolai tanár és néptanító, szül. 1845. 
ápr. 20. Puszta-Soóson Szatmármegyé-
ben, hol atyja E. Péter ispán volt Károlyi 
György grófnál. A gymnasiumot Szat-
márt, Nagy-Károlyban és Nagyváradon 
járta, hol a tanítóképző-intézet két évi 
tanfolyamát is elvégezte s a főelemi 
tanítóságra képesíttetett 1865-ben ; ekkor 
Vertán Antal (írói nevén Kunágotai) 
családjánál nevelő lett Szombatságon 
(Biharm.); 1866-tól 1869. októberig részint 
Tasnád-Szántón (Közép-Szolnokm.). ré-
szint Csatáron (Biharm.) mint néptanító 
volt alkalmazva. 1869. okt. óta mint nép-
tanító, képzőintézeti és ipariskolai tanár 
működik Nagyváradon. — Különös elő-
szeretettel figyeli meg a népet, annak 
életmódját, szokásait és gyűjtögeti a nép-
meséket és népdalokat. 1865 óta tanügyi 
és szépirodalmi czikkeket irt a következő 
lapokba: Kalauz (1867—71-ig főmunka-
társ), Hazánk és a Külföld (1867. Az 
oláhok délkeleti Magyarországon). Abauj-
Kassai Közlöny (1876. pályadíjjal jutal-
mazott beszély), Heti Posta (1878. A vég-
rendelet, regény). Néptanítók Lapja (1869.), 
Biharmegyei Közlöny (1870—71. főmunka-
társ), Nagyvárad (1872. A jó tanító holtig 
tanul, 1878. Az anya vétke, regény. Mért 
nem bir ifjúságunk az anyanyelv kellő 
ismeretével? 1876—77. A gyermekneve-
lés rossz módjai, Csavargó Pali, regény, 
1878—79-ben főmunkatárs, 1880. Kell-e 
ifjúsági könyvtár a népiskola alsóbb osz-
tályaiban ? 1881. Mért nem olvas és sza-
val a mai nemzedék olyan szépen mint 
a régi? 1884. Korai iskoláztatás. 1885. 
Magyarságunk érdekében), Fővárosi La-
pok (1873— 82. versek, elbeszélések), Ma-
gyarország és a Nagyvilág (1872—76.), 
M. Korona, M. Bazár, Erdély, Szegedi 
Napló, Népiskolai Tanügy, nagyváradi 
Szabadság és Bihar, Vasárnapi Újság 
(1882—83. költemények), Nagyváradi Hir-
lap (1890. Dalok ruménból ford.), a Nagy-
váradi kath. népiskolai Értesítő (1872. 
Az iskola életre neveljen) sat. — Mun-

kái: 1. Egy nagy lélek története. Nagy-
várad, 1871. — 2. Román népdalok és 
balladák. Kiadta a Kisfaludy-társaság. 
Bpest, 1877. (Grozescu Juliánnal és Vul-
canu Györgygyei együtt. Ism. Petőfi Tár-
saság Lapja 18. sz., Hon 90. sz., P Napló 
1878. 71. sz.) — 3. Árva Gergely his-
tóriája, Arad. év n. Pályanyertes munka, 
kiadta az Aradvidéki tanító-egylet 50.000 
példányban. Népirodalom 9.) — 4. El-
beszélések Nagyvárad. 1883. (Ism. Ko-
szorú. Nemzet 265. sz.) — 5. Csak egy 
«is». Regény. U. ott, 1891. — Szerkesz-
tette a Nagyvárad és Vidékét 1887-ben. 
— Jegyei : k—x. és —y. a Nagyvárad-
ban és Népiskolai Tanügyben. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1877. 
1883. 1891. — Paedagogiai Szemle 1885. f é n y -
nyom. arczk. és önéletrajzi adatok. 

Ember János, segédtanfelügyelő, szül. 
1856. decz. 6. Genesen Szatmármegyé-
ben ; a gymnasiumot Nagy-Károlyban és 
Nagyváradon, a tanítóképzőt M.-Szigeten 
végezte ; 1879-től fogva mint néptanító, 
majd igazgató-tanító működött Ungvárt 
és 1892 óta ungmegyei segédtanfelügyelő. 
— Tanügyi czikkei 1879 óta a m.-szigeti 
Nevelésben, a Népnevelők Lapjában, a 
M. Paedagogiai Szemlében, az Ungmegyei 
Tanügyben és a Beregben jelentek meg; 
irt még a Kisdednevelésbe, Néptanodába ; 
belmunkatársa volt a Posta Közlönynek 
(1883-84,), 1885-től az Ungba és Ungvári 
Közlönybe dolgozott. Szakczikkein kívül 
társadalmi dolgokkal is foglalkozik és 
több humorisztikus elbeszélést is irt. — 
Munkái : 1. A magyar néptanító anyagi 
helyzete. Ungvár, 1886. (2. kiadás. U. ott, 
1889.) — 2. Humanismus az iskolai 
nevelésben. U. ott, 1889. — 3. Pápa-
szem nélkül, U. ott. 1891. — Szerkesz-
tette az Ungmegyei Tanügyet 1885. jún. 
15-től deczemberig Ungvárt. — Álnevei 
és jegye: Gencsi J., Szappanpataky és 
mérleg jegy. 

)I. Könyvészet 1886. 1889. 1891. — Corvina 
1891. 10. SZ. — Fövározi Lapok 1892. 336. Sz, 
és önéletrajzi adatok. 
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Ember József, ev. ref. lelkész, E. István 
lelkész és Lóczy Zsuzsánna fia, szül. 
1816-ban Sz.-Hadházán; tanulmányait a 
debreczeni főiskolában végezve, akadémiai 
rektor lett B.-Újvároson, hol három évet 
töltött; azután a német nyelv tanulása 
végett a szepességi városokba ment; 
onnét hivták meg a h.-böszörményi lel-
készségre; két év múlva Fésűs András 
egyházkerületi főjegyzőnek lett káplánja. 
1850-ben Álmosdra választották meg 
lelkésznek, hol 1885. febr, 26, meghalt. 
— Munkái: 1. Chernel József áltál ala-
pított kisdedóvó intézet ünnepélyes meg-
nyitása alkalmával tartott emlékbeszéde 
Álmosdon, 1862. márcz. 9. Debreczen. 
— 2. Halotti emlék-beszéd, melyet Cson-
tos László kokadi ref. lelkész hitvese 
szül. Mezey Rózsa asszony felett... tar-
tott 1875. máj. 22. U. ott. 1875. — 
3. Gyermekszülésbőli felszabaduláskor 
templomban mondandó imádság. U. ott, 
1879. 

Uj M. Athenás 114. — Debreczeni Prot. Lap 
1885. 12. sz. 

Ember Karolina (Görgy Aladárné), az 
országos nőipar-egylet volt iskola-igazga-
tója, E. Károly ev. ref. lelkész és Békéssy 
Klára leánya, szül. 1841, nov. 29. Furtán ; 
1861-ben nőül ment Illéssy Györgyhöz, 
ki az irodalom terén is működött és sze-
rény állású magán-hivatalnok volt Deb-
reczenben. 1865-ben családjával együtt 
Pestre költözött. Férje nehéz beteg lett 
és keresete csak szűken fedezte a család 
szükségleteit; a nő híven osztozott szen-
vedéseiben ; mikor a férj nem birta már 
a munkát, a nő vette kezébe a tollat; 
főmunkatársa lett a b. Egloffstein Amáliá-
tól szerkesztett Nők Lapjának (1871. febr. 
1-től márcz. 29-ig). Férje 1871. okt. 24. 
meghalt. 1872. szept. letette a tanító-
képesítő vizsgálatot; 1872—73-ban a nő-
ipar-egyletnek titkára volt. Ez állásában 
fordítá figyelmét, munkásságát mindinkább 
a munkaképesítés ügyének emelésére. Ez 
irányú törekvéseiben hű támogatóra talált 

I második férjében György Aladárban, kivel 
1872. nov. 6. kelt egybe. 1874 elején az 

; országos nőipar-egyletnek azon tanévben 
megnyílt iskolájában kezdett tanítani s 
ugyanott 1876 őszétől kezdve az igazgatói 
állást foglalta el. A nőipar-egylet Évköny-
veiben jelentek meg részletes jelentései. 
1880 nyarán az ipar-tanítónőképzőt pénz-
ügyi tekintetekből mégszüntette az egye-
sület és ő nyilvános tanítói működésétől 
végkép visszavonult. Ő volt a legelső 
magyar nő, ki a gyorsírást megtanulta; 
Deák Ferencz ajánlotta a képviselőházhoz, 
de oda nem juthatott be. Meghalt 1882. 
okt. 10. Budapesten. — Irodalmi műkö-
dése 1870-ben kezdődött, midőn a Nép-
nevelők Lapjába s a Családi Körbe leg-

| inkább neveléstani czikkeket irt; irt még 
' a M. Nyelvőrbe, a Lányok Lapjába, a 
Nemzeti Nőnevelésbe (1881. Férjhez 
mehet-e a tanítónő ?) sat. — Munkája : 
A szibériai száműzöttek. Cottin Mme 
után. Bpest, 1879. (Francziából f ordított 
ifjúsági regény.) — Kéziratban : A női 
kézimunka módszere 1877. (Melyből csak 
részletek jelentek meg.) 

Bazar, L i p c s e 1871. a r c z k . — • Nemz. Nőnevelés 
1883. arczk. (Sebestyén-Stettina I.) 

Ember Károly, ev. ref. lelkész Furtán, 
előbbinek testvér-öcscse, szül. 1854-ben 
Furtán (Biharm.); tanult Debreczenben, 
Nagyváradon és Budapesten. — Nagy-
váradon a Bihar cz. lap belmunkatársa 
volt; irt több biharmegyei lapba is, így 
a Sárrétbe (1877. 33. sz. Magyar vezér-
czikkirók), továbbá tárczákat Furtáról a 
Fővárosi Lapokba (1880—83.), beszélyt 
a Magyarország és Nagyvilágba (1880.), 
rajzokat az Ország Világba (1881—82.), 
a Vasárnapi Újságba (1884. A magyar 
vörös-kereszt) és történeti czikket a M. 
Salonba (1887.) — Munkája: Jellem-
képzés a népiskolában. Nagybánya, 1888. 

Ember (Debreczeni) Pál ev. ref. lelkész, 
debreczeni származású volt; 1678. jan. 
12. ugyanott lépett a felsőbb iskolai osz-
tályba (subscribált); 1683-ban Sárospata-
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kon lett pap; innét küldte Tököly Imre 
külföldi akadémiára; 1685. aug. 20-tól 
a franekerai egyetem hallgatója volt (Pau-
lus Debrecinus névvel); visszaérkezvén 
hazájába ismét folytatta a papságot Sáros-
patakon ; midőn ottan 1687. ápr. 24. a 
jezsuiták a templomot és iskolát elfog-
lalták, a szomszéd Hotykára vonult. 1695-
ben Losonczra s 1701. ápr. Szatmárra 
ment papnak ; innét 1703. szept. 28. 
«igne et gladio pulsus» elfutott és Debre-
czenbe ment, hol 1704. febr. 3. válasz -
tották meg ötödik lelkésznek vagy ispo-
tályi papnak ; 1704. márczius 13. M.-
Sziget hívta meg papjának, de Debreczen 
város tanácsa nem bocsátotta el. 1705. 
okt. 19. a város népe az ellenség elől 
menekült, ő is Liszkára ment, hol 1710-
ben meghalt. Neje volt Martonfalvi György 
debreczeni tanárnak a leánya Margit. — 
Munkái: 1. Be Decem Aegypti Latera-
lis et Mysticae Plagis. Franequerae, 
1686. (Dissertatio két részben.) — 2. 
Ssomorv halotti Parentatio. mellyet 
Amaz áldott emlekezetu, Istenfélő, Nagy 
tanácsú Vri Embernek Tek . . . Waradi 
Mihály Vramnak Utolsó tisztességes el 
takarittatásának alkalmatosságával tett 
a Sir felett, a Nemes Cassai Helv. Conf. 
lévő Evangelicusok Templomában Anno 
1691. 27. Maij. Debreceni E. Pal . . . 
Kassa, 1693. — 3. Boanerges, Meny-
dörgesnek (Két) Fiai: Az Az; a Ter-
mészet szerint való Menydörgesekben. 
villámásokban. s menykövek hullásában; 
és viszont az ég közepin repülő Angyal-
nál levő örök Evangéliumnak Menydör-
gésiben, s menyköveiben, ki tsillámló, 
Isten Mindenható Hatalmas Erejenek Fé-
nyes Dicsőséget, hirdető s magasztaló. 
Két Szakaszból Allo Rövid Elmélkedesek : 
Mellyekben a Sz. Dávid Profeta XXIX. 
Soltára egeszszen megmagyaráztatik, Deb-
reczeni E. Pal . . . által. Debreczen, 1698. 
— 4. Innepi Ajándékul az Isten Sato-
raba fel-vitetett Szent Siklus. Az-az: Az 
egész, Christust valló Keresztyénségtől 

bé-vétetett, Isten Ditsőségére, és a mi 
Váltságunknak nagy Titkáról való szent 
Elmélkedésekre szenteltetett . . . Taní-
tások . . . Kolozsvár, 1700. — 5. Gari-
sim és Ébal. Mellyeknek egyikén Áldást 
és Szeretetet, a másikra Átkot és Gyűlöl-
séget parancsolt Isten . . . U. ott, 1702. 
(Regis Márton latinra fordította. 1707.) 
— 6. História Ecclesiae Reformatae 
in Hungaria et Transylvania . . . nunc 
autem accessionibus multis locupletata et 
hoc ordine concinnata a Frid. Adolpho 
Lampe. Trajecti ad Rh., 1728. (Eredeti 
szerkezetű közeikorú másolata Ágoston 
József gyűjteményében napfényre került 
az országos könyvkiállítás alkalmával; 
ebben nagy terjedelmű igen becses elő-
szava is, melyet Lampe talán szándé-
kosan hagyott ki. A kézirat sokkal czél-
szerűbb beosztású, fontos eltérésekkel; 
több önálló szakasz, melyet Lampe egé-
szen elhagyott vagy csak kivonatosan 
használt; feltalálható abban a külegye-
temeken tanult prot. ifjak jegyzéke s egy 
nagy szakasz a magyarországi eretnekek-
ről: unitáriusok sat. Ism. Révész Kálmán, 
Prot. Egvh. és Iskolai Lap 1884. 43. sz. 
Ezen munka magyarúl, Debreczen, 1746., 
mint azt Sándor István állítja M. Könyves-
ház 100. 1. nem jelent meg.) — Kézirat-
ban maradt: Miscellaneák az az Vala-
gatott egyelesleg való Materiakról íratott 
Magyar Dissertatiók. (Említi Az Innepi 
Ajándékul az Isten Sátorában cz. mun-
kája 411. lapján.) 

Civittingcr Specimen 134. — Bod, M. Athe-
nás 60. — Peterffy, Concil. Hung. T. I . — 
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 365. — 
Horányi, Memoria I. 616. — Katona, História 
Critica XXXVIII. 858. — Catalogas Bibi. 
Franc. Com. Széchényi I. 310. 643. — Krsch 
und Gruber, Alig. Encyclopaedie XXIV. 21. 
( R u m y . ) — Oesterr. National Encyclopaedie 
I I . 48. — Közhasznú Esmeretek Tára I V . 295. 1. 
( F á b r y Pál.) — Kiss Kálmán, A s z a t m á r i e g y -
h á z m e g y e t ö r t éne t e 761. 1. — Szűcs István, 
Debreczen Története III . 908. — Balogh 
Ferencz, A m. prot. egyháztörténet irodalma. 
Debreczen, 1879. — Szabó Károly, Eégi M. 

40. iv sajtó alá adatott 1892. decz. 28. 



1281 Ember—Emericzy 1282 

K ö n y v t á r I . 557. 606. 619. 651. 1. — Közlöny 
a debreczeni hittanszak önképzö-társulat 
köréből. 1S81—82. 7. sz. (Révész Kálmán.) 
— Történelmi Tár 1886. 797. 1. — Petrik B i b -
liogr. és Bakóczi János ev. ref. lelkész szives 
közlése (a debreczeni jegyzőkönyvekből.) 

Ember Pál, ev. ref. lelkész, E. István 
ref. lelkész és Lóczy Zsuzsánna fia, szül. 
1827. febr. 17. Sámson községben; isko-
láit Debreczenben végezte a theologiával 
•együtt és onnét ment Balmaz-Ujvárosba 
re k tót iára ; három év múlva Szepesme-
gyébe távozott a német nyelv megtanu-
lása végett; azután Nagyváradon segéd-
lelkész lett és 1864-ben Mező-Keresz-
tesen választották meg rendes lelkésznek, 
hol 1890. jún. 13. meghalt. — Egy czikke 
van a M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező-
ben (IV. 1873. Néhány igénytelen szó a 
református vagy protestáns egyletről és 
•az egylet működését ellensúlyozó teen-
dőinkről.)— Munkája: Imák földművesek 
számára. Nagyvárad, 1882. 

Debreczeni Prot, t.ap 1890. 27. SZ V. Köny-
vészet 1882. 

Embery Árpád, old. rendes tanár a 
•székelyudvarhelyi róm. kath. főgymna-
siumban ; szül. 1863-ban Kolozsvárt. 
1886 óta rendes tanár Székelyudvar-
helyt, hol a magyar és német nyelvet 
•és irodalmat tanítja. — Czikkei: A görög-
római ruházatról. (Közművelődés 1891. 
33—40. sz.) Haemon. (U. ott, 43). Görög 
nyelvi apróságok (U. ott). Programm-
értekezése: Antigoné (Sophocles) a székely-
udvarhelyi főgymn. Értesítőjében 1888. 

Wutz Névkönyve. 
Emericzy Dávid, ág. ev. lelkész Fel-

kán Szepesmegvében. — Czikkeket irt az 
Ungarischer Schulboteba. — Munkája: 
Német nyelvtan a magyar nyelvhez 
alkalmazva. Magyar és német példákkal 
és gyakorlati feladatokkal ellátva. Sáros-
patak és Debreczen. 1872—74. Két kötet. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Haan Lajos, ÁgOSt. 
liitv. evangélikusok egyházkerületének Név-
tára. Bpest, 1885. 131. 1. 
Emericzy Géza, bölcseleti doktor, áll. 

tanítóképző-intézeti igazgató, szül. 1838. 
Id. S z i n n y e i J . , Magyar írók II. 

nov. 9. Leibitzen Szepesmegyében; a 
gymnasiumot Késmárkon végezte. 1859 
ősszel a jenai s egy évre a göttingai 
egytemre ment, hol két évet töltött; 
mindkét helyen bölcseleti, nyelvészeti s 
természettani tanulmányokkal foglalkozott 
és Göttingában bölcselet-doktori okle-
velet nyert. 1862 óta a keletkezőben 
levő nyíregyházai ág. ev. gymnasiumnak 
rendes tanára, majd igazgatója. Az 1869 
—70 évet Németországban, Angolország-
ban és Ausztriában töltötte s a nevezett 
országok nép- és tanítóképző-iskoláinak 
ügyét tanulmányozta. 1871-ben az iglói 
állami tanítóképző-intézet igazgatójának 
neveztetett ki, hol 1887. nov. 5. bekövet-
kezett haláláig működött. — Czikkeket 
irt a nevelési szaklapokba, a M. Akadé-
mia Értesítőjébe (IV. 1865. A dialectikai 
módszer); turisztiakat a Magyarországi 
Kárpátegylet Évkönyveibe (IV—VI. 1877 
—79.). Programmértekezése : Az élet és 
iskola (Nyíregyházai ev. gymnasium Érte-
sítője 1866.) — Munkái: 1. Gymna-
siumaink reformja. Debreczen, 1867. 
— 2. Tan- és olvasókönyv közép- és 
felső néptanodák számára. Nyíregyháza, 
1869. (Bánhegyi Istvánnal. 2. kiadás. 
Bpest, 1883.) — 3. Vezérkönyv a szá-
mításban. Tanítók és tanítójelöltek szá-
mára. Igló, 1873. (Kárpáti Endrével. 2. 
kiadás. Bpest, 1874. Három füzetben.) — 
4. Számtani példatár. Kassa, Győr, 
Bpest, 1873—77. Hat füzet. (Kárpáti 
Endrével. I. 5. átnézett kiadás. II. 11. 
III—IV. 10. 1893. V. 8. 1890. VI. 2. átn. 
kiad. 1883. U. ott.) — 5. Tapasztalati 
lélektan, tanítók és művelt szülők szá-
mára. Igló, 1875. (2. jav. k. 1876. 3. 
jav. k. 1879. U. ott.) — 6. Tanmenetek 
a hat osztályú népiskolák számára. U. 

| ott, 1875. — 7. Földrajz a népiskolák 
III--VI. oszt. számára. U. ott. 1876. Négy 
füzet. (III. 2. jav. k. Bpest, 1882. 3. jav. 
kiad. 1885. 4. átn. k. 1887. IV. 2. jav. k. 
1882. 7. jav. k. 1890. V. 4. átn. k. 1891. 
VI. 2. j. k. 1886. U. ott.) — 8. Vezér-

li 
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könyv a népiskolai mértantanításban. 
Igló, 1877. (Kárpáti Endrével.) — 9. Ve-
zérkönyv a népiskolai számtanításban. 
Győr, 1877. Két füzet. (Kárpáti Endrével. 
2. kiadás. 1883-84. 3. átd. k. 1890. U. 
ott.) — 10. Részletes általános tanítás-
tan, tanítókéstanítóképezdészek számára. 
Igló, 1877. — 11. Népiskolai neveléstan. 
tanítók és tanítóképezdészek számára. 
Bpest. 1877. (Gelléri Mór és J. Péterffy 
Józseffel. 2.jav. és bő v. kiad. U. ott. 1882.) — 
12. Útmutatás a Bánhegyi-Emericzy-féle 
népiskolai tankönyv használatához. U. 
ott, 1877. — 13. Földrajzi eredmény-
tár a népiskolai V. esetleg VI. oszt. és 
az ismétlő iskola számára. A vallás- és 
közokt. m. k. miniszter által koszorúzott 
pályamű. U. ott. 1877. (2. kiadás. U. ott, 
1882. ; németül Mayer Miksától, szerbül 
és horvátúl Popovics A-tól, ruménúl 
Trifu Gavrilutól.) — 14. Vezérkönyv a 
népiskolai földrajztanításban, tanítók és 
tanítójelöltek számára. A m. kir. vallás-
és közokt. miniszter által koszorúzott 
pályamű. U. ott, 1877. (Ebhez Példatár 
és Atlasz.) — 15. Gyakorlati méréstan. 
Különös tekintettel a föld- és magasság-
mérés és a vizszintezés egyszerűbb ese-
teire. Példatárral. Főleg tanítóképezdék 
és tanítók számára. Győr, 1877. (2. jav. 
kiadás. Bpest, 1882. Kárpáti Endrével 
együtt.) — 16. Természet és vegytan a 
mindennapi és ismétlő népiskolák szá-
mára. Bpest, 1878. (2. jav. és bőv. kiad. 
1879. 3. k. 1881. 9. Berecz Ede által tel-
jesen átdolgozott kiadás. 1890. U. olt.) 
— 17. Mértani utasítás a természettan 
tanításához. Vezérkönyv szerzőnek : Nép-
iskolai Természet- és vegytan cz. könyvé-
hez. U. ott, 1878. — 18. Vezérkönyv a 
népiskolai méréstan tanításához a min-
dennapi és ismétlő iskolák számára. Bpest, 
1882. — 19. Természetrajz a mindennapi 
és ismétlő népiskolák számára. Igló, 1878. 
(Somogyi Gézával. 2. kiadás 1882. 3. jav. 
kiad. 1885. 4. jav. k. 1887. U. olt.) — 20. 
A természetrajztanítás módszere. U. ott, 

1879. (Vezérkönyv az előbbihez.) — 21. 
Méréstani példatár a mindennapi és 
ismétlő népiskolák számára. U. ott, 1882. 
(2 átnézett kiadás. 1886. 3. átn. k. 1889. 
U. ott.) — 22. Népiskolai tanítástan. 
U. ott. 1882, (2. jav. és bőv. kiadás. U. 
ott, 1883.) — 23. Német olvasókönyv. 
Tanítóképzőintézetek sat. számára. I. kö-
tet. Igló, 1884. (Krausz Sándorral együtt.) 
— 24. Olvasókönyv a felső leányiskolák 
sat. számára. Bpest, 1885. Két kötet. 
(Kárpáti Endrével.) — 25. Számtanítási 
eredmény- és példatár az I. fokú ipar-
és kereskedelmi iskolák számára. U. ott, 
1885. (Dobó Adolf- és Krausz Sándorral.) 
— 26. Olvasókönyv az I. fokú iparis-
kolák 1. és 2. oszt. számára. U. ott, 
1885. (Gelléri Mór és J, Péterffy József-
fel. 2. jav. kiadás. U. ott. 1886. 3. Ekkert 
Antal által átdolg. k. U. ott. 1887.) — 
27. Falusi iskolások könyve. Az egy 
tanítóval biró osztatlan népiskolák szá-
mára. U. ott. 1886. (Gyertyánffv István-
nal és Kiss Áronnal. 2. átdolg. kiadás. 
U. ott. 1887.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 1877 
—90. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áronr 

Nevelés Története 254. 1. és M. Xépiskolai 
Taní tás Története 210. 350. 379. 407. 1. — 
Polg. Iskolai Szemle 1887. 321. 1. — )/. Tanító-
képző 1887. 17. Sz. — Néptanítók Lapja 1888* 
7. 8. SZ. (Bartsch Samu.) — líáramarosi Tan-
ügy 1890—91. 7 — 9. sz. (Antal János.) és ön-
életrajzi adatok. 

Emich Gusztáv (emőkei), cs. és kir. 
asztalnok s ez időszerint az Athenaeum 
vezér-igazgatója. E Gusztáv könyvkiadó 
és könyvnyomtató fia. szül. 1843. márcz. 
5. Pesten, hol tanulmányait befejezte, idő-
közben 1856-ban a csász. kir. hadi tenge-
részeti akadémiába lépett, melyet 1858-
ban elhagyott. A hatvanas évek elején a 
lipcsei egyetemen philosophiai s jogi tan-
tárgyakat hallgatott és hosszabb időt töl-
tött Német-. Franczia- s Angolországban. 
1866—67-ben atyja üzlettársa és czég-
vezetője volt. 1868-ban mint tiszteletbeli 
fogalmazó a földmivelés-, ipar- és keres-
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kedelemügyi minisztériumba lépett, hol 
titkár és osztályvezető lett. 1870-ben az 
asztalnoki méltóságot nyerte. 1872-ben 
kilépett az államszolgálatból, de a lau-
sannei és berni nemzetközi phylloxera-
érlekezleten a magyar állam képviselője 
volt. Az első berni nemzetközi phvlloxera-
egyezmény megkötése után 1881-ben a 
111. osztályú vaskorona-rendet nyerte; 
ezenkívül számos külföldi rendjel lovagja. 
A főváros törvényhatóságának 1876 óta 
tagja ; a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamara levelező tagja; az országos gazda-
sági egyesület közgazdasági szakosztályá-
nak jegyzője, a kertészeti szakosztály 
alelnöke ; az országos kertészeti egyesü-
letnek pedig elnöke. Az orsz. iparegye-
sület nemzetgazdasági szakosztályának 
alelnöke. A magyar történelmi és a genea-
lógiai és herald, társulat választmányi 
és számos bel- és külföldi természettud. 
társulat tagja. 1884-től 1892-ig a szász-
városi kerületet képviselte az országgyű-
lésen szabadelvű programmal, hol a köz-
gazdasági bizottság tagja s előadója, vala-
mint a delegatió rend. tagja is volt. 1891 
óta az Athenaeum irod. és nyomdai r.-tár-
sulat vezér-igazgatója. — Természetrajzi 
czikkei : Zergék a radnai havasokon 
Máramarosban (Vadász- és Versenylap 
1871.), Description des Lépidoptéres de 
Transcaucasie (Revue et Magasin de 
Zoologie pure et appliquée Paris, 1871 
—72.), A drótférgek (Földmivelési Érde-
keink 1874.), A csajkó (Lethrus cepha-
lopetes) fejlődése és átalakulása (Rovar 
tani Lapok és Akadémiai Értesítő 1884.) 
és apróbb czikkek a Petites Nouvelles 
Entomologiques cz. folyóiratban. Könyvé-
szeti czikkei: Az elveszett magyar nyom-
tatványok ; irott és nyomtatott könyvek 
a Budapesten 1876. rendezett müipari 
és történelmi emlékkiállításon (M. Könyv-
Szemle 1876.); Az ősnyomtatványokról 
(Kalauz az orsz. m. iparművészeti muzeum 
részéről r. könyvkiállításhoz 1882.); a 
Történelmi Tárban (1891.) két magyar 

krónikát közölt. Azonkívül a P. Naplóban 
a 60-as és 70-es években több czikket 
e és E betűk alatt művészeti, közgazda-
sági és keresk. politikai tartalommal irt. 
— Munkái: 1. A könyvnyomdászat törté-
nete Magyarországon. Pest, 1860. (Szabó 
Józseffel.) — 2. A kis lepkegyüjtö. A 
lepkészet rövid kézikönyve, tekintettel 
a Magyarországon és főleg Budapest kör-
nyékén előforduló lepkefajokra. U. ott, 
1868. (17 színezett és két fekete kőnyo-
matú táblával.) — 3. Beitrag zur Lepi-
dopteren- Fauna Transkaukasiens und 
Beschreibung zwei neuer Arten. St-Peters-
burg, 1873. (Különnyomat a Horae Socie-
tatis Entomologicae Rossicae cz. folyóirat 
IX. kötetéből.) — 4. Mémoire sur le ques-
tion du phylloxéra dans le royaume de 
Hongrie. Lausaune, 1877. — 5. Jelentése 
az 1877. év aug. 6-án Lausauneban tar-
tott Phylloxéra - Congressusról a nmélt. 
földmivelési miniszter úrhoz. Budapest, 
1877. — 6. Jelentés a phylloxera-ügy 
tanulmányozása végett Stájer-, Olasz-
és Francziaországban tett útról. U. ott, 
1880. — 7. A Lethrus cephalotes Fab. 
átalakulásának története. U. ott, 1884. 
(Különny. a Mathem. és Term. Értesítő-
ből.) — 8. A mező- és kertgazdaságra 
káros rovarok. I. füzet. U. ott, 1884. 
264 lap, 227 fametszet és 4 szinnyomatu 
táblával. — 9. Die Methamorphose des 
Lethrus cephalotes Fab. U. ott. (Külön-
nyomat a Mathem. und naturw. Berichte 
aus Ungarn-ból.) 

Szinnyei Könyvészete. — Petrik Könyvé-
szete és Bibliogr. — György Aladár, Magyar-
országi Köz- és Magánkönyvtárak 432. 1. — 
Magyar lexikon V I . 624. 1. — Budapesti Hirlap 
1884. 264. s z . — Daday Jenő, M . Á l l a t t a n i I r o -
da lom I I . 1881—I89.J. — Sturm Albert. U j 
Országgyűlési Almanach 197. 1. — Acsády 
Ignácz, Athenaeum Kézi Lexikona. I. 521. 1. 

Emich Gusztáv (emőkei ifjabb), az 
államtudományok doktora és kereskede-
lemügyi m. kir. miniszteri fogalmazó; 
előbbinek fia, szül. 1866. nov. 8. Buda-
pesten ; a gymnasiumot szülővárosában, 

41* 
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jogi és államtudományi tanulmányait 
részben itt. részben a berlini és heidel-
bergi egyetemeken végezte. Mint végzett 
joghallgató a párisi Ecole des sciences 
politiques rendes növendéke volt s ott 
különösen kereskedelempolitikai és nem-
zetközi jog-tanulmányokkal foglalkozott. 
Az 1888. évben a fennállott földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisz-
tériumba és pedig annak külkereskedelmi 
és vámosztályába lépett be. Jelenleg a 
kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
ugyanazon osztályában van alkalmazva. 
— Czikkei: A párisi Ecole des sciences 
politiques (Nemzet 1888—89.), Jelentés 
a párisi La-Villettei marhavásárról (Köz-
gazdasági Értesítő' 1889.), A franczia bor-
kereskedelem állásáról (Közgazdasági 
Értesítő 1889.) — Munkája: Kereske-
delmi szerződések és a legnagyobb ked-
vezés elmélete, irta Schraut M., a fenn-
álló szerződéseinkre való tekintettel át-
dolgozta ifj. dr. Emich Gusztáv. Bpest, 
1892. 

Önéletrajzi adatok. 

Emich Tivadar (Theodor Oemichius), 
csávái (Stoob. Sopronm.) ág. ev. lelkész; 
a csepregi egyházkerületi gyűlésen 1617. 
máj. 24. szenteltetett föl csávái pappá, 
honnét Keresztárra (Sopron mellett), innen 
pedig Gálosra került lelkésznek. Mária 
menybemeneteléről irt egy értekezést, 
alkalmasint latin nyelven, mely Kis Ber-
talan dunántulisuperintendensnek ajánlva 
1631-ben Tübingában jelent meg. Egész 
czímét Fabó András (Garády) nem ad-
hatta. 

Uj M. Muzeum 1854. I . 4 8 1 . 1. 

Emil. L. Kazár Emil. 
Emilia. L. Kanya Emilia. 
Emmanuel József, alesperes-plébános, 

szül. 1804 nov. 18. Verbón Nyitrame-
gyében, hol olaszországi származású atyja 
kereskedő volt; tanult Nagyszombatban, 
Nyitrán és Pozsonyban ; 1821-ben a nyitrai 
püspökség papnövendékei közé vétetett 
fel és a bölcseletet Nyitrán, a theologiát 

pedig Nagyszombatban végezte ; 1827. 
nov. 15. miséspappá szenteltetett föl ; 
segédlelkész volt Bitsén és Kasszán (Tren-
csénm.); 1845-ben plébános lett Felső-
Kocskóczon, 1846-ban pedig Kasszán, hol 
189L). máj. 8. meghalt. Halála előtt az 
ottani néptanítónak tollba mondta ver-
ses siriratát. — Kitűnő tót versíró volt; 
erkölcsi irányú és szatirikus költeményei 
nagyobb részt katholikus lapokban, de 
külön kiadásban is megjelentek. — Kéz-
iratban maradtak: Mravné nauky (er-
kölcsi tanítások); Venceky kresfansko-
mravnich citov (keresztény erkölcsös ér-
zület koszorúcskái); Vecerné zábavv (esti 
mulatságok, humorisztikus munka); Od-
mena detinskej usilovnojti pre mládez 
skolskú (a gyermeki szorgalom jutalma 
iskolai ifjúság számára); Bohyöa Tatran-
sky"ch hor (Tátra istennője.) 

Schematismus Nitriensis 1859. 120. ( n e v é t 

Einanuelnek írja.) — Vlcek, Dejiny Litera-
túry Slovenskej 164.1. és Oswald Fer. Rikárd 
lengei ka th . plébános szives közlése. 
Emmer Kornél, jogi doktor, kúriai 

biró, szül. 1845. máj. 3. Nagyszombat-
ban. 1867-ben ügyvédi oklevelet nyert 
és 1871-ben jogi doktor lett. 1865-ben a 
pesti kir. ítélőtáblánál joggyakornok ; 
1866-ban Nagyszombatban városi aljegyző, 
majd jegyző; 1869-ben pesti kir. táblai, 
majd kúriai fogalmazó, 1872. pesti tör-
vényszéki biró; 1877-ben országgyűlési 
képviselő, 1882-ben budapesti kir. táblai 
biró lett s 1891 óta kúriai biró. — Jogi 
czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1874. 
stb.) jelentek meg. — Munkái: 1. A pol-
gári peres eljárás reformja. Bpest, 1883. 
(M. Jogászegyleti Értekezések 14.) — 2. 
Törvényjavaslat a szóbeliség, közvetlen-
ség és nyilvánosság elvein alapulandó 
polgári törvénykezési rendtartás tárgyá-
ban. U. ott, 1885. — 3. A Référé-rend-
szer s magyar alkalmazása. U. ott, 1887. 
(M. Jogászegyl. Értek. 35.) — Arczképe 
kőnyomatban 1877. Bpesten Grund kőny. 
intézetéből a Vereby Soma Honpolgárok 
Könyve XII. füzetében 
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Kákay Aranyos N r o 2. U j a b b O r s z á g g y ű l é s i 
Fény- és Árnyképek. Bpest, 1877. — Vereby 
Soma, Honpolgárok Könyve. Bpest, 1877. — 
Kiszlingstein Könyvészete. — Tipray Köny-
v é s z e t e 1878. — Dudapcster lllustr. Zeitung 
1880. 52. sz. arczk. — Acsády, Athenaeum 
Kézi Lexikona I. 522. 1. 

Emődy Dániel, jogakadémiai tanár, 
E. István sárospataki gymnasiumi tanár 
és Csáji Sára (Csáji Márton, tiszán-
inneni superintendens unokája) fia, szü-
letett 1819. november 13. Alsó-Fügeden 
Abauj-Tornamegyében ; korán árvaságra 
jutván, édes anyjával együtt Szikszóra 
költözött, hol alsóbb iskoláit járta ; egy 
évet Remetén (Szepesm.) töltött. 1836. 
nov. 1. a felsőbb tanulmányok hallgatása 
végett Debreczenbe ment ; akadémiai pá-
lyáját 1841-ben végezte s még azon év 
végén a Tisza Lajos házához ment, László, 
Kálmán és Lajos fiai mellé nevelőül 
három évre 300 frt évi fizetéssel. 1843-
ban ott hagyta állását és Pestre költö-
zött, hol 1846. decz. 19. a királyi táblán 
ügyvédnek esküdött föl. 1848. márcz. 
tevékeny részt vett Jókaival s Petőfivel 
a pesti ifjúság mozgalmaiban. 1848. ápr. 
27. Klauzál Gábor földmivelési miniszter 
fogalmazónak nevezte ki 800 frt fizetéssel. 
Mint minisztériumi hivatalnokot és nem-
zetőrt Kossuth a Deinbinski által meg-
szállott és a harcz szinterét képező vidékre 
küldte a népfelkelés szervezésére; itt 
volt 1849. áprilisig, midőn Pestre vissza-
tért és a 8. honvéd-zászlóaljhoz, hova 
előbb már hadnagyi ranggal kinevezte-
tett, akart belépni; azonban Kossuth 
Beöthy Ödönhöz küldte Nagyváradra, 
kivel aztán Brassóba ment, honnét jún. 
Bukarestbe kellett volna menniök követ-
ségbe. de a rumén kormány kijelentette, 
hogy a forradalmi kormánynyal érint-
kezésbe lépni nem akar, tehát visszatér-
tek és ő Debreczenbe ment; fizetésén 
felül egy arany napi díja járt volna, de 
ezen díjakat sem Beöthy sem ő nem 
vette föl. Ismét Pestre jött, hogy zászló-
aljába lépjen, de Szemere a hivatalos 

lap szerkesztését bízta reá. A szabadság-
harcz után mint kompromittált egyén 
elvesztette ügyvédi diplomáját, melyet 
azonban 1852. szept. 27. visszakapott és 
mellékesen a fővárosban irodalommal 
foglalkozott. 1863. szept. Sárospatakra 
költözködött, hol az ev. ref. főiskolában 
a magyar magánjog tanszékére válasz-
tották. Mint tanár irodalmi összekötte-
téseit megszüntette s egyedül tanári kö-
telességének élt. 1853-ban lépett először 
házasságra Vidos Viktorfiéval (Gömbös 
Krisztina), ki 1854-ben meghalt; máso-
dik neje 1863-ban Kovácsy Vilma lett; 
elsőtől Béla törvényszéki biró. második-
tól egy fiú- s két leánygyermeke szület-
tek. Latinúl, németül, francziáúl, angolúl 
olvasott és beszélt. Meghalt 1891. ápr. 13. 
Sárospatakon. — Egy pár verse jelent 
meg az Életképekben és a P. Divatlap-
ban (1845.); ez időtől 1848-ig a Csengery 
Antal által szerkesztett Pesti Hirlap bei-
munkatársai közé tartozott és jelentéseket 
irt Pestmegye közgyűléseiről; Pákh Albert 
megbetegedése s félrevonulásakor a fővá-
rosi újdonságok rovatát vezette; 1848-
ban egyéb czikkeket is irt a lapba a 
napirenden levő kérdésekről, de vala-
mennyit névtelenül vagy E. betűvel je-
gyezve. 1849. júl. 1-től aug. 11-ig felelős 
szerkesztője volt a hivatalos Közlönynek, 
de a meiyben neve alatt a programmon 
kivűl egyéb nem jelent meg; 1856—57-
ben a dr. Szabó Alajos által kiadott 
Magyar Néplapban vezette a külpolitikai 

• rovatot. 1857—63-ig belmunkatársa volt 
| a Pesti Naplónak, melybe 1859-től fogva, 
kivált az 1860—61. mozgalmasabb idő-
ben olykor vezérczikket is irt, néha «egy 
falusi politikus» álnév vagy X (1861. 
máj. 16. sz.) és *** jegyek alatt, más-
kor minden jegy nélkül; ugyanazon lapba 
irt könyv- és szinbirálatokat is E. D., 
vagy —ő— jegyek alatt és névtelenül. 
A Pákh Albert által szerkesztett Ujabb-
kori Ismeretek Tárában is van néhány 
czikke: Francziaország Lajos Fülöp alatt, 
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Halálbüntetés sat. E. jegy alatt. Emlék-
beszéde Erdélyi János felett a Sáros-
pataki Füzetekben (XIII. 1869.) van. 1884-
ben Hegedűs László felett tartott emlék-
beszédet, mely megjelent a sárospataki 
főiskola Értesítőjében (1884.) Erdélyi János 
Egyetemes irodalomtörténetének utolsó 
részét, Erdélyi jegyzeteiből és kéziratai-
ból ő szerkesztette össze s a kiadás gond-
ját is ő vitte. — Munkái: 1. Székfoglaló 
beszéd. Sáros-patak, 1864. (Különnyomat 
a Sárospataki Füzetekből.) — 2. A ma-
gyar magánjog tankönyve. U. ott, 1892. 
Két kötet. (Kiadta fia Emődy Béla tör-
vényszéki biró. Ism. P. Napló 83. sz.) 

M. Néplap 1856. 25. sz. (Bernát G. levele.) 
— Petőfi-Muzeum 1891. — Debreczeni Prot, lap 
1891. 10. 18. s z . — Sárospataki lapok 1891. 
16. SZ. — Zemplén 1891. 16. SZ. — E. D. emlé-
kezete. Sárospatak, 1891. — Önéletrajzi ada-
tok, gyászjelentés, fiának E. Bélának és 
Szinyei Gerzsonnalt szives közlése. 

Emődy István, gymnasiumi tanár és 
ev. ref. lelkész, szül. 1770 táján Berzé-
ken Zemplénmegyében szegény szülőktől; 
a gymnasiumi osztályokat Miskolczon. 
az akadémiai tanfolyamot Sárospatakon 
végezte, hol 1788-ban irt alá az iskolai 
törvényeknek (az akadémiai tanfolyamot 
megkezdte). Iskoláinak végezte után há-
rom évig tanuló volt Mező-Csáthon ; 
azután külföldre ment; honnét hazatérve 
1804 —1806-ig sárospataki gymnasiumi 
tanár lett. Ezentúl M.-Keresztesen, Sá-
lyon. Fügeden s Györkén lelkész volt, hol 
1823-ban meghalt. Könyvtárát a sáros-
pataki főiskola vette át 1825-ben. — 
Munkája: Természeti história. I. rész. 
Az állatok országa. Sárospatak. 1809. 
(2. kiadás. U. ott, 1818. A második részt 
Vadnay József, a harmadikat Geley József 
ir ta; tankönyvül szolgált a sárospataki 
főiskolában.) 

Szómbaihy, Sárospataki Kollegium Histó-
riája. — Szinyei Gerzson, Sárospataki Főiskolai 
Könyvtár Tört. 48. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. — M. Köngv-Szemle XIII. 14. 1. — Sáros-
pataki lapok 1890. 21. s z . é s S z i n y e i G . s z i -
ves közlése. 

Emődy Pál, a nemzeti szinész-társaság 
súgója. — Munkái: 1. Játékszini zseb-
könyv. Komárom, 1835. — 2. Játékszini 
zsebkönyv 1837-re. Kassa. — 3. Magyar 
játékszini zsebkönyv. Nagyvárad, (1839.) 

Toldy B i b l i o g r . (Tud . T á r 1836. 205. 1.) — 
Petrik B ib l iogr . I I I . 892. 893. 1. 

Emresz Károly (bánhalmi), orvos-
doktor. szül. 1814. jan. 14. Modorban 
Pozsonvmegyében, hol atyja E. Márton 
iparos és később városi tanácsos volt és 
mindkét fiát (Károlyt és Mártont) orvos-
doktornak nevelte (utóbbi pozsonyi orvos). 
E. Károly iskoláit szülővárosában kezdte 
s a pozsonyi ág. ev. lyceumban folytatta; 
az orvosi tanulmányokat Bécsben végezte, 
hol 1838. nov. 28. orvosdoktorrá avat-
ták. Még ugyanazon évben Sopronban 
telepedett meg, hol keresett orvossá lett. 
1856—61-ig városi főorvos volt. Ötven 
éves orvosi jubileuma alkalmával ő fel-
sége magyar nemességet adományozott 
neki s utódainak. Meghalt. 1891. jan. 30. 
Sopronban. — Orvosi értekezéseket irt 
leginkább a külföldi szaklapokba.— Mun-
kája : Dissertatio inaug.-chemica exhi-
bens analyses praecipuorum fontium me-
dicatorum Hungáriáé. Viennae, 1838. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Vasárnapi Újság 
1891. 6 . s z . — Sopron 1891. 10. s z . é s H a r -
math Károly tanár szives közlése. 

Encellius Pannonius, pálos-rendi szer-
zetes. — Kézirati munkája : Arcus gloriae 
symbolis diversiselevatus.MariaeNostrae, 
1775. (Vers és próza. Estoras Pálnak, 
szintén remete sz. Pál szerzetesnek van 
ajánlva, 4-rét 22 lap a magyar nemzeti 
múzeumban.) 

Enders Károly, bölcseleti s theologiai 
doktor, Jézus - társasági áldozó-pap és 
tanár, szül. 1660. jan. 12. Laibachban ; 
16 éves korában lépett a rendbe; Nagy-
szombatban és Gráczban több évig tani. 
totta a bölcseletet és theologiát; utóbbi 
helyen sokáig kanczellár volt, Laibachban 
rector, hol 1727. nov. 8. meghalt. — 
Munkái: 1. Philosophus civilis a Majo-
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ribus suis institutus, Sive Yeterum Phi-
losophorum Politicae vitae axiomata 
Glossis et Corrollariis exposita. Tyrnaviae. 
1696. — 2. Triumphus Innocentiae. . . 
U. ott. 1697. (Névtelenül. Stoeger (id. h.) 
Székely Istvánnak tulajdonítja.) — 3. 
Idea Thcologi in sacris Litteris adum-
brata, in S. Canonibus delineatn, SS. 
Patris dictis illuminata . Graecii. 1705. 

Katona, História Critica XXXVI. 725. — 
Stoeger, S c r i p t o r e s 72. 1. — Szabó Károly, R é g i 

M. Könyvtár II. 502. 1. 

Endlicher István László, tiszt, orvos-
doktor. cs. kir. kormánytanácsos és bécsi 
egyetemi tanár, E. János orvos és Janusch 
Julianna fia, szül. 1801. jún. 21. Pozsony-
ban ; alsóbb iskoláit szülővárosában járta, 
hol Fábry alatt tanulta a latin nyelvet, 
melyben kitűnő jártassággal birt. 1818-ban 
alumnus lett a bécsi érseki seminarium-
ban. hol később a bölcseleti s theologiai 
tudományokat hallgatta. 1826-ban a bécsi 
alumneumot és a theologiai tanulmá-
nyokat elhagyván, megvált az egyházi 
pályától. Különösen foglalkozott az ókori 
latin remekírókkal, a középkori latinis-
tákkal, a chinai nyelvvel és a magyar 
történelmi forrásokkal; mint alumnus 
szabad idejét az új-szövetség concordan-
tiájának elkészítésére fordította. 1828-ban 
hivatalt nyert a cs. udvari könyvtárnál 
Bécsben, hol nagyobbrészt a kéziratok 
rendezésével foglalkozott, de előbbi ta-
nulmányait sem hanyagolta el, sőt még 
a növénytant is hatáskörébe vonta s a 
Genera plantarum czímű muukája által, 
melyet az Unger Ferencz akkor gráczi, 
később bécsi egyetemi tanárral együttesen 
kigondolt és kidolgozott rendszer alapján 
készített, századunk legnagyobb botani-
kusai között is a legelsők közé tartozik. 
A hatalmas munkához 32 éves korában 
fogott és azt befejezte mikor 36 éves 
volt. Munkáihoz oly segédeszközök voltak 
szükségesek, miket a bécsi könyvtárak 
és gyűjtemények egészen nem nyújthat- , 
tak, miért is E. a megkívántató anyag i 

megszerzése végett többfelé fordult, a 
Londonban, Párisban, Philadelphiában és 
Kalkuttában található kútforrásokat is 
igénybe vette. Tudományos gyűjtemé-
nyeinek bősége s értéke évről-évre növe-
kedvén, önmagának ebből semmi .jöve-
delmi nyeresége nem lett, sőt saját könyv-
tárát és füvészeti gyűjteményét, 36,000 
frtnyi értékben, az államnak ajándékozta. 
1836. a csász. udvari növénygyűjtemény 
őrévé s későbben a bécsi egyetemnél 
(1810. nov.) a füvészet rendes tanára s 
a füvészkert igazgatója lett. A porosz 
király (1811. decz. 31.) a tudományokban 
szerzett érdemeit, lovagrend káptalanának 
választását helyben hagyva, a «pour le 
mérite» renddel tisztelte meg. Nagy számú 
tudományos társulatok választották meg 
tagjoknak, mint a bécsi, müncheni, ná-
polyi, páduai.modenai akadémiák ; a világ 
legtekintélyesebb természetrajzi társasága, 
a Linnean Society, tagja volt és adjunc-
tusa a Lipót-Károly-féle császári termé-
szetvizsgálók akadémiájának, sat. Az 
osztrák császári udvarban a kormánytól 
érdekes emlékiratok kidolgozására, néha 
missiókra is használtatott; igy midőn 
Krakkó Ausztriához csatoltatott, az ottani 
tudomány-egyetem reorganisatióját vitte 
a helyszínén keresztül, mely fáradozásai 
jutalmául a kormánytanácsosi czímet 
nyerte. A bécsi tudományos akadémia 
alapítása körül őt illeti a főérdem, mi-
után az irányadó köröket a terv keresz-
tülvitelére megnyerhette, elvárta, hogy 
elnöknek választják és igy az akadémiát 
a régen táplált tervek szerint virágzásnak 
indíthatja. Miután a szavazatok többsége 
Hammer-Purgstall báróra esett, a választó 
ülésen nyomban bejelentette lemondá-
sát és eltávozott. Majdnem tiz évig min-
den héten a császárhoz, kinek nagyon 
kedves embere volt, vitte az udvari kocsi, 
órákig mulattatta V. Ferdinándot termé-
szettörténeti tárgyakkal. A márcziusi moz-
galmakban élénk részt vett. az osztrák 
birodalmi és a német parlament tagjának 
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választatott, a német tudomány-egyete-
mek újjászervezésére Jenában összegyűlt 
congressusra is elküldetett. A legkedvel-
tebb és legbefolyásosabb emberek egyike 
volt Bécsben. Metternich herczegné (Zichy 
Melania grófné) az akkori időkből End-
lichernek azt a mondását jegyezte fel: 
Mi rombolhatunk, de az igazat bevallva, 
felépíteni másoknak kell majd. (Wir kön-
nen zerstören, aber gerade herausgesagt, 
aufbauen müssen Andere). Az 1848. máj. 
26-iki energikus intézkedéseket a tanu-
lók ellen neki tulajdonították, azért mene-
külnie kellett és csak 1848 őszén tért 
Bécsbe vissza. Lenn igy vélekedtek róla, 
fenn pedig mint született magyart, ki ma-
gyardolgokiránt való rokonszenvét mindig 
leplezetlenül mulatta, magyar barátsággal 
vádolták. Gyűjteményeire, könyvtárára, 
egyszer másszor könyvei kiadására is 
nagy összegeket költött, az élet is drága 
volt, úgy hogy nemcsak tekintélyes örök-
ségét, felesége kis vagyonát elköltötte, 
hanem még adósságokat is csinált. Állí-
tólag ő a szerzője azon manifestumnak, 
melyet V. Ferdinand mint osztrák császár 
1848. máj. a bécsiekhez intézett. Helyzete 
mindinkább nyomasztóbbá lett, mihez még 
élelmezési gondok is járultak, végre rop-
pant adósságait nem fedezhetvén, 1849. 
márcz. 28. Bécsben strychninnel megmér-
gezte magát; a matzleinsdorfi temetőben 
helyezték el örök nyugalomra, azonban 
1892-ben ezen temető megszűnt és hogy 
a kitűnő tudós részére a Bécs városától, 
mely már évek előtt egy utczát nevezett 
el utána, a legnagyobb készséggel ingyen 
átengedett dísz-sírhelyre méltó emléket 
állíthassanak fel, Bécsben gyűjtést indítot-
tak ; a m. tud. akadémiában is Jurányi 
egyetemi tanár indítványára hozzájárul-
tak a költséghez és arczképének az or-
szágos képtár számára való lefestéséhez. 
Pozsony szülővárosa és az Erdélyi Mu-
zeum erre a czélra megszavazott adomá-
nya, az erdélyi muzeumegylet orvos-
természettudom. szakosztályának, Jurányi 

és Kanitz gyűjtései és azoknak a magyar 
adományozóknak az összegei, kik a pénzt 
egyenesen Bécsbe küldöttek, az egész 
világból befolyt összegnek majdnem ne-
gyed részét teszik ki. — Munkái: 1. 
Examen criticum codicis IV. evangeli-
corum Bysantico-Corviniani. Lipsiae, 
1826. — 2. Anonymi Belae Regis no-
tarii de gestis Hungarorum Uber. Tex-
tus ad fidem Codicis membrán. bibL 
Caes. Vindob. et Indices. Viennae, 1827. 
(Kritikai bevezetéssel Magyarországnak 
akkori térképével és a kézirat kezdő-
sorainak hasonmásával.) — 3. Prisciani 
grammatici de laude imperatoris Anas-
tasii et de ponderibus et mensuris 
carmina. Vindobonae, 1828. — 4. Flora 
Posoniensis... Posonii, 1 0 . (Ifjabb báró 
Jacjuinnak ajánlotta, kinek halálával a 
Linné rendszere is megszűnt Ausztriában 
és E., ki ezt a munkáját Jussieu termé-
szeti rendszere után adta ki, később maga 
is egy rendszert alkotolt, mely által a 
természeti rendszert meghonosítá Ausz-
triában.) — 5. Meletemata botanica. Vin-
dobonae, 1832. (Schott Henrikkel. Csak 
69 példányban nyomatott.) — 6. Cerato-
theca. Berlin, 1832. (Különnyomat a 
Linnaea VII. k.) — 7. Prodromus Florae 
Norfolkicae sive Catalogus stirpium quae 
in insula Norfolk annis 1801 et 1805 a 
Ferdinando Bauer collectae et depictae 
nunc in museo caesareo palatino rerum 
naturalium Vindobonae servantur. Vin-
dobonae, 1833. — 8. Atacta botanica. 
Nova genera et species plantarum des-
eripta et iconibus illustrata. 40 tab. U. ott, 
1833. — 9. Fragmenta theotisca versio-
nis antiquissimaeEvangelii S. Matthaei 
et aliquot homiliarum. U. ott, 1834. — 
10. De Ulpiani institutionum frag-
mento. in Bibliotheca palatina Vindobo-
nensi nuper reperto. Epistola ad F. C. 
Savigny Prof. Jur. Berolini. U. ott. 1835. 
— 11. Von Bruoder Rauschen, und 
was wunder er getrieben hat in einem 
Closter... U. ott, 1835. (Wolf Ferdinánd-
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dal együtt. Csak néhány példányban nyo-
matott.) — 12. Nova genera et species 
plantarum quas in regno Chilensi, Peru-
viani et in terra Amazonica annis 1827 
—32 collegit Eduard Pöppig et cum St. E. 
descripsit iconibusque illustravit. Lipsiae, 
1835—45. (Három kötet, 300 színezett 
táblával.) — 13. Sertura cabulicum. Enu-
meratio plantarum, quas in itinere inter 
Dera-Ghazee-Khan et Kabul mensibus 
Majo et Junio 1833. collegit Martinus 
Honigberger. Accedunt novarurn vei mi-
nus cognitarum stirpium icones et des-
criptiones. Fase. I. tab. 5. Vindobonae, 
1836. — 14. Analecta grammatica in 
maximam partém inedita. U. ott. 1836. 
— 15. Catalogus coclicum philologicorum 
latinorum bibliothecae palatinae Vindo-
bonensis. U. ott, 1836. (Ism. a bécsi 
Blätter für Literatur, Tud. Gyűjt. 1836. 
III. 117. Tud. Tár. 1841. Liter. V. 78. 
Figyelmező 1837.) — 16. Genera plan-
tarum secundum ordines naturales dispo-
sita. Accedit supplementumprimum.U. ott, 
1836—40. (A legnevezetesebb növénytani 
munkák egyike. Ezen munkához még 
négy pótlék jelent meg a II—V. Mantissa 
botanica cz. U. ott, 1842. 1843. 1847. és 
1850.) 17. Iconographia generum 
plantarum 125 tab. 10 fasc. Vindobo-
nae, 1837—40. — 18. Enumeratio plan-
tarum quas in Novae Hollandiae ora 
austro-occidentali ad fluvium cygno-
rum- et in sinu regis Georgii collegit 
Carolus liber baro de Hügel. U. ott, 1837. 
— 19. Vcrzeichniss der chinesischen 
und japanischen Münzen des k. kön. 
Münz- und Antiken-Gabinets in Wien. 
Nebst einer Uebersicht der chinesischen 
und japanischen Bücher. U. ott, 1837. — 
20. Grundzüge einer neuen Theorie 
der Pflanzenzeugung. U. ott, 1838. — 
21. Stirpium Australicarum decades. 
U. ott, 1838. — 22. Novarum stirpium 
decades editae mu&eo Caesareo Palat. 
Vindobonensi. U. ott, 1839. (Fenzl, Beissek 
és másokkal.) — 2.1 Encheiridion bota-

nicum. Lipsiae, 1841. — 24. St. Endli-
cher et Gar. Nicol. Jos. Schreibers Caroli 
IAnnaei epistolae ad Nicol. Jos. Jacquin. 
Vindobonae, 1841. — 25. Die Meclicinal-
pflanzen der österreichischen Pharma-
copöe. Ein Handbuch für Aerzte und 
Apotheker. U ott, 1842. — 26. Catalogus 
horti academici Vindobonensis. II. ott, 
1842. Két kötet. — 27. Grundzüge der 
Botanik. U. ott, 1843. (Unger Ferencz-
czel.) — 28. Atlas von China nach 
Aufnahmen der Jesuiten-Missionäre. U. 
ott, 1843. — 29. Anfangsgründe der 
chinesischen Grammatik. U. ott, 1845. 

I (A nyomtatási költséget, mely a tizezer 
forintot meghaladta, ő fedezte, a betűket 
azután a császári államnyomdának aján-
dékozta.) — 30. Aus den Denkwür-
digkeiten cler Helene Kottanerin. 1438. 
1439. 1440. Leipzig, 1846. (Ism. Kerék-
gyártó Árpád az Irodalomtörténeti Köz-
leményekben 1891). — 31. Synopsis coni-
ferarum. Sangalli, 1847. — 32. Die 
Gesetze des heiligen Stephan. Ein Bei-
trag zur ungarischen Rechtsgeschichte. 
Wien, 1849. — 33. Berum- Hungarica-
rum monumenta Arpadiana. Sangalli, 
1849. — Czikke: Conrad Celtis. (Hormayr, 
Archiv. Wien, XII. 1821. és XVI. 1825.) 
— Kanitz Ágost sajtó alá rendezi egy 

! hátrahagyott latin történeti értekezését , 
mely bevezetésül volt szánva Jordanes 
ujabb kiadásához. — Arczképe kőnyomat-
ban Röhn és Grundnál jelent meg Pesten 
1866. a M. Orvosok és term. vizsgálók 
Munkálatai XI. kötetében. Legjobb kő-
nyomatú arczképét Kriehuber készítette 
1849-ben. 

Oesterr. National Encyclopiidie I I . 53. V I . 
431. (Fitzinger.) — lllustrirte Zeitung, Leip-
zig, 1845. 105. SZ. arczk. — Sieger (Dr. Fr.), 
Ergänzungs-Conversations-Lexikon. Leip-
zig und Meissen. V. kötet 289. 1. — Uj .)/. 
Múzeum I . 1850—51. (Wenze l G.) — Ujabbkori 
Ismeretek Tára I I I . 55. 1. — Neilreich, G e s c h i c h t e 
der Botanik in Niederösterreich. (Verhandl. 
der zool.-botan. Gesellseh. in Wien. 1855. 
V, 51.) — Kanitz, Geschichte der Botanik in 
Ungarn. Hannover, 1863. 97—103. 1. és Ver-
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such einer Gesch. der ungar. Bot. Halle, 1865. 
183—138. 1. — Pozsony és Környéke 1865. 238. 1. 
— V. Orvosok és Term. vizsgálók Munkálatai X I . 
1866. arczk. (Kanitz Ágost, különnyomatban 
i s . ) — Egyetemes /V. Encyclopaedia V I I . 757. 
— Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Figyelő I I I . ( d r . 
Fejérpataki László.) — Allgemeine Deutsche 
Biographie VI. 108 1, (Halm. Reichardt.) -
Petrik B i b l i o g r . — Akadémiai Értesítő 1892. 
221. 1. — Egyetértés 1892. 89. SZ. és Kailitz 
Ágost szives közlése. 
Endreffy Károly, megyei szolgabíró, 

iskoláinak végeztével 1848-ban ő is hon-
véd lett; mint 22 éves ifjú végig küz-
dötte a szabadságharczot és mint főhad-
nagy tette le a fegyvert, mire foglyúl 
ejtették ; börtönéből kiszabadulván a köz-
pályára lépett, előbb ügyvéd, később 
megyei ügyész, azután ismét ügyvéd lett 
Békés-Gyulán és a bűnügyekben kiváló 
hirnek örvendett. 1877-ben a gyulai járás 
megválasztotta szolgabirájának ; azonban 
1884-ben betegeskedése miatt elmozdí-
tották hivatalától és Budapestre jött 
magát gyógyíttatni, hol 1885. ápr. 5. 
meghalt 59. évében. — Beszélyeket irt 
a Hölgyfutárba (1858-59. 1862.) — Szer-
kesztette a Békési Lapokat 1876-tól 1877. 
decz. 30-ig Gyulán. 

Békés 1885. 15. sz. és g y á s z j e l e n t é s . 

Endreíi. L. Kiss Endre (tokaji.) 
Endrei Ákos, főgymnasiumi tanár, szül. 

1850. ápr. 22. Hód-Mező-Vásárhelyen; 
iskoláit szülővárosában az ev. ref. fő-
gymnasiumban 1877-ben végezte; azután 
a budapesti egyetemen philologiát hall-
gatott és 1883-ban tanári vizsgát tett. 
1884—87-ig a vágujhelyi reáliskolánál, 
1887—92-ig a csurgói ev. ref. főgymna-
siumban volt tanár és 1892 óta a brassói 
állami főreáliskolánál működik. — Iro-
dalomtörténeti, nyelvészeti s paedagogiai 
czikkei: Egy vásárhelyi nótafa (Vásár-
helyi Hiradó 1880.), Az uj Vineta. költe-
ményfordítás (P. Napló 1878.), Vásárhelyi 
szók és szólásmódok (M. Nyelvőr 1885.), 
Somogyi szók és szólásmódok (U. ott, 
1892.), Vegyes ajkú középiskoláink tan-
könyvei (Tanáregyes. Közlöny XX. 1886 I 

i —87.), A nemzeti irány ápolása közép-
iskoláinkban (U. ott, 1889.), Az egységes 
középiskola (U. ott. 1892.), A német nyelv 

j gyakorlati oktatása a középiskoláinkban 
(Iskolai Szemle és Tanáregyes. Közlöny 
1889.). Csokonai Somogyban (Főv. Lapok 

: 1887.), Hazánk a német költészetben 
j (Csurgói ev. ref. főgymn. Értesítője 1889. 
Székfoglaló értekezés. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1890.), Inductiv nyelvtanítás 
(Egyet. Philol. Közlöny). Kisebb czikkek 
az Egyetértésben és Magyar Újságban 
stb. — Munkája : Német stílusgyakor-
latok a középiskolák felsőbb oszt. számára. 
Bpest, 1891. (Ism. Dunántuli Prot. Lap 
38. sz.) — Kéziratban: Svájcz közép-
iskolái, 

M. Könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok. 

Endrey Gyula, jogi doktor, ügyvéd és 
országgyűlési képviselő, szül. 1856. júl. 23. 
Egerben; középiskoláit Aradon és Egerben, 
a jogi tanfolyamot Egerben végezte. Buda-
pesten avatták jogi doktorrá s ugyanott 
tette le az ügyvédi vizsgát. Ezután három 
évig (1878 — 80.) mint tiszteletbeli megyei 
aljegyző Hevesmegyében működött. 1881-
ben Hódmezővásárhelyen telepedett le, 
hol 1882-ben ügyvédi irodát nyitott. Az 
1892. választásnál a hódmezővásárhelyi 
függetlenségi párt. melynek évek óta 
elnöke volt, országgyűlési képviselőnek 
választotta meg. — Irt irány- és vegyes 
czikkeket, tárczát stb. saját lapjaiba, 
Ennek előtte verseket is irt Gyulai Endre 
álnév alatt, melyek az Egerben, Mátra-
vidékben, Vásárhelyi Közlönyben. Lehel 
Kürtjében stb. jelentek meg. — Szerkesz-
tette Egerben a Friczi cz. humorisztikus 
lapot 1876—77-ben és a Hevesvármegye 
cz társadalmi hetilapot 1878-ban Föld-
váry Kálmánnal és 1879-ben (midőn 13 
száma jelent csak meg) Lőrinczfy János-
sal ; a Vásárhely és Vidéke cz. hódmező-
vásárhelyi hetilapnak szerkesztője skiadó-
tulajdonosa 1883. jan. 4. óta. 

Sturm, Országgyűlési Almanach 18P2—97. 
Bpest, 1892. 212. 1. 
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Endrődy Gésa (kis-endrédi), m. kir. 
csendőr főhadnagy, szül. 1851. nov. 27. 
Tar községben Hevesmegyében; közép-
iskoláit Kézsmárkon végezte, mire 1872-
ben a m. kir. honvédséghez lépett be s 
a pozsonyi tisztképző tanfolyam, majd a 
Ludovica akadémia elvégzése után 1874. 
nov. 1. hadnagy lett; de már 1875. decz. 
a tettleges szolgálatból, hogy feldeggi 
Fellner Etelkával egybekelhessen, kilépett 
és Vecseklőben (Nógrádm.) telepedett le, 
hol 1883. máj. 15-ig mint körjegyző mű-
ködött, midőn az akkor alakult m. kir. 
csendőrséghez kérte beosztását, hova ő 
felsége által, régi rangjának megtartása 
mellett kineveztetett és előbb Szegeden, 
majd Verseczen és 1888. nov. óta Miskol-
czon él hivatásának; főhadnagvgvá 1886-
ban neveztetett ki. — Első irodalmi kísér-
lete a Dolinay által szerkesztett Tanulók 
Közlönyében (1870. Az én vágyaim cz. 
dal)jelent meg; később Pozsonyban mint 
a tisztképző tanfolyam hallgatója a Po-
zsonyvidéki Lapokba társadalmi s ugyan-
akkor a Halász Károly Honvéd czímű 
lapjába katonai czikkeket ir t ; ez utóbbi 
lapnak mint ludovicai hallgató is munka-
társa maradt; a Ludovica Académia Köz-
lönyébe hadtörténelmi czikkeket (1871. 
Polgár és katona stb.) és a P. Naplóba 
A Ludovica académia szervezetéről irt. 
1874 —75-ben, mint Tatán állomásozó 
hadnagy, a Győri Közlönynek és az ugyan-
ott megjelent Szabad Polgárnak állandó 
tárczairója volt és mind a két lapba 
apróbb genreket, elbeszéléseket és verse-
ket irt. Visszatérve a polgári életbe, ver-
seket. tárczákat, társadalmi s közigaz-
gatási czikkeket irt a Nógrádmegyei La-
pokba, Losoncz és Vidékébe s a Barta 
László által szerkesztett Községi Köz-
lönybe ; továbbá Palócz photographiák 
cz. genreket a Magyarország s a Nagy-
világba. Verseczen segített megalapítani 
s szerkeszteni Perjessv Lajos főreálisko-
lai tanárnak a Délvidéki Nemzetőrt; 
nagyon szűken lévén munkatársak dol-

: gában, a lapot úgyszólván csak ketten 
írták; az akkor szárnyait próbálgató 
Herczeg Ferencz is fölkereste őket egy-
egy tárcsával. — Munkái; 1. Photogra-
phiák. Beszély-gyűjteménv. Győr, 1876. 
— 2. Ossi verőfény. Miskolcz. 1890. 
(Költemények.) — 3. Katonai irálytan. 
U. ott. 1892. (Kézirat gyanánt.) 

H. Könyv-Szemle 187G. 93. 1. — Corvina 1892. 
33. s z . — Budapesti Hírlap 1892. 194. Sz . é s 
önéletrajzi adatok. 

Endrődy János {Mihály), kegyes-
tanítórendi áldozó-pap és tanár, szül. 1756. 
szept. 26. Érden (Hamzsabég) Fehérme-
gyében ; a középiskolai pályát végezvén, 
1773. okt. 11. Kecskeméten a piarista 
rendbe lépett; 1777—78-ban Kalocsán 
tanított; 1779—80-ban Kolozsvárt böl-
cseletet tanult ; 1781. okt. Gyulafejérvárt 
misés pappá szenteltetett és a kolozsvári 
convictusban praefecíus volt; 1782-ben 
Kőszegen tanított; 1783—85. theologiát 
tanult Nvitrán, Kalocsán és Egerben; 
1786-ban Kanizsán a syntaxis tanára 
volt; 1787—89-ben Gsáky János gróf 
nevelője volt Kassán ; 1790—91. Temes-
várott. 1792—93. Pesten tanított. Itt buz-
dult lángra nemzeti nyelvünk iránti sze-
retete, mely munkáiban is nyilvánult. A 
franczia háború kitörésével, • régi vágya, 
hogy a külföldet beutazza, közel állott 
teljesedéséhez. Barco Vincze báró lovas 
ezredének tábori papja lett és 1793 végén 
már Benschben Németalföldön volt, 1794. 
Mesztrich vára és Köln alatt, 1795. Lan-
genschwalbach. Mosbach, Rheingau s 
Altenkirchen helyeken, 1796. Villichben 
a Rajna partján, Würtzburgban és 1797. 
ápr. a fegyvernyugvás elején Bornheim-
ban Frankfurt mellett tartózkodott és a 
háború zajában is a költészettel foglal-
kozott ; hiven leírta tapasztalásait, melyek 
azonban az 1800. csatározásokban el-
vesztek ; ekkor a Mészáros báró ezredé-
ben szolgált, 1803-ban pedig a Stipsitsébe 
ment át. A háború megszűntével (1805.) 
megvált ezredétől és Eszterházy grófhoz 
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állott nevelőnek, 1812—17-ben Nagy-
Károlyban házfőnök és plébános, 1818 — 
23-ig Szegeden házfőnök, 1824-ben ugyanaz 
s a gymnasium igazgatója volt Kalo-
csán, hol 1824. febr. 27. meghalt. — 
Munkái: 1. Kurzgefasste Geschichte des 
alten und neuen Testaments, mit Unter-
richtungen und Erklärungen. Zum Ge-
brauche des Grafen Johann Nep. Karl 
Csáky. Kaschau. 1788. (Magyar és német 
szöveggel, két részben. 2. megjobbított 
kiadása. Pozsony, 1806. Külön magyarul: 
Az ó és uj testamentomi történetek és 
németül Geschichte des alten und neuen 
Testaments cz., mely utóbbi az eredeti 
magyar szövegnek fordítása.) — 2. Az 
arany pereczek. Játék öt felv. Játékszín-
hez alkalmaztatta. Pest, 1792. (Dugonics-
nak regényéből készült és 1792. jún. 18. 
adatott először Budán, azután is még 
többször adták elő.) — 3. A magyar 
játékszín. U. ott. 1792—93. Négy kötet. 
(Színdarabok gyűjteménye, melyekhez 
bevezetésül a Magyar játékszín történetét 
és a Nemzeti játszó-társaság alkotványát 
irta meg.) — 4. Die Freidenker. Eine Bede 
gehalten an das kais. kön. Barkoische 
Hussaren-Regiment bey dem Schlüsse 
des Jubiläums. Aus dem Hungarischen 
übersetzt, fiely n., 1796. — 5. Endröcly 
Jánosnak b. Barco ezredgye áldozó 
papjának költeményei a franczia háború-
ban. Pest, 1798. (Gróf Keglevicli János 
ezredparancsnoknak ajánlva Ranzbach-
ban 1797.) - 6. Endrődy Jánosnak 
báró Mészáros magyar lovasezredgye 
tábori papjának a franczia háborúban 
irt költeményes munkáji III könyvek-
ben. U. ott. 1801. (Előbbinek bővített 
kiadása ) — 7. Csak egy két szó erkölcsi 
megvesztegettetésünkről. U. ott. 1803. — 
8. Az embernek boldogsága, kifejtegetve 
a józan bölcselkedésnek segédségével. 
U ott. 1806. Három kötet. (Előleges hir-
detését is kiadta külön : Következendő 
munka jön most világosságra: Az ember-
nek boldogsága cz., mely a m. n. mú-

zeumban megvan.) — 9. A keresztyén 
meggyőződésből irta minden ifjaknak és 
sok öregeknek. Pozsony, 1806. (Német 
fordításban is. U. ott, 1806.) — 10. Deák 
grammatika. U. ott, 1810. Három könyv. 
(I. A látható és hallható beszédnek részei. 
II. A beszéd részeinek egybeszerkesztésük 
sommásan. III. Continens syntaxim par-
tium orationis et periodologiam.) — 11. 
A papi rendnek-érdeme. Rövid rajzolat-
ban előadta. . . midőn Botka Mihály. . . 
nevendék pap első áldozatját az Urnák 
bémutatná Szegeden 3. okt. 1819. Szeged. 
— 12. Oratio de publicae mstitutionis 
et liberalium disciplinarum, cum morum 
probitate conjunctarum ad reipublicae 
felicitatem necessitate. Accedit brevis 
dialógus ejusdem argumenti. U. ott, 1819. 
— 13. Oratio habita, dum collegium 
scholarum piarum suae, in 1. r. urbein 
Szegediensem introductionis annum sae-
cularem celebraret. U. olt, 1820. — Czikkei 
a Tudományos Gyűjteményben: Rövid 
észrevételek a Tud. Gyűjteményben eddig 
előfordult különbféle tárgyakról és A mai 
erkölcsi megromlottságnak fő okairól (1822. 
III ), A módiról (1823. VIII.); levele 
Kazinczy Ferenczhez Pest, 1792. szept. 1. 
(K. F. Levelezése II. 271. 1.) — Kézirat-
ban a m. n. múzeumban : Epigrammjai, 
4-rét két levél; a 6. és 7. sz. munkájá-
nak kézirata s két levele Kovachich M. 
G.-hez Temesvár, 1802. nov. 5. és Révai 
Miklóshoz, Uj Bécs, 1804. decz. 21. — 
Horányi négy szent beszédét említi, me-
lyek közül keltőt Neuwiedben és kettőt 
Frankfurtban a katonákhoz tartott és né-
metre is lefordított. 

.11. Hírmondó 1792. I . 938. — Horányi, S c r i p -
tores Piarum Scholarum I. 751. — Katona, 
História Critica XLI. 577. XLII. 580. — Ersch 
und Gruber, Alig. N tional Encyclopaedie. 
XXXIV. 221. (Rumy.) — 1824: Tud. Gyűjte-
mény V . 118. 1. Vereinigte Ofner-Pester Zeituny 
26. SZ. Ha.ai s Külföldi Tudósítások I . 24. SZ. 
J11. Kurir I . 26. SZ. — Philosophiai Pályamun-
kák I . 129. — Oesterr. National Encyclopaedie 
I I . 53. — Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k . I . 
119. — Toldy, M. Költészet Története 402. 
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453. 454. — Egyetemes H. Encyclopaedia V I I . 
757. (Vass József.) — Csaplár, Révai Miklós 
é l e t e . I . 67. 77. I I . 4 . 221. 392. — Bayer József. 
A Nemzeti Játékszín Története. I. II. — 
Petrik B i b l i o g r a p h i á j a I . — Takáts Sándor, 
Benyák Bernát. Bpest, 1891. — Kazinczy F. 
Levelezése. — Duda János, Endrödy János-
ról. Bpest, 1892. és Csaplár Benedek szives 
közlése a rend jegyzökönyveiből (Rulla). 

Endrődi Sándor, a Kisfaludy- és Petőfi-
társaság tagja, a képviselőház napló-szer-
kesztője, E. Kupricz Sándor törv. bíró és 
hamvai Kováts Szerafin fia, szül. 1850. 
január 16-án Veszprémben római katho-
likus szülőktől ; iskoláit Nagyszombat-
ban, hol két évig a convictus tagja 
volt, kezdte járni s Veszprémben. Kecs-
keméten folytatta a piaristáknál, majd 
Székesfejérvárt tanult, hol már verseige-: 
tett és igen munkás tagja volt az ön-
képzőkörnek, melynek elnöke Wekerle 
Sándor jelenlegi miniszterelnök volt. A 
Vörösmarty-szobor leleplezése alkalmá-
val a körtől kitűzött pályadíjat E. S. 
nyerte el és a verset a megyeház dísz-
termében tartott ünnepélyen el is szavalta. 
Fejérvárról Pestre jött érettségi vizsgát 
tenni; azonban ez nem sikerülvén, el-
ment színésznek Balassa-Gyarmatra Nó-
vák Sándor társulatához; ettől azonban 
csakhamar megvált és Pápán a vizsgát 
letette. Ezután külföldre utazott. Berlin-
ben s Lipcsében aesthetikai előadásokat 
hallgatott és mellesleg a hazai lapok 
számára irogatott. Hazaérkezvén tíz évet 
(1868—77.) ismét Budapesten töltött el; 
beiratkozott joghallgatónak és eljárt Pauler 
Tivadar és Kautz Gyula előadásaira; 
majd ismét bölcselethallgató lett. Az írói 
körökkel való érintkezés buzdítólag hatott 
reá s szünet nélkül irta verseit. Bei-
munkatársa volt a Csávolszkytól alapított 
Baloldal cz. politikai napilapnak 1874-
ben egy7 évig, a Fővárosi Lapoknál szin-
tén egy évig. Végre, hogy biztos kenyérre 
tegyen szert, a tanári pályára lépett; 
Kolozsvárra ment és egy évig hallgatta 
ott Imre Sándort, Ladányit, Szabó Károlyt 

és Felmérit. Miután tanári oklevelet szer-
zett. mint a magyar nyelv és irodalom 
tanára Nagyváradon kapott alkalmazást. 
1880. nov. 15. nőül vette Écsy Antóniát, a 
balatonfüredi fürdőigazgató unokahugát; 
azonban két kis gyermeke (Margit 1885. 
okt. 23.. Sándor 1886. máj. 13.) és neje 
(1889. márcz. 20.) egymásután elhaltak 
és e nagy lelki rázkódások ulán nem 
maradhatott tovább Nagyváradon. Péchy 
Tamás 1892. aug. 20. kinevezte a kép-
viselőház naplószerkesztőjének. Többször 
utazott külföldön, bejárta Olaszországot, 
Szicíliát és az Északi tenger vidékeit. 
A Kisfaludy-társaság 1882. febr. 8. vá-
lasztotta tagjai sorába. — Munkatársa 
volt csaknem az összes szépirodalmi 
lapoknak ; 1868-ban jelent meg az első 
verse a Nefelejtsben (hova később is irt), 
azután a Fővárosi Lapokba (1869 óta) 
irt költeményeket, elbeszéléseket és tár-
czát (Capri szigetén 1877. Utijegvzetek 
1878. stb.), irt még a Hazánk és a Kül-
földbe (1869. 1871—72.), Magyarország s 
Nagyvilágba (J869—83.), Vasárn. Újságba 
(1871-78. 1888.), Figyelőbe (1871—74.). 
Athenaeumba (1873), Otthonba (1874—75), 
Ellenőrbe (1878. Jules Verne 1879. 328. 
330. sz. Dugonics Etelkája), Koszorúba 
(1879—80. 1882. A szerelem Petőfi lyrá-
jában, 1885.) Figyelőbe (VIII. IX. 1880. 
Dugonics András), M. Népvilágba (1880. 
Ányos Pál), Ország-Világba (1880—91), 
Kisfaludy-társaság Évlapjaiba(XVIII.1882. 
okt. 31. Homályban cz. székfoglaló köl-
teménye), Arad és Vidékébe (1883—88. 
költemények, rajzok és tárczák), M. Sa-
lonba (1884—85, 1886—87. Petőfiről, Ko-
mócsy József életr.), Nemzetbe (1886. 163. 
sz. A színpad 1888. 230. 305. sz. Trefort 
Ágostonról, 1889. 158. sz. Beranger költ. 
1890. 333. sz. Petőfiné-Szendrei Julia sat.), 
Pozsonymegyei Közlönybe (1888. 26. sz. 
Irodalom és közönség), a nagyváradi 
Szabadságba (1886. Ferenczy Teréz), M. 
Bazár (1888. Lenau költeményeiből), Nagy-
váradba (1889. 93. sz. Baudelaire költ. 
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sat.), Veszprémbe (1890. 1. sz Seidl költ), 
M. Hírlapba (1891. 113. sz. Irodalomtör-
téneti különlegességek), Budapesti Szem-
lébe (1892. Coppée költ.) — Munkái: 
1. Erő és anyag. Büchner Lajos után 
németből ford. Pest. 1870. (Láng Lajos-
sal együtt.) — 2. Angelo, dr. 5 felv. Hugó 
Viktor után francziából ford. U. ott. 1871. 
(Nemz. Színház Könyvtára 16.) — 3. 
A nagy franczia forradalom története. 
lleld után németből ford. U. ott. 1871. 
— 4. Anglia művelődésének története. 
Buckle Tamás után magyarul kiadta, ü. 
ott. (év n. Fendler J. György Aladár és 
Endre, Láng Lajos, Márkus Miklós, 
Törs Kálmán és Závodszky (Széchy) Ká-
rolylyal együtt.) — 5. Falusi álmok. 
Bpest, 1875. (Költői rajz.) — 6. Tücsök-
dalok. U. ott, 1876. — 7. Költemények. 
U. ott, 1877—78. Két kötet. (Kiadta a 
Petőfi-társaság. Ism. Petőfi-Társaság Lapja 
1877—78. Hon 172. 173. Főv. Lapok 
161. Nemz. Hirlap 207. Bud. Szemle XV. 
1878. Családi Kör. Veszprém 40. sz.) — 
8. Másodvirág sás. Elbeszélés. U. ott, 
(1879. Ism. Ellenőr 141. sz. Koszorú, 2. 
kiadás. U. ott, 1884.) — 9. Bátori Mária 
szomorú történet öt szakaszban. E, S. 
tanulmányával Dugonics Andrásról. U. 
ott, 1881. (N. Könyvtár XVIII.) — 10. 
Heine költeményei. Ford. U. ott, 1882. 
(Ism. P. Napló 29. Koszorú.) — 11. Du-
gonics András. Pozsony, 1883. (Életrajz 
M. Helikon 3.) — 12. Kölcsey Ferencs. 
U. ott, 1883. (Életrajz. M. Helikon 4.) — 
13. Balassa Bálint báró. U. ott, 1883. 
(Életrajz. M. Helikon 20.) — 14. Ányos 
Pál. (Életrajz. M. Helikon 20.) ü. ott, 
1883. — 15. A kivándorlók vagy Burján 
Pál tanulságos története. Bpest, 1883. (Jó 
könyvek 22.) — 16. Balatoni ég alatt. 
Elbeszélések. U. ott, 1884. — 17. Magyar 
hölgyek életrajzai. 2. és 10. füzet. Po-
zsony, 1885—86. (Zrínyi Ilona. Kisfaludy 
Atala.) — 18. Endrődi Sándor költemé-
nyei 1879—1885. Bpest, 1885. (Szépiro-
dalmi Könyvtár I. Ism. Egyetértés 169. ! 

Nemzet 198. Főv. Lapok 131. 241.) — 
19. Hangulatok. Uti rajzok és költői váz-
latok. Nagyvárad, 1887. — 20. Költők 
világa. Irodalomtörténeti rajzok. U. ott, 
1887. (Byron, Heine, Seribe. Ányos, Cso-
konai, Berzsenyi, Petőfi, Vajda János, 
Kisfaludy Atala, Irodalom és közönség,) 
— 21. Heine költeményei. Győr, 1888. 
(Egyetemes könyvtár 19.) — 22. Költemé-
nyek. Bpest, 1891. (Szépir. Könyvtár II. 
2. Ism. Ellenzék 261. sz. Budapesti Hir-
lap 223. sz. Főv. Lapok 226. sz. M. 
Szemle 40. sz.) •— 23. Magyar olvas-
mányok a gymnasium VI. oszt. számára. 
U. ott, 1891. (Középiskolai Könyvek Tára 
I. Ism. Egyet. Philol. Közlöny.) — 24. 
Heine Henrik. Dalok könyve. U. ott, 
1893. (Ism. M. Szalon, Nemzet, A Hét 
1892. 50. sz.) — Szerkesztette a Magyar 
Hölgyek Életrajzait 20 füzetben 1885— 
86-ban (Pozsony, Stamfel Károly kiadása.) 
— Költeményei közül néhány német for-
dításban is megjelent az Ungar. Revue-
ben (1890—91.) 

Gijöry Vilmos, K o s z o r ú . B p e s t , 1875. 758. 1. 
— Magyar Könyvészet 1876—91. — Moenich é s 
Vutkovich, M. írók Névtára 441. 1. — Hölgyek 
Lapja 1877. 4. s z , — Független Hirlap 1878. 
59. SZ. - Figyelő X I . 1881. X I V . 1885. 185. 1. 
— Kisfaludy-Társaság Evlapjai X V I I . 18. 1. — 
Koszorú VIII. 1882. fényny. arczk. (Reviczky.) 
V I I . 1885. ( P a l á g y i M. ) — Győri Közlöny 1890. 
10. 11. sz. (E. S. Költészete.) — .)/. Hirlap 
1891. 140. SZ. — Ország-Világ 1891. 51. SZ. 
arczk. — A Hét 1891. 33. sz. (arczk. és hason-
m á s s a l . ) — Dunántúli Képes Naptár 1892-re . 
104. 1. — Athenaeum nagy és kis naptára. — 
Gondűző-Naptár és önéletrajzi adatok. 

Endsdallner (Ennsdallner) Lipót, 
Jézus-társasági áldozópap és hitszónok, 
született. 1731. április 13. Waidhofban 
Csehországban; 1747-ben lépett a rendbe; 
mint jeles szónok Bécsben a Theresianum-
ban, Kremsben, Pozsonyban és Lincz-
ben nagy hatással prédikált; a rend 
föloszlatása után még néhány évig hit-
szónok volt; végre 1795. február 10. 
Linczben meghalt — Munkái német 
nyelven: 1. Mária szivéről Bécs, 1763. 
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(Egyházi beszéd.) — 2. A rend szentsé-
géről. U. ott, 1771. (Polemikus beszéd.) 
— 3. A mise áldozatról. Pozsony, 1776. 
(Polemikus beszéd.) 

Stoeger, Scriptores 73. 1. 

Énekes Imre, középiskolai tanár egri 
(Hevesm.) származású ; szülővárosában 
járta a gymnasiumot, azután Budapesten 
az egyetemen bölcselethaligató lett; 
Gyulai Pálnak és Greguss Ágostnak ked-
velt embere volt; 1883 tavaszán közép-
iskolai tanári oklevelet nyert és egyik 
fővárosi polgári iskolában kapott alkal-
mazást, hol már betegen végezte teen-
dőit; végre 1885 őszén hazament Egerbe, 
hol 1886. jan. 6. meghalt 25. évében. — 
Az irodalmi téren figyelemre méltó mun-
kásságot fejtett ki; a nyelvészet s kivált 
az irodalomtörténet és széptan voltak 
tárgyai ; ily irányú czikkei s versei meg-
jelentek a M. Nyelvőrben. Figyelőben, 
Harmóniában. Pesti Hirlapban, Buda-
pesti Hirlapban és az Egerben. — Kéz-
iratban maradt: A messinai hölgy cz. 
dalmű szövege. 

Eger 188G. 2. sz. és Kereszty István szives 
közlése. 

Enessey György (enesei), földbirtokos 
és Győrmegye táblabírája, E. László és 
Mesterházy Julianna fia. Meghalt 1801. 
okt. 7. enesei birtokán Győrmegyében 
48 éves korában. — Munkái: 1. A dicső 
magyar hasa arany szabadságinak visz-
szatérésére és anyai nyelvének épületére 
feljött magyarok csillaga. Buda, 1791. — 
2. A csigány nemsetnek igasi eredete, 
nyelve, történetei; most legelőször hosz-
szas feledékenységből világosságra hozat-
tak és rendbe szedettek. Komárom. 1798. 
(Kézirata 1797-ből a m. n. múzeumban.) — 
3. Antiquitates et memorabilia comita-
tus Jaurinensis U. ott, 1799. — 4. A 
csigány nyelvről toldalék. Győr, 1800. — 
Ismertette Péczeli Józsefnek A magyar 
koronának rövid históriája (Komárom. 
1790) cz. munkáját a Mindenes Gyűjte-
ményben (Komárom, 1790. III. 392. IV. 

165. 1.)* — Kevéssel halála előtt Béla 
király névtelen jegyzőjéről történeti érte-
kezést akart kiadni magyar nyelven, 
mely azonban kéziratban maradt. 

Allg. Literatur Zeitung. J e n a u n d L e i p z i g , 
1802. 81. sz. ( In t e l l igenzb la t t . ) — Annalen der 
österr. Literatur 1802. 92. SZ. — Zeitschrift von 
und für Ungern 1802. 1. ' 130. — Tud. Gyűjte-
mény 182C. X . 91. 1. — Danielik, M . í r ó k I I . 
G5. — Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 
3 7 — 3 9 . 1. — Petrik Bibliographiája. 

Engel Gábor, orvosdoktor, E. József 
orvosdoktor, a m. tud. akadémia lev. tag-
jának fia, szül. 1852. aug. 10. Marosvásár-
helyt ; orvosi tanulmányait Lipcsében és 
Budapesten végezte, hol 1875-ben okleve-
let nyert. A budapesti egyetemi szülő-
kórházban négy évig, a sebészetin kettőig 
működött; 1881 óta a kolozsvári egye-
temen a szülészet magántanára s 1887 
óta az országos kórház igazgatója. 1893 
óta egyetemi nyilv. rendkívüli tanár. — 
Nevezetesebb czikkei s értekezései : az 
Orvosi Hetilapban (1874. Az alhasi hagy-
máz kezeléséhez, 1877. Tanulmányok az 
elégtelen szülőfájdalmak kezelése felett, 
1878. A szemcsés hüvelylob, 1886. A 
vándorlép casuisticájához, Szülés kettős 
ivarszervekkel, 1890. A rákos méh hüvelyi 
kiirtása, 1891. Üszög terhességről, 1893. 
Az egészségügyi törvény revisiójához), a 
kolozsvári Orvos - Természettudományi 
Értesítőben (1881. 1883. 1885. Az orszá-
gos gyermekmenházak ügyében, 1886. 
Újszülöttek nyákhártya betegségei, Pete-
fészek tömlő kiirtása), az Egészség cz. 
folyóiratban(1891—92. Levelek egy leendő 
anyához, A kisded első éve), a Magyar 
Újságban (1892. Pár szó lelenczügyünk-
ről.) Ezek legtöbbje különnyomatban és 
külföldi lapokban is megjelent. 

Önéletrajzi adatok. 

Engel Gyula. L. Eörsi Gyula. 
Engel Gyula, orvosdoktor, szül. 1844. 

decz. 12. Zala-Egerszegen zsidó szülőktől; 
az algymnasiumot Pápán a benczések-
nél, a felső osztályokat Pesten a piaris-
táknál végezte 1867-ben. Az orvosi tudo-
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mányt Bécsben hallgatta, hol 1870-ben 
doktori'oklevelet nyert, azután u. ott az 
Alig. Krankenhaus-ban mint másodorvos 
működött. 1872-ben Balaton-Füreden mint 
gyakorló- és fürdőorvos, telepedett le ; 
1875-ben Zalamegye tiszt, főorvosának 
neveztetett ki. 1892-ben megnősült és 
azóta télen Budapesten gyakorló- és 
nyáron B -Füreden fürdő-orvos. — Fürdői 
tudósításokat irt a Veszprémbe, tárcza-
czikkeket a Keszthelyi Hírlapba, egészség-
ügyieket a Sportba s beszélyt a Képes 
Családi Lapokba ; Jalsovics Aladárnak A 
balatonfüredi gyógyhely . . . Bpest, 1878. 
cz. munkájában az egészségügyi részi 
irta. — Munkája : Művészet és szerelem. 
Balatonfüredi novella. Keszthely, 1887. 
— 1891-ben Egy agglegény bűnhődése 
cz. vígjátékát adták elő a balatonfüredi 
színkörben. 

Oláh Gyula M a g y a r o r s z á g K ö z e g é s z s é g ü g y i 
Statistikája. Bpest, 1876. 381. 1. — M. Könyvé-
szet 1887. és önéletrajzi adatok. 
Engel János Jakab, orvosdoktor. Sze-

pesmegye főorvosa, lőcsei származású, hol 
atyja E. Jakab gyógyszerész volt (szül. 
1717. jun. 30., megh. 1793. jun. 5.) — 
Munkái: 1. Dissertatio inaug. medica sis-
tens animadversiones circa praecipua in 
morbis acutis usitata remedia. Posonii, 
1773. (Kézirata az egyetemi könyvtárban.) 
— 2. Heilsame Vorschriften. . . über 
Viehseuche. Késmárk, 1790. — A Min-
denes Gyűjteményben (II. 1789. 236. 1.) 
Antiparos barlangról irt czikke jelent meg. 

De Luca, Das gelehrte Oesterreich I. 378. 
— Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. 
Alt. Pars- Post. 468. IV. 505. — Zeitschrift 
von und, für Ungern I I I . 1803. 381. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. — Pauler, Budapesti Egyetem 
Tört. I. 85. és dr. Engel Gábornak szives 
közlése. 
Engel János Keresztély, erdélyi udvari 

kanczelláriai fogalmazó, E. Jakab gyógy-
szerész fia s az előbbinek testvére; szül. 
1770. okt. 17. Lőcsén Szepesmegyében; 
szülővárosában tanult az evang. gymna-
siumban, hol a franczia nyelvben is is-
mereteket szerzett; innét a pozsonyi lyce-

umba ment, hol a hires Sztrecsko rector 
pártfogásában részesült és a bölcseleten 
kivül a mathematikai, történeti s theolo-
giai tudományokat is tanulta, 1788-ban 
a göttingai egyetemre ment, hol a böl-
cseletet Federtől, a classica-philologiát 
Heynetől, a történelmet, statisztikát és 
államtudományokat Schlözertől, a diplo-
matikát pedig Gatterertől hallgatta ; 
ezeken kivül a görög nyelvből magán 
oktatást nyert Heerentől. A franczia 
nyelven kivül tanulta az olaszt és an-
golt. Tanárai nagyra becsülték és Heeren-
nel, ennek haláláig levelezett. 1791-ben 
Bécsbe ment és az erdélyi udvari can-
celláriánál jarulnok lett; ekkor sok nél-
külözéssel küzdött ; később ugyanott 
fogalmazóvá nevezték ki. 1791-től fogva 
egyszersmind cs. kir. könyvvizsgáló és 
1801-ben cs. kir. protestáns jogügyi taná-
csos is volt; csak 1812-ben lett titkár. 
Érdemei elismeréseül I. Ferencz király 
1-732-ben magyar nemesi rangra emelte; 
Szepesmegye táblabirái közé sorozta s 
Lőcse városa polgári oklevéllel tisztelte 
meg. Tagja volt a göttingai. prágai s 
müncheni tudós társaságoknak; 1811. ápr. 
a varsói kir. tudós társaság és jún. az 
orosz cs. charchowi egyetem levezőtag-
jává választotta. Több évig betegeske-
dett és ezért 1813-ban hónapokig idő-
zött a smrdzonkai kénes fürdőben Szepes-
megyében. Meghalt 1811. márcz. 20. 
Bécsben. — Magyarország történelmével 
előszeretettel foglalkozott; azonban hazá-
jának politikája, földrajza, törvényei, a 
magyar s szláv nyelvészet, paedagogia, 
theologia s a classica philologia is ké-
pezték kutatásainak tárgyát; a Schedius-
féle Zeitschrift von und für Ungern-ben 
megjelent czikkei: Aktenmässige Skizze 
der Unternehmungen Joh. Zápolva's v. 
J. 1507 — 1511. (I. 1802.), Andreas HI. 
des Venetianers. Königs von Ungern 
erste drei Regierungsjahre, Etwas über 
die Communication zwischen Zipsen, 
Gömör, Sáros, Abaújvár, Liptau u. s. w. 

41. iv sajtó alá adatolt 1893, febr. 24. 
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und zwischen Pressburg oder Wien: und 
vorher über den Strassenbau in Ungern 
überhaupt. Historisch-diplomatische Auf-
klärungen über Stephans V. Königs von 
Ungern Tod im J. 1272. und die ersten 
Regierungsjahre Ladislaus des Kumaniers 
(II. 1802.), Etwas über den Gesundbrun-
nen bei Neu-Lublin in der Zipser Ge-
spannschaft und über die Gegend des-
selben, nebst einer kurzen Nachricht 
vom Bartfelder Sauerbrunnen, Johann 
Ivari Unger (a költő és útleiró III. 1803.), 
Über Sigmunds Königs vom Ungern 
Aufenthalt zu Ragusa im. J. 1396. (IV, 
1803.), Über die Grafen von Dachau 
und Andechs, als Duces Dalmaciae, Auf-
forderungen eines deutschen Gelehrten 
zu einem histor. Verzeichniss der antiken 
u. modernen Münzsammlungen in Ungern 
und Siebenbürgen (V. 1804.), Über das 
rühmliche Vorhaben des Herrn v. Kova-
ohich Scriptores rerum Hung. in einer 
grössern Sammlung herauszugeben (VI. 
1804.); irt még Windisch Magazinjába s 
Bredetzky Topographiai gyűjteményébe, 
a bécsi Vaterländische Blätterbe (1811. 
Neuere Nachrichten über das ungar. 
National-Museum in Pest), segédkezett 
Grellmann statiskájánál és Slözernek 
Beiträge zur Geschichte der Teutschen 
in Siebenbürgen cz. munkájánál; a bécsi 
Annalen der österr. Litteratur és a jenai, 
később lipcsei Litteraturzeitungba iro-
dalmi híreket és ismertetéseket irt az 
osztrák, különösen pedig a magyarországi 
könyvekről. — Munkái: 1. Commen-
tatio de republica militari, seu compa-
ratio Lacedaemoniorum, Cretensium et 
Cosaccorum. Göttingae, 1790. (A göttin-
gai egyetem bölcseleti kara által kitű-
zött jutalomban részesült,) — 2. Danielis 
Cornides Commentatio de religione ve-
terum Hungarorum. Edidit suamque de 
origine Hungaricae gentis dissertationem 
adjecit Christianus Engel. Viennae, 1791. 
— 3. Geschichte von Halitsch und Wladi-
mir bis 1772, verbunden mit Auseinan-

I d S z i n n y e i J . , Magyar írók II. 

dersetzung und Verteidigung der öster-
reichisch-ungarischen Besitzrechte auf 
diese Königreiche. Nach russischen und 
polnischen Jahrbüchern bearbeitet. U. ott, 
1792—93. Két kötet. — 4. Commentatio 
de Expeditionibus Trajani ad Danubium, 
et origine Valachorum; cum epistola C. 
G. Heyne ad auctorem missa et columnam 
Trajani illustrante. U. ott, 1794. (Pálya-
munka, mely a göttingai kir. tudós-tár-
saság jutalmát nyerte el. Ism. Sieben-
bürg. Quartalschrift V. 1797.) — 5. Ge-
schichte der Ukraine und der ukraini-
schen Cosaken. wie auch der Königreiche 
Halitsch und Wladimir. Halle, 1796. 
(Allg. Welthistorie XLVIII.) — 6. Ge-
schichte des ungarischen Beichs und 
seiner Nebenländer. Halle, 1797—1804. 
Négy kötet. (Az Allgemeine Welthistorie 
XLIX. 1 — 4. köteteit képezi.) — 7. Danie-
lis Cornides Vindiciae Anonymi Belae 
Begis Notarii editae, auctae a Jo. Christ. 
Engel. Budae, 1801. (Ism, Allg. Litteratur 
Zeitung 1805. III.) — 8. Geschichte des 
Freistaates Ragusa. Wien, 1807. — 9. 
Geschichte des Königreichs Ungarn. I. 
Theil Vorzeit. Arpadische Könige, Zwi-
schenreich bis 1309. Tübingen, 1811. 
(Több nem jelent meg; új kiadását és 
folytatását képezi a következő munka.) — 
10. Geschichte des ungrischen Reichs. 
Wien, 1813-14. Öt rész 6 kötetben, 
arczk. (Ugyanennek új, olcsó kiadása. 
U. ott, 1834.) — Kéziratai a m. n. mú-
zeum kézirattárában: Bericht an das 
Kirchenvorsteher-Amt der Wiener evang. 
Gemeinde Aug. Conf. bei Gelegenheit der 
Annahme der Kaiserwürde durch Se. 
Maj. Franz I. Wien, 4. Jan. 1805. ívrét 
4 levél; Denkwürdigkeiten der k. Frei-
stadt Leutschau, 4-rét VI. és 39 lap és 
levelezése 1 C 0 darab. — Arczképe Siegel 
bécsi festménye után rézmetszetben Czetter 
Sámueltől 1805-ben (10. sz. munkája 
mellett.) 

Hadi Történetek I V . 1791. 182. 1. — M. Hír-
mondó 1792. I I . 933. 1. 1794. I . 854. 1. — Zeit-
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Schrift von und für Ungern I I I . 1803. 338. 381. 1. 
V I . 1804. 252. 1. — Alig. Literatur Zeitung 1804. 
I . 526. ). — M. Kurir 1812. I . 48. SZ. — Hazai 

Külföldi Tudósítások 1S14. I . 25. s z . — Katona, 
H i s t ó r i a Cr i t i ca XLI . 577. 1. — Ersch u . Gruber, 
Alig. Encyclopaedie XXXIV. 238. 1. (Rumy.) 
— Oesterr. National Encyclopaedie I I . 54. 1. — 
Tud. Gyűjtemény 1829. X I . 73. 1. — Közhasznú 
Esmeretek Tára I V . 313. 1. — Melzer, B i o g r a -
phien berühmter Zipser. Kaschau und Leip-
z i g , 1833. 281. 1. — Akadémiai Értesítő 1855. 
(Levelezése.) — Danielík, Magyar í rók II. 
66. 1. — Archaeol. Közlem. 1873. ( É r m é s z e t i t ö -
rekvései.) — Körösy László, Kumy élete. Bpest, 
1880. 21. 1. — Torma Károly R e p e r t ó r i u m a 
20. 1. — Alig. Deutsche Biographie V I . 115. 1. 

— Petrik Bibliographiája. 

Engel Jóssef, orvosdoktor, a m. tud. 
akadémia lev. tagja, Engel Keresztély 
János történetiró s Maucksch Katalin 
kolozsvári leány fia, szül. 1807. máj. 2. 
Bécsben; a szülői házban német neve-
lésben részesült és 1813-ban Lőcsén járt 
iskolába ; 1819-ben elküldték Rozsnyóra, 
hogy magyarul tanuljon és ott volt két 
évig; 1821-ben visszatért Lőcsére, hol 
1823-ban a gymnasiumot végezte, mire 
két évig Pesten az egyetemen a bölcse-
leti tudományokat hallgatta. Szülei va-
gyoni viszonyai miatt a 18 éves ifjúnak 
kenyérkereset után kellett látnia; ezért 
Marosvásárhelyt mint gyakornok belépett 
egy rokona gyógyszertárába, hol három 
év alatt a gyakorlatot megszerezte; 1828-
ban Pestre ment, hol egy évig hallgatta 
az elméleti gyógyszerészetet és 1829-ben 
mesteri oklevelet nyert. De a magasabbra 
törekvő ifjú ekkor az orvosi pályát vá-
lasz tá s 1830-tól 1836-ig folytonosan 
anyagi küzdelmek között a pesti egye-
temen elvégezte az orvosi tanfolyamot; 
orvosdoktori és szülészmesteri oklevelet 
nyert és visszament Marosvásárhelyre, 
hol mint gyakorló orvos 1857-ig működött; 
ez évben átköltözött Kolozsvárra, hol 
mint széles körökben ismert orvos 1870. 
jún. 2. meghalt. A m. tud. akadémia 1859. 
decz. 16. választotta meg levelező tagjá-
nak és 1872. okt. 27. Finály Henrik tar-
tott fölötte emlékbeszédet. — Kiváló elő-

szeretettel foglalkozott az ásvány- és vegy-
tannal ; 1859-ben nyelvészeti pályamun-
kával első rangú díjat nyert az akadé-
miában ; erre megválasztották lev. tag-
nak, be is küldte székfoglaló értekezését, 
mely nyelvészeti pályamunkájának foly-
tatása, illetve bővítése volt, ezt azonban 
még kivonatilag sem közölték, miután 
nyelvészeti fejtegetése visszatetszést szült. 
Ezen értekezésnek elveit a szerző halála 
után, Finály bőven magyarázza emlék-
beszédében. — Munkái: 1. Gyógyszeres 
értekezés a lángról (Alcoliol) és az égető 
hamagról (Lixiva pura). Pest, 1829. (Gyógy-
szeres Értekezések 1829-ben. kiadta Schus-
ter János tanár IV. sz.) — 2. De mor-
bilis. Dissertatio inaug. medica. U. ott, 
1836. — 3. A magyar nyelv gyökér-
szavai. A m. tud. társaság jutalomkérdé-
sére előterjeszté. Első rangú pályamunka. 
U. ott, 1839. (Nyelvtudományi pálya-
munkák II. kötet. Nagy János munkájá-
val együtt.) 

M. Sajtó 1856. 270. sz. (Dr. Engel József 
magyar nyelvészetéről. Dózsa Dánieltől. — 
Finály Henrik. E m l é k b e s z é d E . J . f ö lö t t . 
Bpest, 1873. (Értekezések a nyelv- és szép-
tud. kör III. 5.) — Szinnyei Könyvészete, — 
Petrik Bibliogr. III. és gyászjelentés. 

Engel Móricz, hirlapiró, szül. 1858. 
aug. 6. Pécsett Baranyamegyében; isko-
láit szülővárosában és Bécsben végezte. 
— Irt tárczaczikkeket, elbeszéléseket, 
költeményeket; fordított magyarból és 
francziából a külföldi lapok számára. — 

; Munkája : Hassan, Trauerspiel. Leipzig, 
18*8. 

I Deutsches Theaterjahrbuch. I l e r a u S g . Vi>n 
Dr. Karl Biesendahl. Berlin, 1892. 312. 1. 

Engel Sándor (jánosii), cs. és kir. 
kereskedelmi tanácsos és fa-nagyiparos, 
szül. 1852. aug. 8. Pécsett; ugyanott 
1884-ig mint Engel Adolf és fiai nagy-
kereskedő és gyáros czég társa működött. 
1884 óta Bécsben fa-nagyiparos, 1885-
ben a Ferencz József-rend lovag-kereszt-
jét nyerte s több kitüntetésben részesült 
(Belgium-, Spanyol-, Szerb- stb. országok 
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részéről.) 1889-ben cs. és kir. kereske-
delmi tanácsossá neveztetett ki s honvéd-
huszárhadnagyszolgálaton kivüli viszony-
ban. — Szakczikkeket irt és évek óta a 
bécsi kereskedelmi és iparkamara részére 
az évi jelentéseket (a parkettgyártásról) 
ő szerkeszti. — Munkája: Magyarország 
faipara és fakeYeskedése. Bpest, 1882. 
1892. Két kötet. 

SI. Könyvészet 1882. és önéletrajzi adatok. 

Engelbrecht Károly, állatorvos és fel-
sőbb gazdasági intézet tanára, szül. 1837-
ben Tatán Komárommegyében; Bécsben 
elvégezte az állatorvosi tanintézetet és 
cs. kir. állatorvos lett. Az 1868—69. tan-
évben az összes állattenyésztési s állat-
gyógyászati szakra a keszthelyi m. kir. 
gazdasági tanintézethez rendes tanárnak 
kineveztetett. Meghalt 1875. márcz. 8. 
Keszthelyen. — Gazdászati. természetrajzi 
s állatorvosi czikkeket irt a Gazdasági 
Lapokba (1863—72.), a Gazdászati Köz-
lönybe (1869. Az angol lótenyésztés leg-
korábbi története), a M. orvosok és ter-
mészetvizsgálók Munkálataiba (XIV. 1870. 
Nézeteim a keleti marhavész beójtásá-
ról), az Egyesületi Közleményekbe (1872.), 
a Gyakorlati Mezőgazdába (1872.), a 
falusi Gazdába (1874), a Földmivelési 
Érdekeinkbe (1874.) és a M. Gazdába 
(1874.) — Munkái: 1. Az állat-, boncz-
és élettan, és az általános állattenyésztés 
alapvonalai. Pest, 1871. (1. füzet, föld-
míves és felsőbb népiskolák sat. számára.) 
— 2. Mily tenyészirányt kövessen jövőre 
a kisebb juhtenyésztő, a m. kir. föld-
mivelés-, ipar- és kereskedelmi minisz-
tériumnak benyújtá. U. ott, 1872. — 3. 
A szarvasmarha, ennek fajta s külem-
tana, fogisméje, tenyésztése, takarmányo-
zása, hizlalása, patkolása, a tej és sajt-
gazdaság belső és külső szórványos és 
járványos betegségei és gyógyításuk. Ta-
nuló és gyakorló gazdák számára. U. ott, 
1872. (2. jav. kiadás. Bpest, 1874.) — 4. 
A gazda mint állatorvos a szükségben, 
vagyis táblázatos kimutatása a lovak, 

[ szarvasmarhák, juhok, sertések és kutyák -
I nak leggyakrabban előforduló és belső, 
szórványos és járványos betegségeinek 
és orvoslásának. Keszthely, 1874. — 5. 
A gazdasági állatboncz- és élettan. 
Tanuló és gyakorló gazdák számára. 
Bpest, 1875. 

Szinnyei Repertóriuma (Természettudo-
m á n y ) és K ö n y v é s z e t e . — Deininger Imre, A. 
keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet 
(1865—85.) Évkönyve. Keszthely, 1885. 152. 1. 
és gyászjelentés. 

Engelbrecht Károly, vinczellérképző-
intézeti igazgató-tanár, szül. 1860. máj. 
10. Bábolnán Komárommegyében; előbb 
az érdiószegi vinczellérképző segédtanára, 
1884—85-ben pedig a pozsonyi vinczellér-
képző-intézet igazgató-tanára volt; jelen-
leg Budapesten a földmivelési minisz-
tériumban a borászati és phylloxera ügy-
osztályba van szolgálattételre beosztva. 
— Közgazdasági, borászati és szőlőmive-
lési czikkei az összes hazai szaklapok-
ban jelentek meg ; 1883-ban az Érmellék 
czímű hetilap közgazdasági rovatát szer-
kesztette s nagy részét ő ir ta; a Borá-
szati Lapoknak 1886 óta főmunkatársa. 
— Szerkesztette Pozsonyban a Winzer 
Zeitungot 1884-ben, mely mint a Press-
burger Zeitung melléklete havonkint 1885 
januártól: Szőlőmivesek Lapja és Win-
zer Zeitung cz. magyar és német szöveg-
gel önállóan jelent meg és decz. 6-ig 
járt, midőn megszűnt. — Jegye: E. 

Borászati I.apok 1892. 52. s z . a r c z k . é s ö n -
életrajzi adatok. 

Engelhardt Godofréd báró, tábornok 
és Kassa parancsnoka. — Kézirati mun-
kája : Versio authentica Scripturae Sac-
rae IV Evangelicorum ex Vulgata latina 
in germanicum (XVIII. századi kézirat a 
gyulafehérvári Batthyány-könyvtárban.) 

Beke Antal, Index Manuscriptorum 54. 1. 

Engelharth Károly János, trinitarius 
szerzetes. — Munkája: liede von der 
göttlichen Dreyeinigkeit, als eine hoch-
löbl. englische Erzbruderschaft der aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit ihr Titularfest 
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feyerlich begieng, und ihre jährlichen 
Würdenswahlen bestätigte. In der Ordens-
kirche der WW. PP. Trinitarier zu Pressburg 
den 25. May 1777 vorgetragen. Pressburg. 

Petrik Bibliographiája. 

Engelmajer Samuel, theologiai dok-
tor, vál. bidvai püspök, előbb lőcsei plé-
bános és szent Jakabról czímzett apát 
volt. Barkóczy magával hozta a szepesi 
nagypréposti megyéből Egerbe, hol 1746-
ban kanonok, székesegyházi esperes, bid-
vai czímzetes püspök és nagyprépost lett. 
— Munkái: 1. As Isten egri temploma 
fényes napjának halálos lehanyatlása 
után megörökösített dicsőséges emléke-
zete, melyrűl a néh. egri püspöknek Mo-
nyorókereki grof Erdődi Antal urnák lelke 
nyugodalmáért 1745. eszt. karácsony hava 
első napján tartatott jeles esztendős áhi-
tatosságnak alkalmatosságával e képen 
prédikállott. Buda, 1747. — 2. A halál-
ról úgy mint a keresztény embernek 
különös nagy nyereségérül néh. Méltgs 
báró Nikházi Mária asszonynak néh.. . . 
Jobbaházi Dőri András ur özvegyének 
tisztességes keresztény temetése alkal-
matosságával . . . prédikállott. Eger, 1758. 
— 3. Lob- und Lehr-Bede, gehalten 
bei Gelegenheit der feyerlichen Über-
bringung der Schmerzhaften Mutter Gottes 
von Schossberg, aus ihrer bisherigen 
Gapelle in die neuerbaute prächtige Kirche 
Ordens des heiligen Pauli ersten Einsied-
lers an dem hohen Fest-Tage der Himmel-
fahrt Mariä. Ofen, 1762. — 4. Der sum 
besonderen Bienst des Herrn seines Gottes 
von Mutterleib an beruffene fromme und 
getreue Knecht wie ihn bei Gelegenheit 
der den II. August 1765. . . . zu Pressburg 
vollzogenen standesmässigen Beysezung 
des weyland Hochgeb. Herrn Francisci 
II. des h. Römischen Reichs Fürsten, und 
Erzbischofs zu G r a n . . . aus dem Hauss 
Barkóczy von Szala in einer Trauer- und 
Lob-Rede vorgetragen hat. Pressburg. —  
Nevét Engelmayer, Englmajer és Engl-
mayernek is irták. 

Katona. História Critiia XXXIX. MS. 1. — 
Fabó, M o n u m e n t a I I . 169. 1. — M. Korona 
1879. 144. sz. (Kandra lvabos.) — Petrik Bib-
liographiája I . — Koncz Ákos, Egr i egyház-
megyei Papok. Eger, 1892. 70. 1. 

Engelmayr Angelus. — Munkái: 1. 
Series impedimentoruni matrimonii 
juxta principia theologiae morális, et 
juris pontiíicii ordinata, et divulgata. Tyr-
naviae, 1770. — 2. Homo Dei seu: 
proprius hominis in quantum homo est. 
character. Devotis auditoribus oblatus. 
quem magister suo discipulo argumentis 
naturalibus impressit et industriosa con-
structione expressit. . . Cassoviae, év n. 

Petrik Bibliographiája. 

Engeszer (Erney) Károly, pénzügyi 
fogalmazó. Engeszer Mátyás budapesti 
templomi karnagy fia, szül. 1841. márcz. 
10. Pesten, hol összes tanulmányait vé-
gezte s ügyvédi pályára készült; azután 
mint pénzügyi fogalmazó Budapesten, 
majd Pécsett nyert alkalmazást, hol 1871. 
ápr. 10. meghalt. Családi nevét 1867-ben 
változtatta Erney-re. — A külföldi zene-
szerzők dalszövegeit magyar nyelvre for-
dította. — Munkája: Engesser Károly 

i költeményei. Pest, 1867. 
Petrik Könyvészete s öescsének Erney 

Józsefnek szives közlése. 

Ensel János, ev. ref. prédikátor, szakony-
falui (Eckersdorf) vasmegyei származású. 
Wittnyédy Istvánnak, a protestáns vallás 
egyik bajnokának pártfogásával s költsé-
gén Vittenbergában 1658. július 5-től 
1661-ig végezte theologiai tanulmányait; 
hazaérkezvén, Petróczy István főúrnak 
udvari káplánja lett, ki megszerzé neki 
Meszlény község eklézsiáját., hol sokáig 
lelkészkedett. — Munkája: Disputatio 
Theologica de Electione et Reprobatione. 
Praeside Abrahamo Calovio. Vittebergae, 
1661. — Fabó (Monumenta Evang. Hist. 
IV. 337.) latin versét közli, melyet ba-
rátja Unger Mihály Dissertatiójában ki-
adott ; egyik dédunokája Réső Ensel 
József pedig levelét közli a Nyitramegyei 
Közlönyben (1892. 28. sz.). melyet Petróczy 
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Istvánhoz 1670. febr. 13-ról Kaszavár 
nevű várlakába intézett. 

Klein, Nachrichten I. 70. — Catalogus Bibi. 
Franc. Com. Széchényi Suppl. I. 163. — 
Bartholomaeides Memoriae Ungarorum 155. 
— Századok 1870. 420. 653. 731. 1. (Vi tnyédi 
István levelei E.-liez és Sopron városához 
E . ügyében.) 

Ensel József és Sándor. L. Késő. 

Entl Mihály, egri fó'egyházmegyei ál-
dozópap, szent-istváni plébános. — Mint 
papnövendék adta ki a következő' alkalmi 
költeményt: Divi Joannis apostoli et 
evangelistae, dioeceseosAgriensispatroni, 
singularis triumphus, quem ante portám 
latinam summa sua glória et utilitate 
Ecclesiae, quam maxima reportavit, ser-
mone panegyrico celebratus, dum schola 
episcopalis Agriensis ejusdem divi tute-
laris sui annus honores solemni ritu 
restauraret. Anno 1768. mensas Maji 5. 
Agriae. 

Koncz Akos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger. 1892. 71. 1. 

Entresz Ferencz, orvosdoktor, ma-
laczkai pozsonymegyei származású, gya-
korló orvos Komáromban. — Munkája : 
Mors qua phaenomenon mechanice, che-
mice et biotice consideratum. Dissertatio 
inaug. medica. Pestini, 1821. 

Rupp, B e s z é d 153. 1. — Szinnyei K ö n y v é -
szete. 

Entz Ferencz, orvosdoktor, a m. tud. 
akadémia lev. tagja, az országos szőlő-
iskola s vinczellérképző nyug. igazgatója, 
E. Ferencz megyei orvos és Piller Katalin 
fia, szül. 1805. decz. 6. Sümegen Zala-
megyében ; szüleit alig három éves korá-
ban elvesztvén, nagyszülőihez Pozsonyba 
került; itt végezte a gymnasiumi s böl-
cseleti iskolákat. 1825-ben Pestre jött 
az orvosi tudományokat hallgatni ; e 
pályának gyakorlati tanfolyamát Bécs-
ben fejezte be 1831 ben, a hires Hartmann 
vezetése alatt és ott nyerte az orvosi 
oklevelet. Ugyanakkor a cholera ural-
kodott és ő Bécs egyik külvárosában 
osztály-orvos lett. A vész megszűntével! 

Batthyány Fülöp herczeg alsó-ausztriai 
uradalmainak lett orvosa; innét kevés 
idő múlva Csehországba ment hasonló 
minőségben gr. Bouquoyhoz, hol csak-
hamar nagyon keresett gyakorló-orvos 
lett. Azonban vágya mindcsak hazája 
felé vonzotta, s egy év múlva már 
Batthyány Fülöp hg. uradalmi szolgála-
tába, annak enyingi uradalmába tért 
vissza s a Sió mellett Mező-Komáromban 
lakott. Itt foglalkozott mint uradalmi 
orvos az 1848. szabadságharcz kitöréséig, 
midőn mint honvéd főorvos teljesítette 
hazafiúi kötelességét. Különös hajlam-
mal bírt a kertészetre s szabad idejét 
már gyakorló-orvos korában legörömes-
tebb töltötte e szakok gyakorlati s el-
méleti mivelésében. Mező-Komáromban 
faiskolát, mintakertet és mintaszőlőszetet 
alapított és dolgozataival a bel- és kül-
földi szaklapokat gyakran fölkereste. A 
szabadságharcz után az orvosi pályát 
elhagyván, egészen a kertészet, gyümölcs-
termelés és szőlőmívelés gyakorlati s 
irodalmi terén öszpontosította működését. 
Lakását Pestre tette át. 1850-ben itt több 
társával haszonkertészetet és faiskolát 
alapított a csömöri-úton, közel a kere-
pesi-vámhoz ; 1853-ban ezt kertészképző 
tanintézettel kötötte össze, melyet később 
a m. kir. helytartóság évi 2000 frt ere-
jéig segélyezett. 1860 ban az országos 
magyar gazdasági egyesület a budai or-
szágos szőlőiskola mellett vinczellérkép-
zőt szervezvén, annak igazgatására őt 
hívta meg, mely állást 16 évig foglalta 
el ; növendékeivel együtt az államsegélyt 
is ide vitte át. Utóbbi években szem-
bajban szenvedett, mely folyton nagyob-
bodván, 1876-ban a budai országos vin-
czellérképző vezetéséről, 1877-ben pedig 
a Borászati Lapok szerkesztéséről is le-
mondott és promontori szőlejében tölté 
nyugalomidejét. A szőlőszet és borászat 
érdekében a kormány megbízásából több 
utazást tet t , így 1863-ban a m. kir. 
helytartóság Francziaországba s a Rajna 
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vidékére, 1864-ben az országos m. gazd. 
egyesület a Brüsselben tartott nemzet-
közi gyűlésre küldte ki. Később ugyan-
csak a gazd. egyesület 1865-ben az 
amsterdami kiállításra küldte s ezen 
alkalommal, különös tekintettel volt bor-
ügyünkre és a gallisátió értékére. 1867, 
1868 és 1869-ben a magyar kir. minis-
terium megbízásából a Magyarország és 
az erdélyi részek borvidékeit utazta be 
s tanulmányozta. Meghalt 1877. máj. 9. 
szélütés következtében Promontoron. A 
m. tudom, akadémia 1858. decz. 15. 
választotta levelező tagjává s Galgóczy 
Károly 1877. decz. 17. tartott fölötte 
emlékheszédet. — Munkatársa volt a 
Magyar Gazdának (1811—42.) és Orvosi 
Tárnak (1848.), a Gazdasági Lapoknak 
(1851-től). Erdélyi Gazdának (1869—70.), 
Pesti Naplónak (1855. II. 16. 59—61. 
1859. 16. sz.), Vasárnapi Újságnak, Képes 
Újságnak (1859.), M. Orvosok és Term. 
Munkálatainak (XII—XIV. 1868—70.), a 
Szőlőszeti és borászati Közleményeknek 
(1857.), az Egyet. M. Encyclopaediának 
és több külföldi szaklapnak; a gazda-
sági egyesület által kiadott Gazdasági 
Kis Tükörben a szőlőszeti, kertészeti és 
méhészeti részt, azután a Korizmics, i 
Benkő és Morócz által kiadott Mezei 
Gazdaság Könyvében a szakjához tartozó 
részeket szintén ő irta. — Munkái : 1. 
IHssertatio inaug. medica de febri hec-
tica. Vindobonae, 1831. — 2. A Sió 
mellékének váslata természetrajzi és or-
vosi szempontból. Pest, 1847. (A pesti 
orvosi kar által koszorúzott pályamunka ) 
— 3. Programm einer praktischen Bil-
dungs-Anstalt für Nutz-Gärtnerei, ganz 
besonders aber für die Obst- und Wein-
Cultur. Pressburg, 1854. — 4. Kertészeti 
füzetek. U. ott, 1854. és 1856—59. 15 füzet. 
(Az 1—3. füzet. 2. kiadása egyben. U. ott. 
1857. A Gazdasági Lapokban irt kerté-
szeti czikkeinek gyűjteménye.) — 5. Nép-
szerű káté a szőlőmívelés és borkezelés 
okszerű módjáról; külföldön tett tapasz-

talatok után . . . U. ott, 1864. 2. kiadás. 
U ott. 1870. Ugyanez németül. U. ott, 
1864. és 2. kiadása 1870.) — 6. Dr. Entz 
Ferencz borászati utazása Francziaor-
szágban és a Rajnavidéken. U. ott. 
1864. — 7. Hollandi utam különös te-
kintettel borügyünkre és a gallisatió érté-
kére. U. ott, 1865. — 8. Ujabbkori 
magyar gazda. Népies olvasókönyv. 
Pozsony. 1868. (A m. orvosok és term. 
vizsgálók által 100 aranynyal jutalmazott 
munka.) — 9. A hazai szölőszet. U. olt, 
1868. (Gyürky Antallal együtt. Közle-
mények a földm.-, ipar- és keresk. mi-
nisterium köréből I. 2.) — 10. Leiró 
katalog és árjegyzéke az orsz. magyar 
gazdasági egyesület budai szőlő- és fa-
iskolájában található sima és gyökeres 
szőlővesszőknek, facsemetéknek és egyéb 
kerti terményeknek. U. ott, 1869. — 11. 
Magyarország borászata. U. ott. 1869. 
(dr. Málnay Ignáczczal és Tóth Imrével. 
Közlemények a földm.-, ipar- és keresk. 
min. köréből II. 2.) — 12. A szölőszet 
és borászat Erdélyben. U. ott. 1870. 
(dr. Málnay Ignáczczal. Közlem. a földm.-. 
ipar- és keresk. min. köréből III. 1.) — 
13. Az újabban felmerült borkérdések 
megoldásához. Bpest, 1875. — Somssich 
Pál buzdítására s annak részvételével 
Borászali Füzetek cz. szakközlönyt indí-
tott meg Pesten, melyet azonban már 
1870-ben maga szerkesztett és adott ki; 
e szakközlöny fentartása nem csekély 
gondot és áldozatot követelt tőle (1873-ig 
már havi 60 füzete jelent meg), miért 
is be akará szüntetni borász közönségünk 
közönyös részvétlensége miatt; de a 
kormánytól anyagi támogatást is nyer-
vén, 1874-től Borászati Lapok cz. alatt 
tovább is fenntartotta. E szakközlönynek 
nem kis része van abban, hogy a bor-
termelés terén óriási előhaladást tettünk. 
Jelszavai: Reform, associatio s munka-
felosztás, új korszakot idéztek elő borá-
szati iparunkban. 

Vasárnapi Újság 1857. 23. Sz. a r c z k . — 
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.lelettkor. E n c y c l o p ä d i a 101. 1. — Danielik, 
M. Il'ók II. 06. — ill. Akadémiai Értesítő 18.59. 
I. 3. SZ. — Egyetemes Hl. Encycl. V I I . 765. 
Vass József.) — Magyarország és a Nagyvilág 

1876. 33. sz. arczk. — 1877. Hon 113. sz. P. 
Napló 116. SZ. — Növénytani Lapok 122. 1. Borá-
szati Lapok 10. s z . — Szinnyei R e p e r t ó r i u m a . 
iTermészettud.) és Könyvészete. — Galgóczy 
Károly, Emlékbeszéd dr. Entz Ferencz fölött. 
Bpest, 1878. (Ugyanez a M. Gazd. Egyesület 
Emlékkönyvében III.)— Petrik Könyvészete 
és Bibliogr. és gyászjelentés. 

Entz Géza, orvosdoktor, műegyetemi 
tanár, a m . t. akadémia rendes tagja, előb-
binek és Lengyel Lujzának fia, szül. 1842. 
márczius 29. Mező-Komáromban (Vesz-
prémm.); iskoláit a pesti kegyesrendi gym-
nasiumban kezdte, az utolsó két osztályt 
pedig a budaiban 1862-ben végezte, mire 
a budapesti egyetemen orvoshallgató lett. 
1867. decz. 31. orvosdoktorrá avattatott 
föl. Az állat- és növénytannal már gyer-
mekkora óta nagy előszeretettel foglal-
kozott és erre egyfelől atyja buzdította, 
másfelől atyjának jó barátja Frivaldszky 
Imre. kinek gyűjteményeit mint diák sza-
bad napjaiban mohó tudásvágygyal néze-
gette s tanulmányozta; maga is gyűjtött 
rovarokat és növényeket; az orvosi tan-
folyam alatt is szivesebben foglalkozott 
az állat- és növénytannal, mint az or-
vosi szaktárgyakkal és igy mire oklevelét 
megnyerte, az orvosi tudományok helyett 
a természetiekre szánta magát. 1868. jan. 
1-től a budapesti egyetemen az állattani 
tanszéknél újonnan szervezett tanársegédi 
állást nyerte el. melyet 1869. okt. 28-ig 
töltött be, midőn az újonnan fölállított 
kolozs-monostori gazdasági tanintézethez 
a természetrajzi tárgyak tanárává nevez-
tetett ki. 1873. okt. 16. a Kolozsvárt föl-
állított új egyetem állattani tanszékére 
neveztetett ki ; itt működött az 1888—89. 
tanév befejeztéig. Ezen idő alatt tanára 
volt a középiskolai tanárképzőintézetnek 
s tagja a tanárvizsgáló bizottságnak, mely-
nek 1882-től 1887-ig alelnöke. 1887-89-ig 
elnöke volt; a kolozsvári egyetem termé-
szettudományi karának 1873—74. és 1878 

—79-ben dékánja, 1875—76-ban pedig az 
egyetem rectora volt. 1889-ben a József-
műegyetem állattani tanszékére hivatott 
meg, hol jelenleg is működik. Az 1889— 
90. tanév óta tanára a tanárképzőintézet-
nek és tagja a tanárvizsgáló bizottságnak, 
melynek az 1889—90. tanév II. felében 
elhunyt elnökét, Stoczek Józsefet helyette-
sítette, az 1890—91. tanév óta pedig 
ugyanezen bizottság egyik alelnöke. 1869 
óta tagja, 1889 óta választmányi tagja 
a kir. magyar természettudományi tár-
sulatnak, 1870 óta az erdélyi múzeum-
egyletnek, 1872 óta az erdélyi természet-
tudományi társulatnak és 1869-től fogva 
a bécsi állat-növénytani, 1893 óta am föld-
rajzi társulatnak. A m. tud. akadémia 
1883. május 17. levelező s 1890. máj. 8. 
rendes taggá választotta. 1883-ban három 
hónapot töltött a nápolyi zoologiai állo-
máson és 1889-ben mint a kormány ki-
küldölte részt vett a Párisban tartolt 
nemzetközi állattani congressuson. — 
Czikkei a Természetben (1868. Állat és 
növény, Darwinismus, 1869. Titkos szerek 
A kolibrik, Mesterséges haltenyésztés, A 
szemlingfélék mesterséges tenyésztése, A 
vándor-sáska, 1870. A salangana, Hirundo 
(Collocalia) esculenta, Villanyos halak, A 
törökök befolyása kultúrnövényeinkre, 
1871. A rovarok a természet háztartásá-
ban, 1872. Wagner elkülönülési vagy 
gyarmatképződési elmélete. Éjszaki fény, 
A szőlő paizstetve, Lecanium vitis, 1877. 
Az állatok színéről) ; M. orvosok és term. 
Munkálataiban (XII. 1868. Budapest virá-
nyának két új növénye. XIII. 1869. Szűz-
nemzés, XVIII. 1876. A lordai és szamos-
falvi sóstavak ázalag faunája); Erdélyi 
Gazdában (1871. A fény befolyása a 
keményítő képződésére, Az ehető gom-
bák tápértéke, A növények betegségei-
ről) ; Qeorgikai Felolvasásokban (1872. 
Növényélettani közlemények); a Tanár-
egylet Közlönyében (1871—72. Könyv-
bírálatok); a Kolozsvári orvos-természett. 
Értesítőben (I. 1876. Néhány moha 
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alatt é^ö gyöklábúról. Az alsóbbrendű 
állatokban eló'forduló levélzöld testecs-
kékröl, Viszontélődiek, együttétkezők és 
élődiek az állatországban, II. 1877. A 
Gastraeadák jelenleg élő képviselőiről, A 
szigetépítő virágillatokról, III. 1878. A 
bivaly garat- és bárzsingizomzatában elő-
forduló óriási orsóalakú psorospermia-
tömlőkről, IVv 1879. Az ember megjele-
nése óta kihalt s napjainkban kihalásnak 
indult emlősökről, Támadás, védelem és 
dacz az állatországban. Stein legújabb 
nagy ázalagtani munkájáról. V. 1880. Egy 
Kolozsvárt fogott skorpió s néhány szó a 
skorpióknak hazánkban való előfordulá-
sáról. Az ősökre való visszaesésnek, ata-
vismus, egy érdekes esete, VI. 1881. A 
láthatatlan világról, VII. 1882. A Mus 
Rattus L. erdélyi előfordulása, A Tele-
phorus fuscus Latr. álczája, «hóféreg», 
•trovareső», VIII. 1883. A durványos szer-
vekről, A nápolyi öböl csillószőrös ázalék-
állatkái; XI. 1886. Az erdélyi sósvizek-
ben élő Artemiákról; 1888. Adalékok 
Erdély herpetologiájához); az Erdélyi 
Múzeumban (I. 1874. Agazzis.); a Ter-
mészetrajzi Füzetekben (I. 1877. A sza-
mosfalvi sós-tóban élő gyökérlábúak, Né-
hány szó a tengeri Amoebákról, II. 
1878. A szamosfalvi sós-tó néhány 
ázalagáról, A Palobates fuscusnak hazánk-
ban való előfordulásáról s még néhány 
szó a magyarországi békákról és könyv-
ismertetés) ; a lipcsei Zool. Anzeigerben 
(Zur Gasentwickelung im Protoplasma 
lebender Protozoen, 1882. Methoden zur 
Anfertigung von Dauerpraeparaten mik-
roskopischer Organismen, 1885. Zur Tin-
tinnoden-Literatur) ; a Természettudom. 
Közlönyben (XIII. 1882. A véglények ki-
készítésének s állandó eltartásának módja, 
XVIII. 1886. Az állati véglényekről, 1888. 
Pótfüzet. A fejcsigolya-elméiet régebbi 
és mai állása, 1892. Pótfüzet. A protop-
lazma szerkezete, 1893. A méreg az állat-
országban és 1891 óta kisebb czikkek); 
az erlangeni Biolog. Centralblattban(1882. 

Über die Natur der «Chlorophyllkörper-
chen» niederer Thiere, 1883. Das Kon-
sorlialverhältniss von A Ilgen und Thieren); 
a lipcsei Zeitschrift für wissensch. Zoo-
logieban (1883. Beiträge zur Kenntniss 
der Infusorien); a Rovartani Lapokban 
(II. 1886. Adatok egy hazai csőzőpók, 
Atypus piceus Sulz'. pontosabb ismereté-
hez) ; a Mittheilungen aus der Zoolog 
Station zu Neapel czímű gyűjteményben 
(V. 3—4. füzet. Lipcse, 1884. Über Infu-
sorien des Golfes zu Neapel. VI. Zur 
näheren Kenntniss der Tintinoden); az 
Akadémiai Értesítőben (1888. Tanulmány 
az Amoeba versicosáról.székfoglaló; 1891. 
A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó 
elemei); értekezéseinek nagy része külön-
nyomatban is megjelent; irt még az Em-
lékkönyvbe (a kir. m. term. tud. társulat 
félszázados jubilaeumára 1892. A királyi 
természettudományi társulat félszázados 
munkálkodása az állattan köréből); a 
Gazdasági Lapokba. Erdélyi Gazdába, 
Kertész Gazdába, Államorvosba és a 
Pallas nagy Lexikonának munkatársa 
(Állattan.) — Munkái: 1. Rkisidium 
Euglenae Alex. Braun. Adalék a Chy-
tridiumfélék ismeretéhez. Bpest, 1873. 
(Értek, a term. tud. köréből III. 13.) — 
2. As ember ssármasása és as ivari 
kiválás. Darwin Charles Robert után 
ford. (Török Auréllel együtt; az eredeti-
vel összehasonlította és Darwin életrajzát 
hozzá irta Margó Tivadar. Bpest. 1884. 
Két kötet, 78 fametszetű ábrával. Ter-
mészettudom. Társulat Könyvkiadó-Vál-
lálata 22. 23.) — 3. Tanulmányok a 
véglények köréből. I. rész. A véglények 
ismeretének fejlődése. Történeti és kriti-
kai átpillantás. A kir. m. természettudo-
mányi társulat megbizásából. U. ott, 1888. 
(A m. tud. akadémia Marczibányi-féle 
jutalmát nyerte 1889-ben. Ugyanez né-
metül, ford. Rózsahegyi Aladár. U. ott.) 
— 4. A Vorticellinák rugalmas és össze-
húzódó elemei. Székfoglaló. U. ott, 1891. 
(Értekezések a term. tud. köréből XXI. 
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3. sz. Ugyanez németül a Math, und 
Naturw. Berichte aus Ungarn X. 1892.) 
— Szerkesztette 1879-től a kolozsvári 
Orvos-természettudományi Értesítőt és 
1890 óta társszerkesztője a Természet-
tudományi Közlönynek. 

Orvosi Hetilap 1869. 1872. — Szinnyei K ö n y -

vészete. — Szinnyei Repertóriuma (Termé-
szettud.) 321. — Darlay, Magyar Állattani 
I r o d a l o m I. I I . — M. Könyvészet 1888. — 
Akadémiai Értesítő 1889. 128. 1890. 307. — 

Kolozsvár 1889. 9. SZ. — Vasárnapi lijság 1892. 

8. sz. arezk. és önéletrajzi adatok. 
Enyedi Gáspár, jogi doktor, tanulta 

Nagyváradon 1651-ben az ev. ref. theolo-
giát és a zsidó nyelvet; 1660-ban ugyanazt 
és jogot Leydában", hol doktori oklevelet 
nyert; volt Londonban és ahhoz közel 
Clapeniben két latin üdvözlő verset irt 
1662. és 1664-ben barátjához Jászberényi 
Pálhoz ennek két munkájában. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. 
Cent. I. 217. Cent. Alt. P. Post, 468. IV. 139. 
505. — Figyelő I . 1876. 259. 263. 266. I I . 1877. 

Enyedi György, unitárius püspök, isko-
láit a hazában elvégezvén, tanulmányait 
1571-től Olaszországban és Németország-
ban folytatta; a latin és görög nyelvet 
jól megtanulta; 1574-ben hazájába vissza-
térvén, Kolozsvárt az unitárius iskolában 
tanított hat évig ; ezután ugyanott lelkész 
és később püspök lett. Meghalt 1597. nov. 
24. 42. évében. — Munkái: 1. Igen ssép 
História az Tancredus király leányáról 
és a királynak titkos Tanácsáról Gisquar-
dusról, kik közölt fel bonthatatlan szere-
tet lévén, egymásért halálra adták mago-
kat, Olasz nyelvből az Bocatiusból Deákra 
fordíttatván Philippus Beroaldus által, 
Magyar nyelvre pedig fordíttatván G. E. 
T. által. Debreczen, 1577. (Mint a vers-
fejekből kitetszik, a fordító Georgius Enye-
dinusTransylvanus volt és a fordítás idejét 
Kénosi Tőzsér János után 1574-re tehet-
jük ; ezen kiadásból egy példány sem 
ismeretes ; későbbi kiadásai: Kolozsvár 
1582., 1624. Monyorókerék 1592., Lőcse 
1683. 1700. Buda 1726. 1750. 1772.) — 
2. Oratio Funebris ad Tumulum Claris-

simi Viri Dni Demetrii Hunyadini Super-
intendentis Ecclesiarum Unum Deum Pat-
rem et Mediatorem Jesum profitentium, 
ac Pastoris Claudiopolitani, qui 6. die 
Julii Anno 1592. expiravit. Claudiopoli 
(Egy példánya sem ismeretes.) — 3. Bes-
ponsio ad Michaelis Cserényi de Balás-
falva Assertiones Scholasticas De Sanc-
tissima et Individua Trinitate. A. D. 1593. 
23. nov. (Uzoni F. István : Histor. Eccl. 
Lib. I. Vol. 1. 295. 1. említi.) — 4. 
ExpKcationes Locorum Veteris et No vi 
Testamenti, ex quibus trinitatis dogma 
stabiliri sólet. U. ott, 1598. (A kiadást 
Toroczkai Máté eszközölte, ki ezen mun-
kát magyar fordításban is kiadta. U. ott, 
1619.) — A lengyel unitárius eklézsiák 
katekeziséhez magyarázatot irt (1592— 
97 közt) és levelét, mely Kolozsvárt 1593. 
oct. 26. kelt, Uzoni után ismerteti Jakab 
Elek. — Kézirati munkája: Conciones 
cz. a sárospataki ref. collegium könyv-
tárában. 

Czvittinger, Specimen 135. — Bod, M. Athe-
lias 74. — Horányi, Memoria I. 618. — Ersah 
u. Gruber, Alig. Encyclopaedie XXXVI. 205. 
(Rumy.) — Franki, Hazai s Külföldi Iskolá-
z á s 115. 401. 413. 414. — Egyet. M. Encyclopaedia 
VII. 766. (Vas3 József.) — Toldy, M. Költé-
szet Története. — Századok 1872. 691. 1. — 
Budapesti Szemle XVI. 1878. ( G i s m u n d a fo rd . ) 
— Heinrich Gusztáv, Boccaccio élete és mü-
vei. Bpest, 1881. 177—202. 1. — M. Könyv-
Szemle 1881. 252. 1. — Keresztény Magvető 1890. 
(Jakab Elek, ki életét és munkáit bőven 
ismerteti.) 

Enyedi István, városi főbiró, E. Már-
ton nagybányai főbiró fia ; Debreczenben 
tanult, hol 1619. máj. 15 lépett a felső 
osztályba; azután Nagy-Bányán hivata-
loskodott, hol a város jegyzője s 1677-
től 1691-ig, majdnem szakadatlanul fő-
bírája volt. — Latin hőskölteménye Ger-
son János Dissertatiójában ^Franekera, 
1686.) jelent meg. — 1665-ben irta Erdély-
nek négy esztendők alatt történt keserves 
viszontagságairól cz. emlékiratát, mely 
az 1657—1660. évek eseményeit foglalja 
magában. Magyar nyelven költ írásának, 
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mely Benkő Józsefnél sííríí írásban tizen-
hat iven megvolt, ezen latin czímet adta: 
Occasio suscepti itineris et belli Prin-
cipis Rákóczi II. in Póloniam. Kiadta 
Mikó Imre gróf az Erdélyi Történelmi 
Adattárban (IV. kötél. Kolozsvár, 1862.) 
II. Rákóczy György veszedelméről 1657— 
1660. cz. (De ebbeli jelentésénél, több 
időre való dolgok is találtatnak benne. 
Kézirata a marosvásárhelyi gróf Teleki-
féle könyvtárban.) Magyar levele Teleki 
Mihályhoz Nagybányáról 1671. júl. 29. 
az Irodalomtört. Közleményekben (I. 136.) 

Biblioiheca Sam. Com. T e l e k i I I . 92. 1. — 
Tudom. Gyűjt. 1824. I X . 80. 1. — Hon és Kül-
föld 1842. I. 47. sz. (Benkö József.) — Vj 
V. Hluzeum 1S53. I . 231. 1. — Figyelő V I . 202. 

— Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 136. 1. 

Enyedi István, ev. ref. lelkész és tanár 
előbbinek fia, Debreczenben tanult és 
1670. aug. 20. a felső osztályba lépett; 
1681-ben Kolozsvárt volt tanító és könyv-
tárnok. 1685-ben a leydai egyetem hall-
gatója volt; de már aug. 17. a franekeraira 
iratkozott be; 1688. nov. 7. Felső-Bányára 
rendeltetett papnak ; 1692-től Nagy-Enye-
den theologiai tanár volt. hol 1714. aug. 
15. meghalt. — Munkái: 1. Bisputatio 
Theologica. De Lapsu, Peccato et Causa 
Peccati. Ex Capite VIII. Confessionis Hel-
veticae Bipartita. . . . Claudiopoli, 1681. 
Két rész. — 2. Bisputatio theologica 
de sapientia carnis eiusque vanitate . . . 
Franequerae. 1685. — 3. Tekintetes Nem-
zetes Kende fi János felett tartott beszéd. 
U. ott, 1694. (Sándor István, M. Köny-
vesház, saját példányomban gr. Kemény 
József jegyzete.) — 4. Temetési prédiká-
cziója Tótfalusi Kis Miklós felett. U. ott, 
1702. (Csepregi Mihály és Szathmári 
Németi Mihály prédikáczióival együtt.) 

Weszprémi, Sueeincta Medic. Biogr. IV. 
134. — P. Szathmáry Károly, B e t l e n - F Ö t a n o d a 

T ö r t é n e t e 149. 1. — Szabó Károly, l í é g i M. 
K ö n y v t á r I. 405. 653. 1. — Tört. Tár 1888. 
797. és Bakóczi János szives közlése. 
Enyedi István, orvosdoktor, erdélyi 

származású, tanult Debreczenben és Hallé-
ban, hol 1719. aug. 28. orvosdoktori 

oklevelet nyert; onnét Leydába ment, 
hol 1720-ban iratkozott be. — Munkája : 
Be Medicina Hippocratis Mechanica. 
Praeside Friderico Hoffmanno. Halae 
Magd. 1719. 

Weszprémi, Sueeincta Med. Biogr. IV. 161. 
135. — Katona, História Critica XXXVIII. 
859. 1. — Bibi. Franc. Com. Széchenyi. S u p p l . 

I. 164. 1. 
Enyedi fFazekas) János, ev. ref. lel-

kész ; 1645. júl. 21-től Franekerában 
theologiát tanult, később kézdi-vásárhelyi 
lelkész lett. — Munkái: 1. Bisputatio-
nes XXII. Theologico-Practicae de Via 
salutis hoc est : de Electione, Redemtione. 
Vocatione, Justificatione, Sanctificatione, 
Glorificatione. Praeside Joanne Coccejo. 
Franekerae, 1648. — 2. Mennyei szó, a 
lelki álomból való felserkenésről. Avagy, 
VI. Együgyű Praedikátiók . . . Várad, 
1652. (és 1657 1658-ban is u. ott Sándor 
István szerint.) 

Bod, M. Athenás 75. — Horányi, Memoria. 
I . 619. — Siebenb. Quartalschrift V I . 1798 
302. — Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 36. 
39. 40.1. — Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchényi 
Suppl. I. 164. 1. — Szabó Károly, Kégi M. 
K ö n y v t á r I . 366. 864. 1. — Történelmi Tár 
1886. 606 1. 

Enyedi (Molnár) János, evang. ref. 
lelkész, 1650. márcz. 7-től Franekerá-
ban theologiát tanult; később vajda-
hunyadi magyar papnak választották. — 
Munkái: 1. Bisputatio I. De naturae 
inlegritate. Franequerae, 1653. — 2. 
Bisputatio II. De lege naturae. U. ott, 
(1653.) — 3. Bisputatio IV. De justifi-
catione legali. U. ott, (1653.) — 4. Bispu-
tatio V. De mercede vitae aeternae 
Adamo promissae. U. ott. (1653.) — 5. 
Bissertatio theologica Bipertita de ge-
mina. Lugd. Batav., 1659.) — 6. Az 
Isten Ígéreteinek fel-nyittatott Arany 
Banyaja. Melyben akármely szivbéli 
szomorúság, lelki keserűség, és lelki-
esméreíben levő rettegés ellen-is, mikép-
pen kellyen valakinek magát meg-erős-
siteni, az mutaftatik-meg. . . Fordítta-
tott magyar nyelvre. Szeben, 1665. 
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Bod, M. Athenas 75. 1. — Weszprémi. Suc-
cincta Med. Biogr. IV. 133. 135. 138. 1. — 
Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I. 428. — 
Történelmi Tár 1886. 608. 1. (Neve: Johannes 
Monar En.iedi) és Konez József szives közlése. 

j 
Enyedi (0) János (benedeki), a pa-

rajdi cs. kir. sóbánya mellett volt seb-
orvos. — Munkája: Falusi emberek 
patikája, a falun lakó minden keresz-
tyén valláson lévő tiszt, papokhoz. 
Melyben a falusi embereknek legneveze-
tesebb nyavalyáinak orvoslások Írattak 
meg. Szeben és Kolozsvár, 1801. 

Siebenb. Quartalschrift V I . 1798. 302. 1. — 
Katona. H i s t ó r i a Cr i t i ca XLI. 577. 1. — Szinnyei 
Könyvészete. 
Enyedi Lukács, pénzügyminiszteri mi-

niszt. tanácsos, szül. 1845. márcz. 17. r. 
kath. szőlőktől; tanulmányait Budapes-
ten. Schnepfenthalban és Bécsben vé-
gezte ; atyja a kereskedői pályára szánta, 
melyre azonban kedve s hajlama nem 
volt; attól tehát megvált és főleg köz-
gazdasági tánulmányolinak szentelte ma-
gát. 1878-ban Budapestről (hol 1875-től 
lakott) hazament Szegedre s megalapí-
totta az első napilapot, a Szegedi Nap-
lót ellenzéki iránynyal. Társadalmi s 
politikai szereplését Szeged közlörvény-
hatósági életében különösen 1880-ban 
kezdette meg, midőn szept. Eisenstädter 
családi nevét is Enyedire változtatta. A 
város reconstructiójában mint a pénzügyi 
s szintigyi bizottságok s a később Szege-
den alkotott kezépítészeti tanács tagja, 
tevékeny részt vett. 1884. jún. 13. a 
tápéi kerület (Csongrádm.) megválasz-
totta országgyűlési képviselőjének és a 
házban pénzügyi s közgazdasági kérdé-
sekkel foglalkozott. 1890. jan. 22. pénz-
ügyminisztériumi osztálytanácsossá, 1893. 
febr. min. tanácsos lett. — Nemzetgazda-
sági czikkeket irt a P. Naplóba (1878. a 
német kereskedelmi szerződésre vonatkozó 
két czikke E. L. jegygyei stb.), a Gottschall 
által szerk. Unsere Zeitba (1878. tanul-
mányt a magyarok leszármazásáról), a 
Nemzetgazdasági Szemlébe (1878. A de-

mokratia viszonya a nemzetgazdaságtan-
hoz, 1889. A munkás biztosításokról, A 
valutakérdésről), az Arad és Vidékébe 
(1886. Negyedik rendről), a M. Szalonba 
(1886. Kiegyezés Ausztriával), a Pallas-
Lexikonának is munkatársa. — Munkája: 
A jelenkori socialismus. Bpest. 1878. 
(Különnyomat a Budapesti Szemléből.) — 
Szerkesztette a Szegedi Naplót 1878. júl. 
28-tól 1888. szept. l-ig. 

iU. Könyvészet 1878. — Szegedi Napló 1880. 
209. s z . — Halász Sándor, O r s z á g g y ű l é s i 
Almanach. Képviselőház. Bpest, 1886. 45. 1. 
— .11. Salon VI. 1886. 145. 1. arczk. VIII. 
1888. a r c z k . — Szegedi Hiradó 1890. 357. s z . 
és önéletrajzi adatok. 

Enyedi Fái. Életéről és lakóhelyéről 
vajmi keveset tudtak addig, mig Szilágyi 
Sándor kiderítette, hogy mult századi 
irnok volt ési Szamosközy munkáját pla-
gizálta. — Éneke az erdélyi veszedel-
mekről, gróf Mikó Imrének Erdélyi Tör-
ténelmi Adattárában (Kolozsvár, 1855. 
1. 177—217. 1.) jelent meg, a gróf Esz-
terházy László kézirati példányából. E 
mű. melyet alaptalanul tulajdonítottak 
Enyedi Pálnak, tulajdonképen nem ének. 
hanem (mint Bogerius Carmen Misera-
biléje) az 1598 — 1604. erdélyi viharos 
időszaknak siralmas elbeszélése. Eredeti 
fogalmazványa, mely Szamosközy kéz-
írása, megvan a budapesti egyetemi könyv-
tárban. 

Hon és Külföld 1842. I. 46. sz. (Benkö József.) 
— Uj M. Hluzeum 1853. — Bud. Szemle I I I . 

1858.188.1. — Századok 1878. (Szilágyi Sándor.) 

Enyedi Sámuel (benedeki), orvosdok-
tor, tanár és ev ref. lelkész, valószinűleg 
nagy-enyedi származású volt és iskoláit 
szülővárosában végezte ; azután a nagy-
váradi egyház költségén külföldi egye-
temre ment és 1649—50-ben Utrechtben 
Voet előadásait hallgatta; 1650. máj. 
22-től pedig Franekerában tanult, hol 
1653-ban orvosdoktorrá avatták, mire 
visszatért hazájába s a nagyváradi isko-
lák igazgatásával bízatott meg. Midőn 
két év múlva a tanítástól megvált és 



1335 Engelbrecht—Engelharth 1318 

gyakorló orvosként működött és dolgai 
miatt Debreczenbe ment ; bonnan kijöt-
tében a városból néhány katona utánna 
nyargalt és megtámadták ; egyike hátul 
reá lőtt, úgy hogy nyaka alatt és lapocz-
kája mellett menvén testébe a golyó, a 
mellén jött az ki; Debreczenbe hurczol-
ták és sebeit bekötötték, azután Ecsedre 
a fejedelem elé vitték, ki a vádak alap-
talansága felől meggyőződvén, szabadon 
bocsátotta. Miután 1660-ban török kézre 
került Nagyvárad, E. Huszton Rhédei 
Ferencznél tartózkodott. 1664-ben Nagy-
Enyedre hivatott meg bölcselettanárnak, 
hol öt évig működött; 1669-ben prédiká-
tor lett Alvinczen. hol l67i-ben meg-
halt. — Munkái: 1. Dissertatio theolo-
gica, praes. Gisb. Voetio. De Visione 
Dei per Essentiam. Ultrajecli, 1651. — 
2. Dissertatio medica, praes. Henr. 
Regio. Medicatio duorum aegrorum 
aneurismate et gangraena laborantium 
1651. jún. 21. U. ott. — 3. Exercitatio 
de visione Dei per essentiam. Franeque-
rae. 1651. — 4. Disputatio theologica, 
praes. Kloppenburgio. De vera Spiritus 
Sancti Deitate. U. ott, 1652. — 5. Dis-
putatio V. De Dei potentia, potestate et 
adorabilitate. U. ott, 1653. — 6. Dispu-
tatio V-ae reliqua. De divina praedesti-
natione. U. ott, 1653. — 7. Dissertatio 
inaug. medica de Ictero. Traj. ad. Rh., 
1653. — 8. Praecepta Morum, Institu-
tioni Puerorum accomodata, facilioris 
memoriae causa, stylo juxta textum so-
lutum sonante, carminibus comprehensa 
proponuntur. Ut autem intelligentius disci 
possint, textus etiam e regione exhibetur. 
prout a . . . Joanne Arnos Comenio col-
lectus est ; in usum Varadien. Scholae, 
Opera Samuelis Enyedi . . . Varadini, 
1658. (A magyarországi s erdélyi isko-
lákban általában el volt terjedve; sok 
kiadást ért, u. m. Lőcse, 1677., 1690., 
1696., 1700. Debreczen, 1714., 1735., 
1791. Pozsony, 1729. stb.) — 9. . . . De 
Libero Arbitrio; Quam Auxiliante Deo 

sub praesidio . . . S. Enyedi . . . publice 
defendet Michael Eperiesi . . . Cibinii, 
1665. (Egyetlen példánya a marosvásár-
helyi Teleki-könyvtárban; a czímlevél 
legelső sora: Disputatio Philosophica ? 
le van szakasztva.) — Weszprémi szerint 
Lorántfi Zsuzsánnához is intézett rész-
vétiratot. fiának Rákóczi Zsigmondnak 
halála alkalmából, latinul és magyarúl, 
mely Váradon kinyomatott 1656-ban. — 
Bod Péter ezt irja róla: «Ugy látszik 
holmi verseiből, hogy alávaló poéta nem 
volt.» 

Bod, M. Athenas 76. — Weszprémi, Succincta 
Medicorum Biogr. Cent. Alt. Pars I. 54—58. 
P. I I . 285. IV. 138. 244. — Horányi, Memor i a 
I. 620. — Benkő, Transsilvania II. 388. — 
Siebenb. Quart. V I . 1798. 303. 304. — Catalogus 
Bibl. Fr. Gom. Széchényi. Suppl. I. 161. 
I I . 397. — Szolárdi János S i r a lmas M. K r ó n i -
kája (Ujabb Nemzeti Könyvtár II. Pest, 
1853. 443.) — Sugár, Az orvosok és orvosi 
tudomány Magyarországban. Pest, 1861. 26. 
— Egyetemes M. Encyclopaedia V I I . 767. 1. 
(Vass József.) — P. Szathmáry Károly, A Bethlen 
f ö t a n o d a tör ténete*83. 150. 1. — Sziics István, 
Debreczen Története II. 340. — Figyelő XVI. 
387. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 
— Történelmi Tár 1886. 608 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Enyedi Sámuel (benedeki), gépész és 
órás Kolozsvárt. Sok olyanon törte az 
eszét, mi okos embereknek is dolgot adott 
volna; ilyenek : egy emeltyű, melylyel 
egyetlen ember tiz perez alatt 60 mázsát 
száz ölre emelhet; egy mathematikaióra a 
mágneshajlás megmérésére; napóra de-
lejtű nélkül; tengeri óra. mely jobb a 
használatban levőknél sat. Sőt a repülés 
mesterségét is feltalálta; azonban alig 
hogy az ablakból kilépett, tüstént a földre 
esett. — Munkája : Demonstratio quacl-
ratura circidi. Nunc primum cum orbe 
erudito communicata. Claudiopoli. 1767. 
(Seivert véleménye szerint más által for-
díttatott le latinra.) 

Horányi, MemoriaHung. I. 620.1.— Siebenb. 
Quartalschrift V I . 1798. 304. 1. — Budapesti 
Szemle VI. 1859. 46. 1. (Szi lágyi S.) — I f j . 
Szinnyei József, I r o d a l m u n k T ö r t é n e t e 1711— 
1772. Bpest, 1876. 178. 1. — Szinnyei Könyvé-
szete. 
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Ényi László, középiskolai tanár, szül. 
1856. jan. 4. Ó-Kécskén Pestmegyében; 
a kolozsvári ev. ref. kollégiumban tanult 
1872-ig ; mint ügyes rajzoló, állami rajz-
tanár-jelölti ösztöndíjat nyert és 1872-ben 
Budapesten a rajztanár - képzőintézetbe 
lépett, hol 1876-ban tanképesítő okleve-
let nyert. 1876—77-ben a budapesti tanár-
képző gyakorló-gymnasiumnál mint gya-
korló tanárjelölt működött; 1877-ben a 
trencséni izr. hitközségtől fentartott fele-
kezeti jelleg nélküli alreáliskolához rajz-
tanárrá, 1878-ban pedig ugyanott az állami 
felsőbb leányiskolához neveztetett ki ren-
des tanárnak, hol a rajzon kívül a magyar 
nyelvet is tanítja. — Programméríeke-
zései: Rajztanítás a felsőbb leányiskolá-
ban (Trencséni áll. lelsőbb leányiskola 
Értesítője 1883.), A Toldi-trilogia nőalak-
jairól (U. ott, 1889. Ism. Égvet. Philol. 
Közlöny 1890.) 

Önéletrajzi adatok. 

Enyiczkei (Kis) Gábor, ügyvéd, Kis 
János és Toldi Erzsébet ev. ref. szülők 
fia, s^ül. 1851. nov. 5. Tályán Zemplén-
megyében, a gymnasiumi s jogi tanul-
mányait (1863—73.) a sárospataki ref. 
főiskolában végezte. Társaival együtt részt 
vett az Erdélyi Jánosról nevezett főgym-
nasiumi irodalmi kör létesítésében 1868-
ban. A jogtudományi, akkor u. n. birói 
államvizsgát 1873-ban Sárospatakon le-
tette s 1874 elején Nyíregyházára, majd 
az év őszén Budapestre Ghyczy Gyulá-
hoz ment joggyakorlatra. 1876. febr. letette 
az ügyvédi vizsgát; azután három évig 
Budapesten ügyvédi gyakorlatot folyta-
tott ; 1879 elején pedig Sátoralja-Ujhelyen 
telepedett le, hol 1892 végéig ügyvéd-
kedett, mely idő alatt mint megyei bizott-
sági tag Zemplénmegye közgyűlésében 
élénk részt vett. 1892 végén ismét Buda-
pestre költözött és itt folytatja az ügyvéd-
kedést. 1877 táján részt vett a jogászkör 
működésében, melyből a mai jogászegylet 
keletkezett és részt vett az országos 
jogászgyűlések tanácskozásaiban. — Jog-

tudományi czikkei közül nevezetesebbek 
a M. Themisben (1876. A feléntúli sére-
lem mint szerződésbontó ok a magyar 
jog szempontjából, Ellenmondó törvények, 
Bagatelleljárás és ügyvédi képviselet, 
1877. A kezességi jog köréből, 1878. Az 
életbiztosítási szerződés időelőtti érvénye-
sítéséről, A takarékpénztári alap termé-
szetéhez, 1879—80.), A Jogtudományi 
Közlönyben (1880—82. Az örökösödési 
törvénytervezet beosztásához, 1883. Az 

; ági öröklés és köteles rész, 1884—87. 
1892. Az írásbeliség kérdéséhez) sat. Ezen 
kivül jelentek meg jogi czikkei a Toldy 
István által szerkesztett Nemzeti Hírlap-
ban és a Sárospataki Lapokban. — Mun-
kája : Örökösödési jogunk áttekintése a 
jogfejlődés szempontjából. Bpest, 1878. 
(1878. czikksorozat a Magyar Themisből.) 

Tipray Könyvészete 1878. XXXIII. 1. es 
önéletrajzi adatok. 

Eördögh Dániel (lászlófalvi) 1834-ben 
Mező-Berényben gymnasiumi tanuló volt. 
Verseket irt az Athenaeumba (1837—38), 
a Koszorúba (1840.) és az Életképekbe 
(1844). — Költeményeire Oszi virágok 
cz. 1857-ben hirdetett előfizetést, de a 
könyv megjelenéséről nincsen tudomásom. 

Vasárnapi Újság 1857. 14. SZ. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — Figyelő XI I . 82. 88. 95. 1. 

Eördögh Dániel (lászlófalvi), nevelő. 
— Munkái: 1. Népiskolai reform. Sáros-
patak, 1869. — 2. Filloxera acliillesi 
sarka. Uj nézetek a filloxeráról s ki-
pusztítása módjairól, úgyszintén a szőlők 
czélszerű kezeléséről. Miskolcz, 1885. — 
3. Korunk bűnei és az Istehtagadás. 
Tanköltemény. U. ott, 1889. — 4. Tün-
dérsíp. Költemények és erkölcsi versek 
gyermekek és serdültebb ifjúság számára. 
S.-a.-Ujhely, 1890. — Czikket irt az Állat-
világról az Ország-Világba (1883) és Heil-
prin Mihály életrajzát a Borsod-Miskolczi 
Közlönybe (1888. 52. sz.) 

M. Könyvészet 1886. 1889. 1891. 

Eördögh Emil. L. Ábrányi Emil. 
Eördögh Endre, ügyvéd, szül. 1834-
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ben Pécskán Aradmegyében ; mint ügy-
véd Aradon telepedett le, hol 1870. szept. 
12. meghalt, — Kisebb népies czikkei: 
A haldokló atya fiához és A kincsőrző 
az Aradi Utasító Naptárban (1861) jelen-
tek meg. — Munkája : Kenderest Poz-
dorja Boldizsár utazása a hat világ-
részben. Arad, 1860. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — lakatos Ottó, A r a d 
Története III. 50. 1. 

Eördögh(Eördegh) István (lászlófalvi), 
költő, Acsádon Szabolcsmegyében szüle-
tett vagyonos szülőktől; tanult Debreczen-
ben, Nagyváradon és Pesten, hol 1842. 
ápr. 12. meghalt 18 éves korában. — 
Első figyelmet keltett munkája Robes-
pierre cz. a Nemzeti Almanachban jelent 
meg (1841), u. ott jelent meg Regnault 
család cz. elbeszélése és halála előtt egy 
hónappal irt levele atyjához ; az Athe-
naeumba is írt verset és elbeszélést Ca-
moens cz. (1841—42.) — Munkái: 1. 
Corday Charlotte, eredeti dr. 4 szak. 
Buda, 1841. (Szinműtár II. 2. sz. Censurai 
kézirati példánya a m. n. múzeumban.) 
— 2. No és királyné, ered. dr. 3 felv. 
U. ott, 1842. (Szinműtár III. 2.) 

Regélő P. Divatlap 1842. 30 . SZ. — Jelenkor 
1842. 31. SZ. — Danielik M. í rók II. GS. 1. 

Eördögh Jenő, a Lloyd-társaság-ügy-
nöki segédje. — Tengeri utazásáról tudó-
sításokat küldött a Divatcsarnokba (1855. 
Tengeri képek), a Vasárnapi Újságba (1862. 
1864.Tollrajzok a tengeri életből),a Honba 
(1867—68. Egyptom. Alexandria) és köl-
teményt irt a Napkeletbe (1860.) 

Eördögh Károly, trencsénmegyei szár-
mazású. Kertbeny szerint 1849 után emig-
rált és Olaszországban mint hajóskapi-
tány szolgált; 1861-ben az olasz légióban 
százados volt és Aquiban tartózkodott; 
1862-ben elbocsátották ; azontúl Genuá-
ban élt. — Munkája: Vág völgye. Po-
zsony, 1848. 

Kertbeny K. M., Xamensverzeiehniss der 
Ungarischen Emigration seit 1849. Brüssel 
u n d L e i p z i g 1864. 13. 1. — Vasárnapi Újság 
1805. 28. sz. — Petrik B i b l i o g r . 

Eördögh Lajos, megyei szolgabíró, szül. 
1847. ápr. 19. Békés-Csabán; tanult szülő-
városában, Szarvason (1865-ig) és Buda-
pesten; 1872 óta az orosházi járás szolga-
birája. — Hírlapokba irt különféle czikke-
ket s verseket, különösen a Békési La-
pokba (1877. sat.) — Munkái: 1. Köny 
és mosoly. Költeményt'üzér. Orosháza, 
1876. — 2. Repkény. Versfüzér. U. ott, 
1884. 

Kertbeny Könyvészete. I. Magyar költök 
11. (Kefelevonatban.) — Veres, Orosháza. Oros-
háza, 1886. 188. 1. 

Eörsi (Engel) Gyula, hirlapiró, szül. 
1863. szept. 7. Ráczkevén Pestmegyében, 
iskoláit Budapesten végezte. — Irt több 
szépirodalmi, mezőgazdasági s közgazda-
sági czikket a fővárosi s vidéki lapokba. 
Munkái: 1. Tavaszi gallyuk. Bpest, 1882. 
(Költemények.) — 2. A virágnak meg-
tiltani nem lehet. Regény. U. ott, 1888. 
(Ism. Székesfehérvár és Vidéke 15. sz.) 
— 3. Paraszt históriák. U. ott. 1891. 
Két kötet. — 4. Kettős gazdasági könyv-
viteltan. U. ott, 1892. — Alapította és 
szerkesztette a Gazdatisztek Lapját 1887. 
decz. 25-től 1889. jan. 20-ig Budapesten. 

V. Könyvészet 1S82. és önéletrajzi adatok. 

Eőry Andor (sárvári). L. Sárváry Eöry 
Andor. 

Eőry Fülöp Gábor. L. Fülöp (Eöry) 
Gábor. 

Eőry László. — Munkája: A keresz-
tény nőnem diadala. Szatmár, 1875. 

Petrik Könyvészete. 

Eőssi (Ősi) András, székely főnemes, 
ki Szent-Erzsébeten lakott, Udvarhely-
széken, Kükiillő- és Fejérmegyékben ter-
jedelmes földbirtokot birt. Ő volt a szom-
batosok felekezetének megalapítója, val-
lásuk megalkotója. Az Erdélyben lábra 
kapó unitárius hitnek egyik legrégibb híve, 
már 1567 ben Dávid Ferenczhez állott. 
Az élet megviselte, bénult, beteges ember 
volt, gyermekeit, három fiát és nejét el-
vesztette s a vallásban keresett enyhülést. 
Addig forgatta a szent iratokat, míg a 
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szombatosok vallását kitalálá. Ennek 
az új bitnek maga volt első apostola, 
irója és énekszerzője. Nem volt iskolá-
zott theologus, még a korabeli humanisz-
tikus műveltség színvonalán sem állott, 
de a bibliában és az egyháztörténelem-
ben annál jártasabb volt. Kiváló hatást 
gyakorolt a szombatosság fejlődésére, hogy 
fiává fogadta Péchi Simont, a ki később 
Erdély főkanczellárja s a szombatosság 
egyházi és világi ereje lett; hozzácsat-
lakoztak a felekezet legjobbjai, köztük 
Bogáti Fazekas Miklós. Ebből a társa-
ságból került ki a szombatos-irodalom 
első sarjadzása. — Irt maga Eőssi és 
iratolt másokkal különféle egyházi műve-
ket, imákat, prédikácziókat, magyaráza-
tokat, énekeket. E munkásság eredménye, 
hogy a szombatosoknak már 1600 körül 
rendszeres énekes-könyvük volt, melyet 
valószínűleg Eőssi maga szerkesztett. Ez 
is, mint saját művei, kéziratban maradt 
meg. Kézirati műveiül a következők tekin-
tendők : Hitczikkek : Káté; két magyar 
ima; Énekeskönyv az hamis vallásoknak 
rontására és az igaz vallásnak minden 
részeinek megmutatására. (E versbe szedett 
káté 15 tankölteményt foglal magában.) — 
Eőssi András 1598—1602 között halt meg. 

Uj M. Muzeum 1850—51. 1854. — Keresztény 
Magvető 1871. — Történelmi Tár 1887. 808. 1. 
— Kohn Salamon, A szombatosok. Bpest, 
1890. és dr. Erdélyi Pál szives közlése. 
Eőszy Ferencs, Zilahi kath. plébános. 

— Munkája: Novus s. crucis triumplius, 
vagyis egy szent keresztnek, a Kristus 
keresztének ellenségein nyert győzedel-
mes pompája. Melyei a rajta elkövetett 
gyalázat, és szentségtelenítés után, öt 
esztendőre megtiszteltetett; a midőn . . . 
báró Csik Sz. Királyi Andrási Ferencz 
ur . . . apostoli buzgóságának munkálko-
dásából, a hova gyalázatosan vettetett 
vala, szép processioval, nagy tisztelettel 
a mindszenti templom eleibe helyhezte-
telt és fölemeltetett e következő prédi-
káczióval. Nagyvárad, 1750. 

Petrik B i b l i o g r . 

Eőszy József, gymnasiumi lanár Nagy-
váradon. — Munkái: 1. Illustr. ac rev. 
clno Nicolao líondé de Póka-Telek, olim 
consecrato episcopo Belgradiensi . . . re-
cens inaugurato episcopo Magno-Vara-
diensi. Debrecini, 1801. — 2. Carmen 
docto nomini. dignisque honoribus rev 
ac clar. dni Stephani Tokodv, virtute, 
doctrina, cura animarum illustris, dum 
solenni ritu cathedralis ecclesiae M. Vara-
dinensis sacri senatus subsellio conde-
coraretur, in perpetuam grati animi tes-
seram dicatum Magno-Varadini 1802. 21. 
Április. M. Varadini. — 3. Ocle honori-
bus ill. ac rev. dni Samuelis Vulkán cum 
supremam pastoralem dignitatem in alma 
dioecesi M. Varadinensi graeci ritus ca-
tholica communi applausu adiret. Dicata 
Magno Varadini anno 1807. U. ott. — 
4. Salutatio, qua ill. ac rev. dnum Sa-
muelem Vulkán, Magno-Varadinensem 
graeco catholicum episcopum, ipsa fes-
tivae praesulae inaugurationis celebritate 
humillimo venerebatur iuventus regio-
episcopalis domestici seminarii anno 1807. 
mense Junio die 29. U. ott, 1707. — 5. 
Ocle et oratio Ludovici Rhedei, dum 
inclyti com. Bihariensis munus supr. 
comitis administraloris faustis auspiciis 
capesseret honoribus die 28. Mar. 1808. 
U. ott, 1808. 

Petrik B ib l i og r . 

Eötvös Ferencz (vásáros-naményi), 
előbb az egri lyceumban az egyháztör-
ténelem és szertartástan tanára, 1792-ben 
felső-bányai plébános volt. — Munkája: 
Generales rerum liturgicarum notiones 
in prooemium et sectiones octo digestae. 
Agriae, 1780. 

Koncz Ákos, Egr i egyházmegyei papok az 
irodalmi téren. Eger, 1892. 

Eötvös Ignácz (vásáros-naményi báró), 
bölcseleti doktor, kir. főpohárnok, főispán 
és válóságos belső titkos tanácsos, szül. 
1763. jan. 6. Kassán ; atyja E. Miklós 
cs. kir. tábornok a török és a hétévi 
háborúban kitüntetett vitézségeért 1768. 
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febr. 2. báróságot nyert, anyja báró j 
Splényi Anna volt. E. Ignácz középiskolai 
tanulmányait a kis-szebeni gymnasium-
ban, a bölcseletieket Váczon és Nagy-
szombatban. a jogiakat a kassai aka-
démiában végezte; 1779. aug. 30. a í 
nagyszombati egyetemen bölcseleti dok- j 
tor lett. 1786-ban a tiszáninneni kerületi j 
tábla előadójává s titkárává neveztetett: 
e hivatal 1790-ben megszűnvén, a magán-
életbe vonult; részt vett az 1790., 1792. 
és 1796. országgyűléseken, 1797-ben a 
m. kir. udvari kamara tiszteleti, majd 
valóságos tanácsosává nevezték ki s több 
nagyfontosságú megbizásokban járt el; 
ő hajtotta végre az egri érsekség, a kassai 
és szatmári püspökségek és káptalanok 
közti osztályt; 1802. belső titkos tanácsosi 
ranggal a kincstári jószágok igazgatásá-
val bizatott meg és a felség felszólítására 
tervet dolgozott ki a koronái s kincstári 
jószágok jövedelmeinek emelésére ; 1806. 
a m. k. udvari kamara alelnöke lett, mely 
hivatalt 1812-ig viselte, midőn korona-
őrré, 1813. Gömör, 1823. egyszersmind 
Hontmegve főispáni helytartójává, 1820. 
Abaujmegve valóságos főispánjává s kir. 
főpohárnokmester lett. Részt vett az 1825 
—27. 1830. és 1832—36. országgyűlése-
ken és a rendszeres munkálatok kidolgo-
zásával megbízott országos választmány 
legtevékenyebb tagjai közé tartozott; az 
úrbéri alosztály elnökségét is ő vitte. 
1837-ben a sz. István rend középkeresztjét 
nyerte érdemei elismeréseül. Meghalt 
1838. jún. 12. Budán. — Munkái: 1. 
Extractus synoptico-encyclopaedicus le-
gum in corpore juris hungarici conten-
tarum in suas materias divisus. Budae, 
1829. — 2. Index synopticus actorum 
comitialium in novem regni Hungáriáé 
et partium ei adnexarum comiliis signan-
ter ab anno 1790—91. usque 1825—27. 
inclusive occurrentium. U. ott, 1829. — 
3. Beszéd, melyet. . . Hontvármegye fő-
ispányi helylartói székébe való bevezet-
tetése alkalmatosságával köszöntette az 

öszvegyült megye rendeit: Böjtelő hava 3. 
1823. Esztergom. — 4. Sermo exc. ac ill. 
1. b. Ignatii sen. Eötvös de Vásáros-Na-
mény, qua pro actu installationis dele-
gati commissarii Regii die 17. Sept. 1827. 
in 1. r. civitate Eperjes. Cassoviae. (Ser-
mones cz. gyűjteményben.) — Beszéde, 
melyet 1813. ápr. 26. Gömör- és Kis-
Hont t. e. megye rendeihez hivatalába 
igtatásakor tartott, az azon alkalommal 
mondott beszédekkel együtt 1815-ben Mis-
kolczon szintén megjelent. — Arczképe 
rézmetszetben, Weidner rajzolta s Ehren-
reich metszette. 

Tudom. Gyűjt. 1823. I I . 129. 1. — Regélő 
1838. 49 . s z . — Nagy Iván. M a g y a r o r s z á g 
Családai IV. 51. Pótlékkötet 222. — Egyete-
mes 31. Encyclopaedia V I I . 767. 1. ( l ' au l e r 
Tivadar.) — Petiik Bibliogr. és gyászjelentés. 
Eötvös Ignácz (vásáros-naményibáró), 

bölcseleti s jogi doktor, cs. kir. kamarás, 
m. kir, udvari alkanczellár, valóságos 
belső titkos tanácsos és főpohárnokmester, 
előbbinek és báró Szepessy Máriának 
fia, szül. 1786. febr. 25. Sályon Borsod-
megyében, középiskoláit Budán, a bölcse-
letieket és jogiakat a m. kir. egyetemen 
végezte. 1802-ben bölcseleti, 1804-ben 
pedig ő felsége pártfogása alatt tartott 
nyilvános vitatkozás után jogi doktorrá 
avatták. A felség 1804. szept. 1. kelt 
sajátkezű iratában adta meg az engedélyt 
édesatyja érdemeinél fogva ; ez alkalom-
mal ő felsége személyét mint kir. biztos 
gróf Széchenyi Ferencz in. kir. főkamarás-
mester képviselte; a vitatkozó, akkori 
szokás szerint, tételeihez Práynak De 
sigillis regum et reginarum cz. munkáját 
csatolta s osztotta szét. A gyakorlati 
térre mint Pestmegyének tiszteletbeli al-
jegyzője lépett, utóbb a m. kir. udvari 
kamarához fogalmazóvá neveztetett k i ; 
később titkár és előadó tanácsos, 1826. 
a m. kir. udvari kanczelláriának előadó 
udvari tanácsosa, 1826. Sárosmegye fő-
ispáni helytartója s 1827. valóságos fő-
ispánja lett. 1830-ban másod udvari 
kanczellárrá s belső titkos tanácsossá moz-

42. tv sajtó alá adatott 1893. febr. 28. 
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•díttatott elő ; 1831. a felvidéken támadt 
-cholera-zendülés alkalmával, 1834. a 
hevesmegyei tisztújítási mozgalmak meg-
vizsgálására királyi biztossá, 1836. ki-
rályi főtárnokmesterré neveztetett ki, mely 
méltóságról 1841-ben lemondott. Meghalt 
1851. aug. 21. Velenczén, Fejéi-megyében. 
— Munkái: 1. Sermo ill. dni 1. b. Ignatii 
jun. Eötvös de Vásáros-Namény neo in-
stallati comitatus Sárosiensis supremi 
comitis die 17. Sept. 1827. in 1. r. civi 
täte Eperjes. Cassoviae. (Sermones cz. 
gyűjteményben.) — 2. Beszéde, melyet 
Sáros megyei karok és rendekhez 1835. 
Mindszent hava 20. végzett tiszt építő 
•széknek lefolyta alatt tartott. Eperjes, 
1836. — 3. Die Einkünfte des Schatzes 
im Königreiche Ungarn. Ofen, 1846. (Név-
telenül.) — 4. Ungarns gegenwärtiger 
und zukünftiger Nationalreichthum. 
U. ott, 1847. (Névtelenül.) — Latin be-
széde, melyet prokanczellari hivatalába 
beigtatásakor 1830. jan. 31. mondott, 
kéziratban megvan a budapesti egyetemi 
könyvtárban. — Arczképe rézmetszetben 
Lütgendorf F. bárótól 1827-ből a Spiegel 
1835. 21. számához van mellékelve. 

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlék-
k ö t e t . — Egyetemes ;)/. Encyclopaedia V I I . 
7R8. 1. ( P a u l e r T i v a d a r . ) — Pauler Tivadar. 
A budapesti m. kir. tudomány-egyetem tör-
t é n e t e 1. 343. 365. — Bayer József, N e m z e t i 
JátékszinTörténete I. 226.1. — Petrik Bibliogr. 
I. 591. III. 712. 1. 

Eötvös József (vásáros-naményi báró), 
magyar kir. miniszter, a m. tud. akadé-
mia igazgató s tiszt, tagja és elnöke s 
a Kisfaludy-társaságnak szintén elnöke, 
E. Ignácz báró főtárnokmester és báró 
Lilien Anna csillagkeresztes és palota-
hölgy fia, szül. 1813. szept. 3. Budán, 
hol alsóbb latin iskoláit végezte ; bölcse-
leti s törvénytudományi leczkéket a pesti 
•egyetemen hallgatott 1826-tól 1831-ig. 
Fejlődésére nagy hatást gyakorolt derék 
nevelője, Pruzsinszky József, a franczia 
felvilágosodás hive, ki tanítványában ko-
rán élénk érdeklődést ébresztett a politika 

l d . S z i n n y e i J . , Magyar írók II. 

s philosophia kérdései iránt, mig szoros 
barátsága Szalay Lászlóval irodalmi haj-
lamait táplálta. Jelen volt az 1832. or-
szággyűlésen s azalatt Pozsonyban 1833-
ban ügyvédi vizsgát tett. Már 1831-ben 
aljegyző lett Fejérmegyében, 1835-ben 
pedig a magyar udvari kanczelláriához 
ment, hol 1836-ban fogalmazónak nevez-
tetett ki; végre 1837-ben az eperjesi kerü-
leti tábla közbirája lett. Eddig tart köz-
hivatalnoki pályája, mig később a pesti 
magányában fáradatlanul működő irót 
a nemzet közbizalma a cultus- és köz-
oktatási tárcza átvételére szólítá föl. A 
szónok és író kiképzésére, világirodalmi 
műveltségén kívül, nagy befolyással voltak 
többszöri utazásai a bel- és külföldön. 
1836—37-ben beutazta Németországot, 
Svájczot. Hollandiát, Franczia- s Angol-
országot. Ez utazása előtt a m. tud. aka-
démia már 1835. szept. 14. levelező, 1839. 
nov. 23. tiszt, tagjául. 1855-ben másod-
elnökéül, 1870. jan. 17. elnökéül válasz-
totta. 1840-ig Sályon Borsodmegyében, 
atyja jószágán lakott és egészen az iro-
dalomn?k élt; az 1840. országgyűlés előtt 
Budára, majd állandóan Pestre tette át 
lakását. Irodalmi működése, különösen a 
Karthausi cz. regénye (1838—41.). feltű-
nést keltettek és az ifjú iró nevét az 
irodalomban és a közéletben nagy tisz-
telettel kezdték emlegetni. 1838. nov. 25. 
a Kisfaludy-társaság is tagjának, 1847-ben 
és újra 1860. máj. 24. elnökének válasz-
totta. Véleménye a fogházjavítás körül, 
e fontos tárgyban egész irodalmat terem-
tett. mely irodalomban a hallgató rend-
szer előnyeit senki sem fejtegeté szebben, 
jelesebbűi, tanúlságosabban, mig a magán-
rendszer pártolóinak élén Szemere Ber-
talan állott; az 1840. országgyűlés mái-
egyik elsőrendű haladási kérdésül tűzte 
ki a börtönjavítás ügyét, s országos bizott-
mányt nevezett ki, melynek az ország 
legnagyobb státusférfiai között az ifjú E. 
is tagja lett. Az akadémia a Karthausi 
megjelenéskor (1839.) tiszteleti tagjává 

43 
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emelte a költőt. Költőibb nyelvet alig 
mutathat a magyar próza; megjelenése 
a külföldön is nagy figyelmet ébresztett, 
dicsérték a gazdag phantaziát, mely min-
den során nyilvánul. 1840-ben mint felső-
házi tag, jelen volt az országgyűlésen, 
hol az ellenzék soraiba lépett, többnyire 
pártolva s jeles szónoklattal támogatva 
az alsóház hazafiúi igyekezeteit. Csak 
néha tért el pártja többségétől, mely ese-
tekben a jövendő többnyire igazolá néze-
teit. Igy a vallásügyben, mely végre is 
azon uton intéztetett el, melyet E. önálló 
s akkor különcznek tartott és gyanúsított 
véleménye kijelölt 1841-ben, midőn Szé-
chenyi István gróf az akkor keletkezett 
Pesti Hirlap modorát oly nagy zajjal meg-
támadta, Kossuth védelmére E. irta a 
legszebb röpiratot Kelet népe és Pesti 
Hirlap cz. Az 1843. országgyűlésen ismét 
megjelent. Ekkor már egyik országos 
tekintélye volt a magyar ellenzéknek. 
Batthyányi Lajos és ő voltak a főrendi 
ellenzék vezetői. Midőn a Pesti Hirlap 
1844 közepén a központosítás közlönyévé 
vált, Szalay Lászlónak E. lett egyik legmun-
kásabb , legtekintélyesebb dolgozótársa. 
Itt fejtegette s mutatta ki, európai szín-
vonalra emelkedve, hogy Magyarország 
regeneratiójára az egyetlen biztos rend-
szer a parlamentáris felelős kormányzat. 
Czikkei tudományos-rendszerű munkává 
dolgozva Reform cz. alatt (Lipcse. 1846. 
és Pest, 1868.) jelentek meg s eze-
ket részletes tárgyalások egészítették ki 
Teendőink czím alatt (P. Hirlap 1847.) 
Midőn a kormány az administratori rend-
szerrel lépett föl, mely szorosabb össze-
tartásra inté az ellenzéket, E. egyike volt 
azoknak, kik az összetartás előidézésére 
mindent elkövettek, feledve minden bán-
talmat, mikkel még magán életét is el-
keseríték az ellenzék másik töredékének 
némely szenvedélyes hatalmasai. Később 
a parlamenti kormány eszméjét az or-
szágos ellenzék programmjába is sikerült 
beiktattatnia. Az 1847-ben megnyitott 

pozsonyi országgyűlésre mint képviselő-
akart fölmenni, azonban Békésmegyében,, 
hol birtokos volt. nem mutatkoztak kilá-
tások, hogy meg fog választatni ; vissza-
lépett tehát és megelégedett azzal, hogy 
személye ellen szellemét küldeté föl az 
utasításokban. Hon maradt és csak az. 
J848. márcz. 3. kerületi ülés eseményei 
után ment föl Pozsonyba, midőn a dol-
gok alakulását már előre látta. Az első 
magyar felelős minisztérium megalakult 
és neki a vallás- és közoktatásiügyi tárcza 
jutott; aug. kezdetén (1848) előterjeszti 
törvényjavaslatát, mely az ellenzéki párt 
által megtámadtatott, a nélkül, hogy a 
nagy elvek közül csak egyet is megvitat-
tak volna. Nemes törekvései félreértettek;, 
midőn tárczáját kötötte hozzá, a törvényja-
vaslat némi módosításokkal megmentetelt.. 
Ez esemény után azonban nem sok ideje 
maradt valami maradandót tenni, ü min-
denkor a kiegyenlítést pártolta a biro-
dalmi kormánynyal szemközt; a dolgok 
azonban mindinkább forradalmi szint kez-
dettek ölteni. Ez események és a szept. 28. 
véres katasztrófa után, midőn Lamberg 
gróf a pesti hidon meggyilkoltatott, csa-
ládjához utazott, mely akkor Bécsben 
volt és onnét utóbb Münchenbe ment, 
hol folytatta bölcseleti s történeti stú-
diumait és kizárólag az irodalomnak é l t 
1853-ban ismét hazatért, s budai villá-
jában vonult meg s kiada németül azt 
a munkáját, melyben Ausztria hatalmi 
állásának valódi biztosítékait tárgyalja.. 
E könyvet sökan félreértették ; némelyek 
vádat emeltek ellene, hogy művében 
hajlamot mutat az ország ősi jogaiból 
is sokat feláldozni s lényeges concessió-
kat tesz a birodalmi egység eszméjének. 
1855-től fogva a m. tud. akadémiának 
és a Kisfaludy-társaságnak élt, melynek 
1847 óta elnöke volt s melyet halottaiból 
föltámasztotta. 1861-ben élénk részt vett 
az ismét megnyílt viták terén. Buda városa 
országgyűlési képviselőjének választolta; 
máj. 17. mondotta a válaszfelirati vitában 
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azt a nevezetes beszédét, mely ország-
gyűlési beszédeink közt első emelkedett 
a magas politika színvonalára, mert európai 
álláspontról határozta meg teendőinket. 
Ez országgyűlés siker nélkül szétoszol-
ván, E. újra visszatért az irodalomhoz 
és szónokolt a Kisfaludy-társaság elnöki 
székéből. (1862 — 65. beszédei Kisfaludy-
Társ. Évlapjai I. II.) Mint Pest város 
képviselő-testütetének tagja megjelent a 
közgyűléseken és szava mindig döntő 
súlylyal bírt. Buzgó működésének sike-
rült a Kisfaludy-társaságot föléleszteni 
halottaiból. A provisorium évei alatt ismét 
az akadémia elnöki székéről szólott nem-
zetéhez, irányadólag mindig a haza kul-
turai, nemzeti és politikai érdekében, míg 
a közelgő kiegyenlítés előérzete, mely őt 
mint a közel jövő férfiát jelölte meg, 
ismét a publicistái térre szólítá. Még 
egyszer megszólalt a nemzetiségi kérdés-
ben, s kihirdettetvén az 1865. ország-
gyűlés, Politikai Hetilapot is alapított a 
felmerülendő, főleg a kiegyenlítési kérdé-
sek megvitatására. A kiegyenlítés nagy 
munkájában, melyet Deák felirataival 
készített elő s érlelt meg, Andrássyval 
és Lónyayval főleg E. működött tényleg 
és közvetlenül. Az új minisztériumban 
ismét a vallás- és közoktatási tárczát. 
vállalta el. Most a körülmények kedve-
zőbbek voltak eszméinek. A népiskolai 
közoktatás tárgyában hozott törvény soká 
fenmaradó emléke lesz E. eszméinek és 
munkásságának. A közép- és felső isko-
lák reformját is nagy mérvben megindí-
totta. A zsidók emancipatiójáról, mikor 
az nálunk még igen népszerűtlen eszme 
volt, irt a 40-es években; s midőn a 
törvényhozás ismét lehetővé vált 1867-
ben, egyike az első törvényeknek a zsidók 
egyenjogúsítása volt.Létrehozta az izraelita 
congressust, hogy e felszabadított osz-
tály saját kezébe vehesse egyházi és 
iskolai ügyeinek vezetését. A görög-keleti 
egyházat is a teljes önkormányzat terére 
vezette a szerb és román congressussal. 

: S végre a legnagyobb horderejű kérdést, 
a katholikus autonomia kérdését is ő 
mozdította meg. Az 1870. budgetjének tár-
gyalásakor az ellenzék által ellene hetekig 
folytatott keserű és mérges zaklatások 
alatt végre összeroskadt (márcz. 5.). Karls-
badba ment üdülést keresni, de most 
siker nélkül, mert deczemberben a ki-
merültség ágyba dönté. Meghalt 1871. 
febr. 2. Pesten és holttestét Ercsiben a 
családi sírboltban helyezték el; nyug-
helyét obeliszk emlék jelöli. A m. tud. 
akadémiában 1872. febr. 2. Lónyay Meny-
hért gróf, a Kisfaludy-társaságban 1872. 
febr. 11. Gyulai Pál tartott fölötte emlék-
beszédet. — írói pályájának kezdete 
1830-raesik; ekkor már lefordítottaGoethe 
Götz von Berlichingen cz. drámáját; 1831-
ben a Kritikusok cz. vígjátékot irta, mely-
nek kézirata Szemere Pál birtokában volt. 
1832 tői több költeménye s értekezése 
jelentek meg zsebkönyvekben, folyóira-
tokban és lapokban, u. m. a Regelőben 
(1834. Jeles mondások és költ.), a Bajzo-
latokban (1836—37. költ.), az Emlényben 
(1837—40. 1841—42, költ.), a Hajnalban 
(1837. költ.), ALhenaeumban (1836. Búcsú, 
1837. II. Hugo Victor mint drámai költő, 
1838. költemény), aTársalkodóban(1836. A 
franczia drámai literatura és Hugo Victor, 
1838. Methodista temetés, uti naplómból), 
a Budapesti Árvizkönyvben (1839—41. 
A karthausi), a Budapesti Szemlében 
(1840. I. A szegénység Irlandban, II. A 
zsidók emancipatiója), a M. Túdós Tár-
saság Évkönyveiben (V. 1842. Emlék-
beszéd Kölcsey Ferencz felett, VII. 1846. 
Emlékbeszéd gr. Dessewffy József és Körösi 
Csorna Sándor felett, IX. 1858. Emlék-
beszéd Vörösmarty Mihály felett, X. 1860. 
Gróf Széchenyi István emlékezete, XI. 
Emlékbeszéd Szalay László ésgr. Dessewffy 
Emil felett), a Kisfaludy-Társaság Évlapjai-
ban (III. 1842. Búcsú, magyarázta Szemere 
Pál és elnöki beszéd, ü j F. I. II. elnöki 
beszédei), a Regélő P. Divatlapban (1842 
—43. költ., Jelentése a gr. Széchenyi 
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hidrészvényei iránt és a dalárünnepet 
megnyitó beszéde), a Kliegl-Könyvben 
(1842.), az Aradi Vészlapokban (18-46. 
Éljen az egyenlőség, vígj. 4 felv.. elő-
adatott először Pesten a nemzeti színház-
ban 1844. okt. 26. és okt. 28 nov. 3. 
5. 10. sat. és 1868. máj. 17.), a Pesti 
Divatlapban (1817. költ.), az Életképek-
ben (1847. Petőfi költeményeiről bírálat 
és költ.), az Őrangyalban (1848. költ.), 
a Losonczi Phönixben (1. 1851. költ.), a 
Reményben, szerk. Vahot Imre (1851. 
költ.), a M. Nép Könyvében (I. 1854. 
Elbeszélései: Egy tót leány az alföldön, 
melyet Pauliny-Tóth Vilmos tót nyelvre 
lefordított, és Molnár leány), a Remény-
ben, szerk. Vachott Sándorné (1858. költ. 
1861. Novella.), a Budapesti Szemlében 
(I. 1857. A franczia forradalom okai, 
VII. Beszéde Kazinczy százados ünnepén, 
IX. Felelet b. Kemény Gábor néhány 
szavára, XVIII. Reguly emlékezete), a 
Vadász és Versenylapban (1857. A hazai 
sportról), a M. Akadémiai Emlékkönyv-
ben (1859. Magasztaló beszéd Kazinczy 
F. felett), a Pesti Naplóban (1860—62. 
politikai czikkek ; 1867. 218. sz. Levele 
a népnevelési egyletek ügyében) a Szigeti 
Albumban (1860.), a Vasárnapi Újságban 
(1861. 48. sz. Beszéde a m. irói segély-
egylet első közgyűlésén nov. 24.), az 
Anyák Hetilapjában (1861.) és Részvét 
Könyvében (1863. Gondolatok), a Koszo-
rúban (1863. Materialismus), a M. orvo-
sok és természetvizsgálók Munkálataiban 
(IX. 1864. Elnöki megnyitó beszéde), A 
Honban (1867. 180. sz. Felhívás népne-
velési egyletek alakítására), a Gyógyá-
szatban (1868. Nemzetünk tudományos 
föladata), végre az Egyetemes M. Encyclo-
paediának is munkatársa volt. — Mun-
kái : 1. A kritikus apotheosisa, irta B. 
E. J. Pest, 183J.(AConversations-Lexikoni 
pörben Bajza József ellen intézett fed-
dése.) — 2. A házasulok, vigj. 3 felv., 
irla B. E. J. U. ott, 1833. (Ism. Toldy, 
Kritikai Lapok 1834. IV. és Összes Mun-

kái VIII.) — 3. Boszú, szomorújáték 5 
felv. U. ott, 1834. (Debreczenben szinre 
került 1836. ápr. 21.) — 4. Angelo. dr. 
Hugo Victor után. U. ott, 1836. (Aesthe-
tikai bevezetéssel.) — 5. Vélemény a 
fogházjavítás ügyében, ns. Borsod vár-
megye ebbeli küldöttségéhez. U. ott, 1838. 
— 6. Die Emancipation der Juden. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von 
Hermann Klein. Ugyanott, 1840. (2. 
kiadása u. ott, 1841., magyarul a Buda-
pesti Szemlében jelent meg; és külön 
Bpest, 1892. Ism. Nemzet 55. sz. olaszul, 
u. ott, 1842.) — 7. Kelet népe és a Pesti 
Hirlap. U ott. 1841. — 8. A kart-
hausi. U. ott. 1842. Két kötet. (Ism. 
Athenaeum 1841. 2. kiadás: első kiadása 
a Budapesti Árvizkönyvben jelent meg. 
Ism. Figyelmező 1839. Szemere Pál, 
Athenaeum 1841. II. Haraszthy Soma. 3. 
k. 1852.. 4. k. 1856.. 5. k. 1862., 6. k. 
1871., 7. k. 1875., 8. k. és emlékkiadás 
1882., 10. k. 1892., u. ot t ; németül, ford. 
Klein Hermán, a szerző arczk. 1842. 5. 
k. Dux Adolftól 1862. u. ott. 6. k Bécs, 
1872. életrajzzal Duxtól. egy franczia ford. 
is létezik.) — 9. Emlékbeszéd Körösi 
Csoma Sándor felett. Bpest, 1843. — 
10. A falu jegyzője. Regény. U. ott, 1845. 
Három kötet. (Ism. Életképek. 2. kiadás 
1865., 3. k. 1891. u. ott.; németül Ma.j-

| láth János gróf ford. 1846. 2. kiadás 
1851. u. ott. 3. k. Bécs, 1872. 4. kiadás 
1878. u. ott. Ism. Életképek 1845. Kel-
menffy László, Szépirodalmi Szemle 1847. 
Wenckstern Ottó. Village Notary. Lon-
don, 1850. cz. lefordította angolra; s 
Pulszky Ferencz irt hozzá előszót; Helfy 
Ignácz olaszra ford. Verona, 1855. Szi-
geti József Viola cz. színre alkalmazta s 
előadták 1872. febr. 2. a nemzeti szín-
házban. E. a falu jegyzőjeért, a birtokom-
ban levő VIII. füzet 400 frtos eredeti 
nyugtája szerint, 3200 frt tiszteletdíjat 
kapott kiadójától.) — 11. Reform. Lipcse. 
1846. (és Pest 1868. Németül dr. II. ford. 
Lipcse, 1846.) — 12. Magyarország 
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1814-ben. Regény. Pest, 1847. (2. kiadás. 
Bpest, 1886. 3. k. U. ott, 1892. Németül 
Dux Adolf ford. U. ott, 1850.) — 13. 
Über die Gleichberechtigung der Natio-
nalitäten in Österreich. Leipzig, 1850. 
(2. kiadása Bécs, 1851. 3. k. Pest, 1871.) 
— 14. XIX. század uralkodó esz-
méinek befolyása az álladalomra. Bécs 
és Pest, 1851. 1854. (2. kötet. 2. kiadás. 
U. ott. 1871. Ism. Csengeri A. Bud. Hir-
lap 1855. 669. sz , Trefort A. Értek, a 
társad, tud. kör. VII. 5. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 1885. Németül saját ford. Lipcse, 
1851—5L) — 15. Nővérek. Regény. Pest, 
1857. Két kötet. (Ism. P. Napló. 2. kiadás 
u. ott, 1862. Németül Dux Adolf ford. U. 
ott, 1858. Lesecabinet 19—28. füzet.) — 
16. Elbeszélések. U. ott. 1859 (és 1890. 
Németül: Ungarische Dorfgeschichten cz. 
Dax A. ford. U. ott, 1862.) — 17. Die 
Garantien der Macht und Einheit 
Oesterreichs. Leipzig, 1859. — 18. Fele-
let b. Kemény Gábor néhány szavára. 
Pest, 1860. — 19. Die Sonderstellung 
Ungarns vom Standpunkte der Einheit 
Deutschlands. Leipzig, 1859. (Irta egy 
magyar államférfiú, németből ford Toldy 
István: Magyarország különállása Német-
ország egységének szempontjából. Pest, 
1861.) — 20. Emlékbeszéd gr. Széchenyi 
István felett. Pest, 1860. (Németül u. ott, 
1860.) — 21. 1861. máj. 17. tartott 
országgyűlési beszéde. U. ott, 1861. 
(Németül u. ott, 1861.) — 22. Gyöngy-
sorok b. Eötvös József összes szépiro-
dalmi műveiből, fűzte Vachott Sándorné. 
U. ott, 1861. — 23. Gondolatok. U. olt. 
1865. (Ism. P. Napló 1864. és Salamon 
Ferencz írod. Tanúim. II A hátrahagyott 
kéziratokból bőv. 2. kiadás és emlékki-
adás. Bpest. 1874., 3. emlékkiadás. U. 
ott, 188í. Németül: Bécs. 1864. 2. kiadás. 
Pest és Bécs 1867.) — 24. A nemzeti-
ségikérdés. Pest, 18fí5. (Ism. Bud. Szemle, 
Uj F. III. 318. 1. Németül: Falk Miksa 
ford U. ott, 1865.) — 25. Báró Eötvös 
József emlékbeszédei. Magyar irók és 

államférfiak. Pest. 1868. (Kölcsey Ferencz, 
Körösi Csorna Sándor, gróf Dessewffy 
József, Vörösmarty Mihály, Kazinczy Fe-
rencz, gróf Széchenyi István, Reguly Antal, 
Szalay László, gr. Dessewffy Emil és 
elnöki megnyitó beszédek. Ism. Gyulai 
Pál, Bud. Szemle Uj F. XI.) — 26. B. 
Eötvös József költeményei. Bpest, 1871. 
(Székely Bertalan és Lötz Károly rajzai-
val.) — 27. A vallás- és közoktat. m. k. 
miniszternek az országgyűlés elé ter-
jesztett jelentése a népiskolai közoktatás 
állapotáról. Buda, 1870—71. Két rész. 
— 28. Für den Glanz des Hauses. 
Nach einem unvollendeten Romane des 
Verf. bearbeitet und ergänzt von Adolf 
Dux. Wien, 1873. — 29. Báró Eötvös 
József beszédei. I. kötet. Bpest, 1875. 
— 30. B. Eötvös József összes munkái. 
U. ott, 1886. Ráth Mór kiadásában 14 
kötetben : I. Gondolatok 4. kiadás (5. k. 
és emlékk. 1891.). II. III. Magyarország 
1514-ben, 2. k. (3. k. három kötetben 
1892.), IV. A nővérek. 2. k. (4. k. 1890.). 
V. Költemények, Elbeszélések, Éljen az 
egyenlőség (2 kötet 1892.), VI. Emlék-
beszédek 2. bőv. k. (3. k. 1893.), VII. A 
karthausi, 9. k.. VIII. IX. A falu jegyzője 
(5. k. 1892.), X - XII. A XIX. század ural-
kodó eszméinek befolyása az államra, 3. 
átd. kiadás, XIII. XIV., Politikai beszédek 
1840 — 1870, először összegyűjtve. A ter-
vezett XV. és XVI kötet: Vegyes társa-
dalmi és politikai munkák, nem jelentek 
meg. — Álnevei: Agricola és Tivadar. 
Szerkesztette Szalay Lászlóval 1840-ben 
a Budapesti Szemlét (Pest, két kötet); 
a Budapesti Árvizkönyvet 1839—41-ben 
Pesten, öt kötetben (Ism. Figyelmező 1839. 
Szontagh G.); Kölcsey Ferencz munkáit, 
Szalay L. és Szemere Pállal (Pest, 1840— 
48.) az Ujabb Nemzeti könyvtár egyik 

. szerkesztője volt; 1865-ben alapította a 
Politikai Hetilapot, melyet mint lap tulaj-

: donos júl. 2-tól 1866. jún. 25-ig kiadott 
és Keleti Károly szerkesztett. (Ebben szá-
mos politikai s egyéb czikke jelent meg.) 
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— Levelei : a herczegprimáshoz (Magyar-
ország 1867. 141. sz.), egy képviselőhöz 
(M. Újság 1868. 6. sz.). Kazinczyhoz, 
Pest, 1830. decz. 30. (Ellenőr 1878. 499. 
sz.), Zay Károly báróhoz irt utolsó levele 
(Reform 1871. 45. sz.), b. E. J. levelei-
ből (Falk Miksa: Főv. Lapok 1871. 70.), 
Lónyay Gáborhoz 1848. ápr. 20. (U. ott, j 
1890. 198. sz.), Hon (1879. 278. sz. Szalay 
L. és E. levelezése). Falk Miksához 1865., 
1867. (Falk, Apróságok egy nagy férfi 
életéből. Arad. 1891.)-— Arczképe aczél-
metszetben. Barabás Miklós rajza és 
Mahlknecht metszése az 1841. Emlény 
és Zilahy, M. Koszorúsok Albuma (1863.) 
mellett; kőnyomatban, Eybl-től 1842-ben, 
Werfer Károlytól (1860.) és Gerhart Hen-
riktől Bécsben 1870-ben, Yereby, Hon-
polgárok Könyve (Y. 1870.) mellett.Bronz-
emlékszobra Huszár Adolftól Budapesten 
az Eötvös-téren 1879. máj. 25. Márvány-
mellszobra ifjú báró Yav Miklóstól az 
akadémia üléstermében 1881.- okt. 3. 
Bronz-mellszobra Stróbl Alajostól a Sváb-
hegyen 1890. júl 6. lepleztetett le. 

Athenaeum 1841. I I . 63. SZ. — Kisfaludy-Társ. 
Év lapjai I . 109. I I I . 109. U j F . I . 15. V I I . ! 

(Gyulai Pál emiéitbeszéde.) — h-odaimi őr 
1845. 64. — Maggarkák. L i p c s e , 1845- — Csen-
gery A., Szónokok és Státusférfiak és Tört. 
Tanulmányok és Jellemrajzok II . — Ujabb-
kori Ismeretek Tára I I I . 58. — Ferenczy é s 
Danielik, M. Í r ó k I . 120. — Arczkép-Album. 
Pest, 1855. arczk. — Estike 1855. arczk. — 
Vasárnapi Újság 18">5. arczk. 1861. arczk. 1866. 
arczk. 1872. (Gyulai Pál Emlékbeszéde.) 9. 
53. sz. (E- Karthausi- jának eredete), 1879. 
(E. síremléke Ercsiben.), 1888.45. sz. (Pulszky 
F. : B. Eötvös és Trefort Ágost). 1890. 28. sz. ! 
(Szobra leleplezése a Svábhegyen). — Müller 
Gyula Nagy Naptára 1856. — M. Mágnások j 
élet r . és a r c z k . I I I . 1862. — Ország Tükre 186 !. ! 

— Erdélyi János, K i s e b b P rózá i I I . 1863. 
— Zilahy, M. Koszorúsok Albuma. Pest, 1863. 
a r c z k . — Ungarns Männer der Zeit. L e i p z i g , 
1863. — Toldy Ferencz, M. N e m z e t i í r o d . T ö r -
ténete és Összegyűjtött Munkái IV. VI. Vil i . 
— Hazánk és a Külföld 1865. 51. s z . ( N é v a l á -
írása.) 1867. 11. sz. arczk. 1868. 40. sz. 1871. 
6. 7. s z . — Magyarország és a Nagyvilág 1865 
—67. arczk. 1871. 7. sz. arczk. és kézirata 
hasonmásával, 9 sz. (Visszaemlékezések,s 

Frankenburg Adolftól), 1872. 6. sz. arczk. 
(E. 23 éves korában), 1874. 6. sz. (E. szob-
rok), 1879. (Huszár A. és az E.-szobor). 1881. 
— Egyetemes M. Encyclopaedia VIT. ( V a s s J . ) 
— Országgyűlési Emlékkönyv 1866. — Országos 
Naptár 1867. — Országgyűlési Arczképcsarnok 
1867. a r c z k . — M. t. Akadémia Értesítője 1867. 
1870—72. 1878—81. — Századok 1868. 1871. — 
Vereby. Honpolgárok Könyve 1870. — 1871 : 
Családi Kör 10. SZ. a r c z k . Figyelő 6. SZ, Duda-
pesti Közlöny 28. 30. SZ. Reform 35. 71. Sz. ( T o l d y 
F.) 36. 50. sz. i Visszaemlékezések Rátli Mór-
t ó l ) , 78. SZ. ( G y ő r i V.) , l'j M. Sinn, Dévai állami 
tanítóképezde Ertesitvénye (KoÓS F e r e n c z e i n -
l é k b e s z é d e ) , l.osonczi áll. tanítóképezde Erte-
sitvénye, Közvélemény 112. s z . — Wyatt, H u n -
gárián Celebrities. London, 1871. — Hon 1871. 
28. 29. sz. (Vadnay K.), 166. sz. (E. könyv-
t á r a . ) — Országos Tanáregylet Közlönye 1871. 
211. 1. ( H o f e r K.) — Testi Napló 1871. 27—'i9. 
283. (E. ifjúságából, Falk Miksától), 228. 
229. sz. (Pulszky F.), 301. SZ. 1872. 295. 297. 
és 1879. 81. sz. (Molnár Aladár), 120. 126. 
1890. 11. SZ. ( J a k a b Elolt) . — Fővárosi lapok 

1871. 29. 83. 282. sz. (E. legelső környezete), 
1872. (E. a kiegyezés előtt, Falk M.), 187;«. 
1878. 1890. (Kárffv Titusz.) — ill. t. Akadémia 
Évkönyvei XIII. 1872. (Gróf Lónyai M. emlék-
beszéde . ) — Kecskeméti l.apok 1872. 17—29. SZ. 
(E. utolsó éveiből, Falk M.), 1891. 184. sz. 
( K a r t h a u s i k é z i r a t a i ) . — Nemzeti Nagy Képes 
Naptár 1872. arczk. — Vutkovich, M. íróit 
Albuma. Pozsony, 1873. — Kertbeny Könyvé-
szete (Fordítások). Bpest, 1876. — Figyelő I. 
1876. II . VI. VII. IX. X. (Fülöp Adorján : 
Eötvös költészetéről), XI. XII. XV. XVI. 
(Ferenczy Zoltán, külön i s : M. Könyvesház 
125—127.), XXII. (Weisz B . : Irodalmi műkö-
dése.) — Asbóth János, írod. és Polit. Arcz-
képelv. P e s t , 1876. — Néptanítók Lapja 1876. 
— Petőfi-Társaság Évlapjai 1877. ( B o d n á r Z s . 
— Zichy Antal, E. J . emléke. Bpest, 1878,— 
Bodnár Zsigmond, Írod. Dolgozatai 1878. — 
Budapesti Szemle 1878. ( E . r e g é n y e i ) . 1881. 
(Péterfy Jenő : B. E. J . mint rcgényiró). — 
Eötvös Naptár 1878—81. — Nagybánya és Vidéke 

1879. 6. SZ. — Eötvös-Évkönyv. Bpest, 1879.— 
Ellenőr 1879. 256. ( L á n g L . ) 257. SZ. — Ország 
Világ 1880. ( B á n ó c z i J . ) — Család és Iskola 
1881. ( H e g e d ű s I s tván . ) — Kiss Áron, M. N é p -
iskolai Tanítás Tört. Bpest, 1881. 53. 65. !. 
— Zala 1881. — Ált. Tanügyi Szemle 1881. — 
Beksics Gusztáv, A m a g y a r doc t r ina i re l t . 
Bpest, 1882. — Koszorú 1884. (Tolnai L. : E. 
mint regényíró.) 1885. — Petrik Könyvészete 
és B ib l i og r . — P. Hirlap 1884. 153. sz. (E. és 
az akadémia.) — M. Helikon II. oszt. 2. köt. 
(dr. Ferenczy József.) — Verédy K., Paed. 
Encyclopaedia. Bpest, 1886. 175.1. — M. Köny-
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vészét 188C—91. — Egyet. Philol. Közlöny 1887. 
-— Nőnevelés (1887. A nők E . és Kemény re-
gényeiben.) — Pulszky F., Ábránd és Valóság 
I I . 1888. — Deák Ferencz B e s z é d e i I — I I I . — 
Zichy Antal, Emlékbeszéd b. E. fölött. Bpest, 
1888. — Salamon Ferencz, í rod. Tanulmányok 
I I . 1889. — Beöthy Zsolt, M. Nemz. í rod. Tört. 
I s m . I I . — Dudek József, G u i z o t , b . E . J . s a t . 
E s z t e r g o m , 1890. — Pester Lloyd 1890. 32. Sz. 
— Falk Miksa, Apróságok egy nagy férfi 
•életéből. Arad, 1891. (Aradi Közlöny szept. 13. 
m e l l é k l e t e . ) — Nyitramegyei Közlöny (1892. 
38. sz. E. 1849-ben.) 

Eötvös Károly (ráczkevi), ügyvéd, bir-
tokos és országgyűlési képviselő', E. Lajos 
középsorsú ősrégi nemes földbirtokos s 
bocsári Újhelyi Lidia fia, szül. 1842. 
márcz. 11. Mező-Szentgyörgyön Veszprém-
megyében ; 1852. okt. 1-től a pápai ev. 
reform, kollégiumban kezdte tanulását és 
1859. októbertől 18(>0. márcz. a soproni 
ág. evang. lyceumban folytatta, honnét 
azonban az érettségi vizsga letétele végett 
visszament Pápára. Felállíttatván itt 
még ez évben a jogakadémia, 1860 
•októbertől 1862. július végéig végezte 
a jogi tanulmányokat, majd Veszprém-
ben lett joggyakornok ; de midőn vizs-
gát nem tehetett a pápai bizonyítvány 
•érvénytelensége miatt, 1864. ápr. Kecs-
kemétre ment. hol jul. végéig letett hat 
félévi vizsgát. 1865. máj. Pesten állam-
vizsgát tett, 1866. nov. 24. pedig biróit 
E közben joggyakornok és tiszteletbeli 
aljegyző volt Veszprémmegyében. 1864-ben 
az Almássy-féle összeesküvésben való 
részesség miatt a komáromi haditörvény-
szék elé állíttatott és pár hónapig elzárva 
volt. 1866. ápr. Kerkapoly Károly meg-
hívta a maga helyébe a bölcseleti tanszék 
helyetteséül Pápára, hol július végéig 
volt, a mikor visszament Veszprémbe s 
átvette a Veszprém cz. lap tényleges 
szerkesztését (névleg Ramazetter a nyom-
dász vitte azt). 1866 Őszén megyei al-
jegyző lett. 1867. ápr. 30. megválaszta-
tott első alügyésznek. 1871-ben a vesz-
prémi kir. törvényszékhez kir. iigyészszé 
neveztetett ki. 1872-ben a veszprémi 

kerület képviselője s mint ilyen a Deák-
párt bive lett. A fusióhoz nem csatla-
kozott és miután pár hónapon át a 
kataszteri munkálatok központi vezetésé-
nél működött a pénzügyi minisztérium-
ban. hazament gazdálkodni; e mellett 
tevékeny részt vett a megyei s politikai 
életben. Az orosz-török háború alkalmá-
val tartott népgyűléseken mint szónok 
szerepelt. 1878-ban újból veszprémi kép-
viselő lett s ekkor a függetlenségi párthoz 
csatlakozott. A tisza-eszlári perben védő 
gyanánt szerepelt. 1884—87-ig nem volt 
képviselő s ügyvédi gyakorlatának élt; 
végre 1887-ben elfoglalta újból helyét a 
képviselőházban, hol a pénzügyi bizottság 
tagja. 1892-ben az országgyűlési függen-
lenségi párt egyhangúlag elnökévé s 
vezérévé választotta. — Irodalmi foglal-

| kozását tanuló korában kezdette. 1861-
ben a Vasárnapi Újságban egy költeménye 

: jelent meg, azóta több czikket, különö-
sen szépirodalmiakat irt e lapba (1875. 
Kun Béla Mór és Marsai hőse, 1876. Deák 
Ferencz, 1878. A szegedi vész, 1879. A 
ki örökké bujdosott, 1882. A hol Petőfi 
elveszett); 1872—75-ig a Pesti Naplónak 
volt főmunkatársa (1873. A nazarénu-
sok, 1875. 150. sz. Visszaemlékezés a 
61-iki országgyűlésre és V. Ferdinánd, 
1876. Deák Ferencz mint tanuló, 1877. 
201. sz. gróf Waldstein János és gróf 
Zichy Manó sat.), 1878 óta az Egyetértés-
nek főmunkatársa (1881. 150. sz. Gorove 
István életrajza, 233. sz. Molnár Aladár 
236. sz. Lasztóczon, emlékezés Szemere 
Miklósra, 1882. 87—91. sz. Simonyi Ernő 
emlékezete. 207. Pár szó még Vetter 
Antalról, 260. sz. Náray Imre 1884. 329., 
354., 356. 359. sz. 1885. 89. sz. Zsoldos 
Ignácz, a legöregebb táblabíró, 29. sz. 
Gubody Sándor. 345. sz. Pest vármegye 
alispánja hajdan és most, 1886. 134. sz. 
Kászonyi Dániel életrajza, 1891. 227., 
229.. 230. 232. 660. sz. b. Wesselényi 
Miklós országgyűlési párbaja sat.), irt a 
Pesti Hírlapba is (1884. 354. Badacsony 
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Kisfaludy Sándor tanyája, 1886. 115. sz. 
A csonka hős Szalay 1848-49. honvéd-
kapitány, A torlaszhős vége, Goldner bécsi 
egyetemi hallgató, később Bányai név 
alatt honvéd-törzsorvos. 1887. 268 sz. 
Deák Ferencz - betegsége stb.). a Buda-
pesti Hirlapba (1884. 82. sz Táncsicsnál, 
1887. 268 sz. Deák Ferenczről, 287. sz. 
A Bakony rosz hire, 1889. 8. sz. Szitányi 
Bernát halálára) és a Főv.Lapokba(1888); 
jogi czikke van a Jogtudományi Közlöny-
ben (1885. A birói függetlenség sat.). 
Országgyűlési beszédei a képviselőházi 
Naplóban jelentek meg. — Munkái: 1. 
Kerkapoly az új pénzügyminiszter. 
Tollrajz, Pest, 1870. (Carolus névvel.) — 
2. A földadó és a kataszter az 1875. 
VII. t.-cz. szerint. Bpest, 1875. — Szer-
kesztette a Veszprém cz. vegyes tartalmú 
hetilapot 1866. júl. 1-től decz. 30-ig, és 
midőn a lap újra megindult 1867. aug. 
4-től decz. 29 ig. — Álnevei: Ráckeői, 
Beatus ille, Carolus az említett lapokban. 
Irt névtelenül is és pártjának politikai 
nyilatkozatait több év óta ő szokta meg-
írni. 

Vasárnapi Újság 1879. 11. SZ. a r c z k . — X. 
Tisztviselő 1882. 4. SZ. a r c z k . — Pesti Hirlap 
1882. 323. ( S c a r r o n . ) — Budapesti Hirlap 1887. 
206. s z . — Dunántúli h'épes Naptár 1892-rc 
arczk. — Sturm Albert, Uj Országgyűlési 
Almanach. Bpest, 1892. 212. 1. és öcscsének 
Eötvös Lajosnak jegyzetei. 

Eötvös Károly Lajos, ügyvéd, kir. 
tanfelügyelő (Eötvös K. képviselőnek ős-
apai unokatestvérje), szül. 1847. márcz. 11. 
Solton Pestmegyében; középiskoláitGyön-
kön és Pesten az ev. ref. gyrnnasium-
ban végezte, mire egy évig bölcselethall-
gató volt az egyetemen és egy évet a 
pesti ref. tbeologián töltött; azután a 
jogi tanfolyamot Eperjesen végezte 1869; 
ben ; ügyvédi vizsgát 1871 tavaszán tett, 
azóta Szegszárdon (1882-ig) és Budapes-
ten ügyvédkedett; időközben az óvóképző-
tanfolyamot is elvégezte; 1888. decz. kir. 
tanfelügyelővé neveztetett ki Háromszék-
megyébe. — Közigazgatási kérdések tár-

gyalása mellett főként nevelési czikkeket 
irt. legtöbbet a Tolnamegyei Közlönybe, 
melynek nyolcz évig munkatársa s 1881 
-82 -ben társszerkesztője volt ; továbbá 
a P. Naplóba, s a Kisdednevelésbe ; 1885-
től a Községi Közlönynek is rendes munka-
társa volt. Irt még a M. Paed. Szemlébe 
(1886. Olvasókönyveinkről) és a Prot. 
Egyh. és Iskolai Lapba (1887. Újlaki István 
Petőfi tanítója. A protestáns szépirodalom) 
stb. — Munkái: 1. A selyemtenyésztés 
100éve Magyarországon. Szegszárd, 1881. 
— 2. Kis világ legújabb Flóri könyve. 
Gyulay László és Tahy Antal rajzaival. 
Bpest. 1884. (2. kiadás. U. ott, 1890.) 
— 3. Népoktatásügyi emlékeztető köz-
igazgatási bizottságok, kir. tanfelügyeiő-
ségek stb. számára. U. ott, 1887. — 4. 
Az egyházi közigazgatás kézikönyve. 
U. ott, 1888—89. (I. kötet.) — 5. A hon-
foglalás ezer év előtt és ezer év multán. 
U. ott, 1889. Kis iskolai színdarab ver-
sekben. (Ism Prot. Közlöny 48. sz. Szek-
szárd és Vidéke 1890. 13. sz.) — Szer-
kesztette a Szegzárd cz. irodalmi emlékla-
pot 1882-ben.Álneve s jegye: Ráczkevy,E. 

M. Könyvészet 1884. 1887. 1890. — Fővárosi 
Lapok 1889. 272. sz. és önéletrajzi adatok. 

Eötvös Lajos. bibliographus. E. Károly 
képviselő testvér-öcscse, szül. 1848. márcz. 
1. Mezőszentgyörgyön Veszprémmegyé-
ben ; 1858. okt. 1-től a pápai ev. ref. 
gymnasiumban tanult; 1866-ban magán-
tanítással könnyített nehéz anyagi körül-
ményein ; 1866. júl. 20. bevégezte közép-
iskoláit és nov. 17. első éves joghallgató-
nak iratkozott be Pápán. Ettől kezdve 
a fiatal tanuló mindig több és több adat-
tal járult az irodalom, különösen a pro-
testáns irodalom történetéhez és a szak-
emberek figyelmét is magára vonta. 1867 
őszén Szabó Károly Kolozsvárra hívta, 
hol jogot hallgatott és könyvtárnoki tisztet 
viselt. Itt a nagy bibliographus vezetése 
mellett régi szenvedélye az irodalomtör-
ténet és könyvészet iránt mindinkább ki-
fejlődött és határozottabb irányt vett. Mi-
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után a második jogévet is elvégezte, Pestre 
ment theologiára, s itt a Ráday-könyv-
tárban félévig dolgozott és a nemzeti 
múzeumnál megkezdett könyvtárrendezés-
ben mint napidijas részt vett. 1870-ben 
államsegélylvel a bécsi egyetemre ment, 
hogy ott a német nyelv mellett, a régi 
könyvészetet,paiaeographiát, heraldikát és 
az összes könyvtártudományt tanulja s 
magát könyvtárnokká kiképezze. Pulszky 
Ferencz ajánló leveleivel a bécsi cs. ud-
vari könyvtárba s minden gyűjteménybe 
bejuthatott. Sokat dolgozott és a gyenge 
test összeroskadt a munka terhe alatt. 
Bécsből betegen tért vissza Budapestre, 
midőn a múzeumhoz köny vtártisztviselővé 
nevezték ki. 1871 nyarán még részt vett 
a történeti társulat zempléni kirándulá-
sában s ez alkalommal a hoinonna-sztárai 
levéltárt búvárló bizottság munkálataiban 
még igen tevékeny részt vett; azonban 
tüdőbaja rohamosan emészté életerejét és 
1872. márcz. 6. dr. Batizfalvy városligeti 
magángyógyintézetében meghalt. — Első 
irodalmi kísérlete a Politikai Újdonságok-
ban (1864. Pápai levél) jelent meg; könyvé-
szeti s vegyes dolgozatait azután több-
nyire a Vasárn. Újságban közölte (1864-
től fogva, 1866. A Mondolatpör sat.), mely 
lapoknak élete utolsó éveiben belső munka-
társa volt; irt még a Koszorúba (1865. 
Petőfi Sándor ifjúkori kísérletei), a Prot. 
Egyh. és Iskolai Lapba (1866. Dévay 
Biró Mátyás kádártai lelkipásztorkodása, 
Adalék az angol egyetemeken tanult 
magyarokhoz, A heidelbergi Káté legelső 
magyar kiadása 1868. Adalék Borne-
misza Péter reformátorunk ösmeretéhez), 
a Képes Újságba (1866. Még egyszer az 
iparszabadság és czéhrendszer. Szent-
györgyi Timót névvel), a Veszprémbe 
(1866. A pápai nyomda működésének rö-
vid vázlata, Veszprémmegye irói), a Fő-
városi Lapokba (1866. Jósika Miklós élete 
és hatása az irodalomra, a pápai Péczely-
díjat nyert pályamű. 1870. A magyar 
nőtanodák legelső megpendítője, Petőfi 

Sándor pápai élete. 1871. tárczaczikkek), 
a Századokba 1868 — 69. A pápai nyomda 
története (1577—1867. 1871. kisebb tör-
téneti s irodalomtörténeti czikkek), a 
Sárospataki Füzetekbe (XIII. 1869. Fegy-
verneki Izsák sárospataki tanár emléke-
zete), a Hazánk és Külföldbe (1870), a 
Budapesti Közlönybe (1870. Könyvészeti 
közlemények a nemzeti múzeum könyv-
tárából), a Figyelmezőbe (1871. Egyház-
történelmi forgácsok : Hol halt meg Kál-
máncsai Sánta Márton magyar reformá-
tor ? sat.), Szana Figyelőjébe (1871), a 
P. Naplóba, Honba, az erdélyi Prot. Lapba 
sat. — Álnevei: Ráczkevi, Bodó Lajos 
és Eö. L. 

Századok 1872. 206. 1. — Budapesti Közlöny 
1872. 51. s z . — Fővárosi Lapok 1872. 55. 59. 
SZ. — Vasárnapi Újság 1872. 11. SZ. a r c ? k . 
(Szász Károly.) 1879. 11. sz. arczk. — Szinnyei 
Repertóriuma. Történelem I. II. — Balogh 
Ferencz, M. Prot. Egyháztörténet Irodalma 
65. 1. — Reform 1872. 66. SZ. — Figyelő I — V I . 
X x . — Uj M. Athenás 114. 1. és ö n é l e t r a j z i 
adatok és gyászjelentés. 

Eötvös i o m w d (vásáros-naményi báró), 
bölcseleti doktor, a m. tud. akadémia 
elnöke, egyetemi rendes tanár és a m. 
főrendiház tagja, b. E. József miniszter-
nek és Rosty Ágnesnek fia, szül. 1848. 
júl. 27. Budapesten ; szeretettel és gond-
dal nevelték szülei s hogy az ismeretek 
körébe is bevezessék, Keleti Gusztávot, 
az országos rajztanoda mai igazgatóját 
és dr. Vécsey Tamást, most egyetemi 
tanárt, bizták meg, hogy házi tanulmá-
nyaiban vezessék; de hogy az élettel 
idejekorán hozzák érintkezésbe, gymna-
siumba a piaristákhoz adták, hol 1860— 
61-ben a IV. osztály tanulója volt. Pesten 
kezdte az egyetemi tanfolyamot is, hol 
két évig a jog- és államtudományoknak 
volt hallgatója. Azonban már ekkor is 
inkább hajlott a természettudomány felé 
s nagy érdeklődéssel hallgatta Petzwal 
mathematikai s kivált Than Károly vegy-
tani előadásait. 1867-ben külföldi egye-
temeken folytatta tanulmányait három 
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évig, hol már határozottan a természet-
tudományi szakmában képezte magát; 
legtöbb időt Heidelbergában töltött Kirch-
hoff, Helmholtz és Bunsen világhírű taná-
rok mellett; innét Königsbergbe ment, 
hová a német physikai iskola megala-
pítójának, Neumann Ferencznek híre von-
zotta. Ez idő alatt atyjával folytatott sűrű 
levelezésében számot adott tanulmányai-
ról, előhaladásáról és 1869-ben Heidel-
bergából értesíti is atyját, hogy komoly 
elhatározása a tanári pályát választani 
s a természettudományokban szerzett 
ismereteit a tanári széken érvényesíteni. 
1870 őszén a külföldről hazakerült, mire 
tudományos fölolvasásai s értekezései 
csakhamar felköltötték iránta a figyelmet; 
1871-ben a pesti egyetemen magántanár-
nak habilitáltatta magát; 1872. máj. mái-
rendes tanár lett, 1875-ben pedig a kísér-
leti physika előadásával bízatott meg és 
ekkor kisebbszeríí physikai laboratoriu-
mot kapott az egyetemen ; ekkor lépett 
át a kísérleti kutatás terére. E téren gyor-
san haladt előre s alig pár évvel később 
uj experimentális kutatási módszereket 
állított fel. melyek a pbysikában egy 
eddig kísérleti úton kevéssé művelt mező 
kutatására képesítették. E tér a capilla-
ritas (hajcsövesség) vizsgálata volt. Mind-
ezeken kívül számos szakelőadást tartott 
a természettudományi társulat ülésein, 
úgyszintén népszerű előadásokat, utóbb, 
1888 telén, ugyanezen társulatban tiz 
előadásból álló cziklust; s fontos, általá-
nos érdekű volt azon előadása, melyet 
a m. tud. akadémia egyik közgyűlésén a 
távolba hatás törvényéről tartott. A ma-
gyar tudom, akadémia 1873. máj. 21. 
levelező- s 1883. máj. 17. rendes taggá 
választolta; 1889. máj. 3. óta pedig az 
akadémiának elnöke. A természettudo-
mányi társulat egyik legtevékenyebb tagja 
s választmányának egy évtized óta al-
elnöke ; a természettani intézet igazgatója. 
Részt vett az 1883-ban Párisban tartott 
emlékezetes nemzetközi elektromos con-

gressusban. Mint a magyar Kárpát-
egyesület budapesti osztályának elnöke 
is nagy buzgalmat fejt ki. Már gyermek-
korában kiváló előszeretetet tanúsított a 
természet és annak szépségei iránt s 
egyike volt a legmerészebb turistáknak ; 
bejárta az országot és a külföldnek ter-
mészeti szépségekben gazdag helyeit is, 
különösen sokat járt az Alpesek vidékén. 
Tirolban, a hol oly csúcsokat járt be, 
melyeket addig hozzáférhetetleneknek 
tekintettek. 1876-ban vette nőül Horváth 
Boldizsár akkori igazságügyminiszternek 
leányát Gizellát. — Munkálatai a Vasár-
napi Újságban (1869. A skarisorai jég-
barlang), a Természettudományi Közlöny-
ben (1871. Doppler elve és alkalmazása 
a hang- és fénytanban, Az éjszaki fény 
színképéről, A fluorescentia tanának egy 
törvényéről, Indítvány országos értékű 
kutatások eszközlésére, 1872. A nap phy-
sikai alkatáról, Van-e a holdnak befolyása 
az időjárásra, Ujabb Bunsen-féle galván-
elemek, A víz szinéről, A Chlorophyll 
természettani szempontból, 1873. A fény-
író sugarak elnyeletése a nap légköré-
ben, A fény kettős törése. A folyadékok 
összetartása, Hydraulikus légszivattyú, 
Villanyszikra némely hatása, A capilla-
ritas elméletéről, Az égi testek látszóla-
gos alakjáról, Fénymérő a relief-érzetre 
alapítva. 1881. A cseppekről) ; az Aka-
démiai Értesítőben (1871. A rezgési elmé-
letből következő távolbani hatás törvé-
nyéről, 1874. A rezgések intensitása, 1885. 
A folyadékok felületi feszültségének össze-
függéséről a kritikus hőmérséklettel, szék-
foglaló, 1888. Vizsgálatok a gravitatio 
jelenségeinek körében, 1889. Jelentés a 
Szent-Gellérthegy vonzó erejére vonat-
kozólag, Elnöki székfoglaló beszéde, 1890. 
Elnöki megnyitó beszéd máj. 11., A föld 
vonzása különböző anyagokra. Nagy len-
gésidők méréséről 1892. Elnöki megnyitó 
beszéd); a Műegyetemi Lapokban (1875. 
Uj módszer a capillaritás jelenségeinek 
vizsgálatára); a Mathem. és Term. Erte-
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sítőben (III. 1884. A folyadékok feszült-
ségének összefüggése a kritikus hőmér-
séklettel, IV. 1885. A folyadékok felületi 
feszültsége és vegyi alkata közt fennálló 
kapcsolatról), az Annalen der Physik u. 
Chemieben (XXVII. 1886. Über den Zu-
sammenhang der Oberflächenspannung 
der Flüssigkeiten mit ihrem Molecular-
volum), a Budapesti Szemlében (L. 1887 
Néhány szó az egyetemi tanítás kérdé-
séhez), a. Mathematikai és Physikai Lapok-
ban (1892. A földi gravitatióról, két elő-
adás. Megjegyzések a Wiener-féle kísér-
letek magyarázatához, A folyadékhártyák 
feszültségének méréséről.) — Munkái: 
1. A rezgési elméletből következő liatás 
törvényéről. Bpest, 1871. (Akadémiai 
Értesítő V.) — 2. A rezgések intensitása. 
tekintettel a rezgési forrásnak és az ész-
lelőnek mozgására. U. ott, 1874. (Érteke-
zés a mathem. tud. köréből III. 4. sz. 
Németül: Poggendorff, Annalen der Phy-
sik und Chemie-jában CLII.) — 3. Nép-
szerű tudományos előadások, Helmholtz 
Hermann után ford. U. ott, 1874. (Elő-
szóval b. E. L.-tól Jendrassik Jenővel 
együtt. A kir. m. term. társulat Könyv-
kiadó-Vállalata VI.) — 4. A távolba 
hatás kérdéséről. U. ott, 1878. (M. t. 
Akadémia Évkönyve XVI. 1.)— 5. Vizs-
gáiéttok a gravitatio jelenségeinek köré-
ből. U. ott. 1888. (Mathem. és term. tud. 
Értesítő VII. 2. 3.) — 6. Rectori szék-
foglaló beszéd 1891. szept. 15. U. ott. 
1891. — 7. A physika tanításáról az 
eyyetemen. U. ott. 1892. (Az egyetemi 
ünnepen 1892. máj. 13.) — A Pallas 
Nagy Lexikonának munkatársa. 

Magyarország és o Nagyvilág 1873. 33. SZ. 
a rczk . — Szinnyei K ö n y v é s z et6. — M. Könyvé-
szet 1886. — Akadémiai Értesítő 1889. 131. 1. 
— Vasárnapi Vjság 1889. 19. SZ. a r c z k . 1892. 
8. sz. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i Alma-
nach. Bpest, 1892. 129. 1 

Eötvös Tamás (vásáros-naményi), föld-
birtokos, Beregmegye alispánja s több 
ízben volt országgyűlési követ. A sza-
badságharcz kitörésekor nemzetőri őrnagy 

s 1848. novembertől 1849. januárig Mun-
kács városának parancsnokságát vette 
á t ; febr. 4. Ungmegye kormánybiztosává 
neveztetett ki : máj. 12. hatásköre Bereg-
megyére is kiterjesztetett és máj. 16. 
ugyanazon megye főispánja lett. hol a 
népfölkelést szervezte. Ezért haditörvény-
szék elé állíttatott Pesten és 1852. máj. 
5. hat évi várfogságra Ítéltetett. 1861-ben 
megválasztották országgyűlési képviselő-
nek ; azután visszavonult jószágára Vá-
sáros-Naményba (Beregm.), hol gazdál-
kodott. 1867-ben ismét országgyűlési kép-
viselő volt. Meghalt 1867. szept. 16. 
Pesten 67. évében. — Gazdasági czikkei 
a Magyar Gazdában (18i6. Tapasztalatok 
a burgonyavész körül, [ugyanerről jelent 
meg egy czikke a Hetilapban 1846.] 1817. 
További tapasztalatok és észrevételek a 
burgonya körül, A jelenlegi éhségnek 
oka mezőgazdaságunk elhanyagolása.) — 
Munkája : Beszéde. Pest, 1861. (Vadnay 
Lajos beszédével együtt.) 

M. Hirlap 1852. 759. sz. (líaditörvényszéki 
Ítélet .) — Ország Tükre 1862. 21. sz. (Arezképe 
Marastonitól.)— Petrik Könyvészete és gyász-
jelentés. 

Eperjesy Ferencz, apát és egri kano-
nok, szül. 1814. nov. 1. Tisza-Nánán 
Hevesmegyében ; középiskoláit Egerben 
végezte s 1831-ben növendékpap lett: 
1837-ben misés pappá szenteltetett; káp-
lán volt Keresztes-Püspökiben,Kis-Tályán 
és Árok-Szálláson 1841-ig, midőn a mo-
nostori közbirtokosság megválasztotta lel-
készévé. De nyolcz év múlva szakított 
a lelki pásztorkodással és az egri lyceum-
ban a történelmet adta elő. 1852-ben 
polgári plébános, 1856-ban alesperes és 
1877-ben szabolcsi főesperes lett. 1879-
ben apáttá, 1888. febr. 16. pedig való-

I ságos kanonokká neveztetett ki. Az 1870. 
1 autonomiai congressuson ő is jelen volt 
mint az egri egyházmegye papságának 
egyik küldötte. Itt elfoglalt álláspontját 
jelezte a kerületekhez intézett köriratában 
és annak érdekében egyik gyűlésen be-
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szédet is mondott. Alig költözött Egerbe, 
betegeskedni kezdett; 1890-ben szélütés 
érte s azon év márcz. 18. meghalt. — 
Értekezései a Hírnökben (1841. A török 
basáknak a jászberényi elöljárókhoz in-
tézett leveleiknek ismertetése), a Közle-
ményekben (1841. Töredék naplómból, 
regényes útirajz a Fel-Dunán), a Religio 
és Nevelésben (1841. Négy lengyel nemes 
felirata Dunin poseni érsek ügyében, 
ford.. 1845. A monostori egyház múltjára 
vonatkozó adatok. 184-6. Vázlatok a katho-
licismus és protestanlismus életköréből, 
Korunk felsőbb kritikájának állása a 
Sveidler Mária-féle boszorkányperrel meg-
világítva, A bibliai fensőbb criticának 
állása a protestáns Némethonban), a 
P. Naplóban (Az 1863—64. éhínségről, 
A Tisza áradásának és veszélyeinek okai-
ról), a P. Hírnökben (1865. A tiszadobi 
Széchenyi-emlék felavatása), a Falusi 
Gazdában (1862. Az urnák egy munkás 
szolgája s annak eredménydús működése, 
Egy kevés figyelmet Fiume felé), a Ker-
tész Gazdában (1866. Trieszt-fiumei utam 
vázlata, kapcsolatban borkivitelünk utjá-
nak egyengetéséről); irt még az Idők 
Tanujába, a M. Államba (1870. A vallás-, 
tanulmányi- és egyetemi alap ugyanazon 
jogi természettel bír. czikksorozat. 1871. 
Hangok Ghyczy K. febr. 16. tartott be-
szédére), az Egri Egyházm. Közlönybe 
s az Elemi Tanügybe. A Kath. Lelki-
pásztor cz. folyóiratnak is munkatársa 
volt. — Munkája : Egy protestáns gon-
dolatai az egyesülésre felírvó pápai ki-
bocsátvány fölött. Baumstark Reinhold 
után magyarította. Eger, 1869. — Kéz-
iratban : Chateaubriand Vértanúi. 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. 267. 1. — Petrik 
K ö n y v é s z e t e . — J/. Sión 1888.454. 1. — Religio 
1890.24. sz. — Koncz Akos, Egri egyházmegyei 
papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 72. 1. 
és gyászjelentés. 
Eperjessy István, elemi iskolai tanító, 

szül. 1863. máj. 17. Budán; tanulmányait 
a budai s pesti kir. kath. főgymnasiumban 
kezdte meg és a budai paedagogiumban 

fejezte be. 1883-ban Szabó Alajos rákos-
palotai reálgymnasiurnában működött 
mint tanító s 1884 óta a főváros szolgá-
latában áll ; 1889-ben nőül vette Márkus 
Irma tanítónőt és 1891-ben neveztetett 
ki az I. ker. zugligeti községi elemi isko-
lához vezető tanítónak. — 1882 óta rendes 
fővárosi levelezője a nagy-kanizsai Zalai 
Közlönynek, hol vezérczikkei. tárczái s 
költeményei is jelentek meg Aliquis és 
Pv—sta alájegyzéssel (1885. A kézimunka 
tanításról, Zalamegye statisztikája. A 
modern nevelés, 1886. Az ifjúság testi 
nevelése. 1890. Közművelődési egyesüle-
tek. 1891. Magyarország selyemipara, 
Társadalmi élet és irodalom, Modern 
törekvések. 1892. Az arisztokraczia és 
szoczialismus, Zalamegye égalji viszonyai 
sat.); tanügyi értekezéseket irt a Nép-
nevelőbe, a Népnevelők Lapjába s a M. 
Tanítóképzőbe, vezérczikkeket a Tata-
Tóvárosi Híradóba, Székesfehérvár és 
Vidékébe, Buda és Vidékébe sat. A tan-
ügyi sajtóban az ő kezdeményezésére 
indult meg e kérdés megvitatása: Szük-
séges-e már a népiskolában megkezdeni 
a német nyelv tanítását. — Munkái: 1 
A forradalom. Bpest, 1883. (Röpirat, 
melyben kifejti, hogy az 1848—49. ön-
védelmi harczot hibásan nevezték el 
forradalomnak.) — 2. Rövid magyar 
volapük nyelvtan Schleyer János után 
magyar nyelvre alkalmazta.U. olt. 1886 
(Bánfi Györgygyei együtt. Ism. P. Hirlap 
57 sz.). 

M. Könyvészet 1883. és önéletrajzi adatok. 

Eperjesi János, astrologus és mathema-
tikus, kinek 1500. és 1514-ből maradt 
fenn emlékezete: Krauss Balázs 1500. 
febr. 25. Brassóból Celteshez intézett 
levelében mint astrologust és mathe-
matikust említi és nevét Emperiesnek 
ir ja ; Tabulae Ecclypsium Magistri Peur-
bachii. Tabula prima nobilis Joannis de 
Monte Regio (Bécs, 1514.) cz. munka 
Praefatiójában is van emlékezet róla: 
Potissimum hoc aureo saeculo. quo et 
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versis literis scribere usus inolelevit 
(értetik a könyvnyomtatás), coepit et 
Matbematicorum multitudo per universam 
pene Germaniam increbescere. Claruerunt 
Viennae praenominato cum doctore Theo-
logiae Joanne Phortzn. Magistro Kupfers-
perger, Joanne Epperies. Joanne Dorn 
monacho predicatore sat. E szerint E.. 
mint a mennyiségtudomány s talán egy-
szersmind a csillagászat avatottja, több 
szaktársai közt azon időben jó hirben 
állott Bécsben. 

Tud. Gyűjtemény 1829. X I I . 88. 89. — Uj M. j 
.Vuzeum 1857. I . 453. — Gr. Kemény József, T ö r t . 
és írod. Kalászatok. Pest, 1861. 96. 97. — 
Egyet. Philol. Közlöny 1881. 2.39. ( Á b e l J e n ö . ) 
— Ábel J., Magyarországi Humanisták 123. I. 

Eperjessy János, egri egyházmegyei 
kath. lelkész és főszentszéki ülnök, E. 
Ferencz kanonok ikertestvére, szül. 1814. 
nov. 1. Tisza-Nánán; a gymnasiumot és 
bölcseletet Egerben, a theologiát, 1833-ban 
a papnevelőbe lépvén, a bécsi Pazma-
neumban végezte. 1838. szept. 20. Sci-
tovszky János rozsnyói püspök pappá 
szentel Le s az egyházmegyei kormány 
Erdőtelekre, majd Egerbe rendelte segéd-
lelkésznek. 1844-ben főpásztora maga 
mellé vette és levéltárnokká és szentszéki 
aljegyzővé nevezte ki. 1846-ban a felső-
tárkányi javadalommal ruháztatott föl. 
1868-ban az egri kerület alesperese. 1874. 
pedig plébános lett Kápolnán, hol 1880. 
aug. 25. meghalt. — Ismeretterjesztő, er-
kölcsi s politikai czikkeket irt a kath. 
hírlapokba — Munkái: 1 .Egyházi beszéd, 
melyet t. Póka Zsigmond első áldozata 
alkalmával tartott. Eger, 1840. — 2. 
Socrates a barátok megválasztásáról. 
Xenophon után. U. ott. . . (Kath. legény-
egyleti Olvasó-tár. II.) — 3. A rabszolga-
ság eltörlésének kérdése és a testvérharcz 
az északamerikai Egyesült-Államokban. 
U. ott, 1864. 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. 267. — Petrik B i b -
l iograpliiája. — Koncz Ákos, Egr i egyházm. 
papok 71. 1. és gyászjelentés. 

Eperjessy Kálmán, hirlapiró, szül. 1847. 

márcz. 13. Rahón Máramarosmegyében. 
hol atyja kincstári erdész volt; a mára-
maros-szigeíi lyceumben végezte tanul-
mányait és 1866-ban szatmári papnö-
vendék lett; innét később kilépett és 1871 -
ben b. Eötvös József vallás- és közokta-
tásügyi miniszter külföldre küldte. 1872-
ben Bánffay Simontól átvette a Pécsi 
Lapok szerkesztését; majd a fővárosba 
jött és hírlapírással foglalkozott; 1876-ban 
a m. tud. akadémia által kiadott Monu-
menta Regni Hungáriáé Archaeologica 
nyolcz kötetéhez betűrendes mutatót ké-
szített ; azután a Fiissy Tamás Jelenkor 
cz. folyóiratának segédszerkesztője volt. 
— Régészeti s vegyes czikkeket irt az 
Ellenőrbe (1871. A haláltáncz. a rozsnyói 
ferenczrendiek templomában levő fest-
ményről). a P. Naplóba (1874. A falfes-
tészet Magyarországon és 133. sz. Nova 
Acta Musei Nationalis Ilungarici czímű 
munka ismert.), a Jókai által szerkesztett 
Életképekbe (1876. 111. sz. Tudományos 
kiadványaink ismertetéséről, 162. sz. Egy 
nevezetes török codex), a Figyelőbe (I. 
1876. A gályarabságra ítélt prot. lelkészek 
albuma a zürichi városi könyvtárban), 
a Budapesti Napilapba (1877. 91. 265. 
266. sz. Könyvismertetés), a Fővárosi La-
pokba (1877. 32. sz. A műemlékek ápo-
lása Magyarországon, 1882.), a Honba 
(1876. 263. sz. A m. n. múzeum rajz-
és metszetgyüjteménye), Magyarország és 
a Nagyvilágba (1876.), Ország-Világba 
(1882.), az Archaeologiai Értesítőbe (1882. 
Bégészeti tárgyak Nagy-Bőczén), a Rozs-
nyói Híradóba (1883. Látogatás gróf 
Andrássy Manónál), a kolozsvári Ellen-
zékbe (1885. A menedékjog és kiszolgál-
tatási kötelesség). — Munkái: 1. A gaz-
dasági és országos tanszermúzeum a 
köztelken. Bpest, 1877. (Kalauz a két 
muzeum látogatói számára.) — 2. A 
zsidó fanatizmus és az anti-judaizmus 
okai. Nyílt levél dr. Bánóczi József úr-
hoz, mint a M. Zsidó Szemle szerkesz-
tőjéhez. Szamosujvár, 1885. 
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Figyelő I I . 1877. 134. 219. — 1/. Könyvészet 
1885. és önéletrajzi adatok. 

Eperjesi Mihály, erdélyi származású 
s 1672-ben Leidában, 1673-ban pedig 
Ileidelbergában ev. ref. theologiai tanuló 
volt. — Munkái: 1. (Dissertatio philoso-
phica) De Libero Arbitrio, quam. . . sub 
praesidio Samuelis Enyedi. M. D.in lllustr. 
Collegio Enyediensi Philosophiae Profes-
soris, Publice defendet. . . Ad diem 13. 
Junii. Cibinii. 1665. — 2. Disputatio 
theologica de Unius Dei.. . Lugd. Batav., 
1672. — 3. Disputatio theologica 2-a. 
De Providentia Dei actuali. U. ott, 1672. 

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogra-
phia IV. 133. 468. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár II. 293. (Enyedi Sámuel neve alatt) 
és Koncz József szives közlése. 

Eperjesi Mihály, a 62. sz. gyalogezred 
parancsnoka. — Magyar ezredi napipa-
rancsát, mely 1810. febr. 20. Marosvásár 
helyt kelt, a Vasárnapi Újság (1872.34 sz.) 
közli. 

Eperjessy Sándor (bánóczi), theologiai 
doktor és kanonok, szül. 1811. júl. 3. 
Vinnán Ungmegyében; egri egyházmegyei 
pap volt és theologiai tanár a püspöki 
lyceumban ; később sajó-várkonyi espe-
res-plébános és czímz. püspök. Meghalt 
1891. nov. 14 — A pesti papnevelő-
intézet Munkálataiban (1833.) lépett föl 
az irodalomban : Ki legyen a megígért 
Messiás? cz. czikkével. — Munkái: 1. 
Elégia Tamásy Calas. József sátoralja-
újhelyi gymn. igazgató tiszteletére. Eger, 
1826. — 2. Theses ex uni versa theologia, 
quas in scient. univ. Pestiensi pro obtin. 
ss. theol. doctor. laurea propugnandas 
suscepit. Budae, 1840. — 3. Bevezetés 
a ker. kath. erkölcstanba. U. ott, 1843. 

Emlékkönyv. E g e r , 1865. 268. 1. — Toldy 
Bib l iog r . (Tud . T á r 1841. 521. 1.) — Koncz 
Ákos, Egr i egyházmegyei papok az irodalmi 
téren. Eger, 1892. 74 1. 

Eperjesi Zsigmond, erdélyi szárma-
zású ev. ref. theologiai tanuló volt Frane-
kerábán (1751. okt. 1-től) és Utrechtben, 
midőn a következő munkáját kiadta.: 

Epicedion in acerb'o et inmaturo funere 
seren, ac celsissimi Arausionensium et 
Nassaviorum principis Gulielnn IV. foede-
ratae Belgicae . . . Frisiae. 1752. 

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 142. 1. 
— 'Történelmi Tár 1887. 204. 1. 

Epölyi Ferencz, nagy-kálnai (Barsm.) 
plébános, szül. 1854. okt. 1.; fölszentel-
tetett 1879. aug. 16. — Munkája: A 
lurdi szűz anya tanítása. Bpest, 1888. 
(Szent-István-Társulat Kis-Könyvtára 9. 
füzet.) 

Schematismus Strigoniensis 1889. 

Epstein Gyula. — Munkája: Emlék, 
költemények. Székesfehérvár, 1875. 

Petrik Könyvészete. 

Erasmus János, unitárius pap; 1588 
körül Jacobinus Bernard kolozsvári ta-
nácsi kiküldött Lengyelországból, Báthory 
Zsigmond fejedelem engedélylevelével 
hívta Erdélybe. Erasmus, mint az antwer-
peni felsőbb iskola tudós tanára, mái-
rég ismeretes volt irodalmi munkáiról. 
Könyvbe foglalta és kiadta hitnézeteit: 
ezek nemzete felfogásával ellentétben 
állottak, a fejedelem megtiltotta forga-
lomba bocsátását, s neki ezért hazáját 
el kellett hagynia; előbb Lengyelországba, 
onnét Kolozsvárra ment s hitnézetei felől 
kikérdeztetvén, másodpapi állást nyert a 
szász eklézsiában oly feltétellel, hogy 
Fausto Socininek, a kivel egy hitnézeten 
volt, az erdélyi unitáriusokétól különböző 
tanait a szószékről ne hirdesse. Eras-
must a görög nyelvben olyan járatosnak 
irja Beza Tódor s utána Uzoni F. István, 
hogy Junius és Tremellius biblia-fordí-
tását megjavította. 1593. szept. 25. a szász 
nemzetbeliek kolozsvári plébánossá vá-
lasztották. Uzoni E. halálát 1602 elejére 
teszi. — Munkái: 1. Ad Faustum So-
cinum pro Christi praeexistentia ante 
Secula, cum Fausti Socini Responsione 
A. 1584. — 2. Antithesis Doctrinae 
Christi et Antichristi de Uno Vero Deo. 
A. 1585. Neo-Stadium, 1586. (Névtelenül. 
Kiadta czáfolattal Zanchius Jeromos.) — 
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3. Ad Faustum Socinum Johannis Epis-
tola, in qua is de seripto quodam suo 
agit, qui Causas, propter quas vita aeterna 
contingat, conplectitur . . . (Fausti S. Se-
nensis ad Amicos Epistolae 401—402. 1. 
Erre Socini felelete 1590. ápr. 20. 402. 1.) 
— 4. Civilis Morum Erasmi, in suc-
cinctas quaesliones digesta et locupletata, 
per Reinhardum Hadamarium. Az er-
kölcznec tiztesseges (emberseges) volta, 
kire tanit Erasmos, mely röuid kerdi-
sekre ozlattatot, es megöregbittetet Rein-
hardus Hadamarius által. Debrecini, 1591. 
(Latin és magyar szöveggel; újabb ki-
adásai : Kolozsvár, 1591. latinul; Szeben, 
1596. és 1598. latin és magyar szöveg-
gel.) — 5. Rotterodami Rézmánnak 
As keresztyen vitességet tanito Kesben 
Viseleo Ko'nyvecskeie Mellyet mostan 
uyonnan Deakbul Magiarra fordítót, es 
hazaiahoz való szeretetibúl közönsegesse 
töt Salanki György Lugdunomban, 1627. 
(Mindkét munka sok kiadást ért.) — 6. 
Be Ratione Studii. Tractatus... — Sok 
műve maradt kéziratban. 

Szabó Károly, R é g i M, K ö n y v t á r I . 119. 139. 
146. 251. 1. I I . 59. 60. 72. 78. 1. — Századok 1892. 
303. 1. ( Jakab Elek.) 

Erba Odescalchi L. Odescalchi (Erba). 

Erber György, Jézus-társasági áldozó 
pap és tanár, szül. 1660. szept. 20. Gott-
scheeban Karinthiában és 16 éves korá-
ban lépett a rendbe ; miután a bölcsele-
tet és theologiát Görczben, Linczben és 
Passauban több évig tanította, térítőnek 
ment Kelet-Indiába ; onnét visszatért és 
mikor Magyarországban a pestis uralko-
dott, ide kívánkozott és Budán rector 
lett; azonban a pestisbe esett katonák 
között többször megfordulván, ő is pes-
tisbe esett és 1715. máj. 15. meghalt 
Budán. — Munkái: 1. Fasciculus Rub-
ricarum utriusque Juris. Lincii, 1713. 
:— 2. Discursus de legum acceptione. 
U. ott, 1713. 

Stoeger, Scriptores 74. 

Erber József, orvosdoktor, egri (He-

vesm.) származású. —- Munkája : Disser-
tatio inaug. medica de angina catarrhali. 
Pestini, 1783. 

Hupp, Beszéd 145. — Petrik B ib l iog r . 

Erber Mdrk Mórics, orvosdoktor, pesti 
származású. — Munkája : Orvosi érte-
kesés a gelesstdról. Buda, 1842. 

Rupp, Beszéd 163. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e 

Eresei Dániel (téglási), ev. ref. lelkész, 
E. Zsigmond érkeserűi pap fia. kinek 
atyja szintén Zsigmond kolozsvári tanuló 
volt és születése helyéről Nagy-Ereséről, 
hova atyja, Szőke János, Téglásról jött 
Erdélybe, vette föl az Eresei nevet. Eresei 
Dániel theolog. tanulmányait a debreczeni 
ev. ref. kollégiumban és a bázeli egyete-
men végezte s ugyanott a prédikátorságra 
fölszenteltetett. 1777-ben a mezőtúri egy-
ház hívta meg papnak; ezen hivatalát 
32 évig viselte. Hivatalbeli dolgain kívül 
a theologiai tudományoknak szentelte 
idejét és a keleti nyelvek és irodalmak 
tanszékére, melyet ipa Varjas János töl-
tött volt be haláláig, hivták meg Debre-
czenbe. de a meghívást nem fogadta el. 
A mezőtúri iskola sorsát mindenkor szi-
vén viselvén, annak 300 kötetnyi görög 
és latin classikusokból álló könyvtárt 
szerzett. A nagy-kúnsági egyházvidék 
megválasztotta jegyzőjének és később 
esperesének. Meghalt 1809. febr. 5. Mező-
túron 65. évében. Halotti beszédet mon-
dott fölötte Váradi Sámuel kis-ujszállási 
lelkész; dicsérő beszédet pedig Nagy István 
mezőtúri tanító. Két gyermeke maradt : 
egyik Klára, Buday Ézsaiás debreczeni 
tanár neje, másik Dániel, szintén ott tanár 
és a m. t. akadémia tagja. — Munkája : 
A szent passió, vagy az Ur Jésus Kris-
tus szenvedésének és halálának histó-
riája, mely a négy évangyélistáknak írá-
saikból öszve-szedegettetvén, szükséges 
jegyzésekkel megvilágosíttatott, kegyes 
elmélkedésekkel, könyörgésekkel ős éne-
kekkel megbővíttetett... Komárom, 1793. — 
Kéziratban: Prideaux Históriájának ésMó-
ses 5 könyvének az eredetiből való fordítása. 
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M. Kurír 1809. I . 21. SZ. — Hazai s Külföldi 
Tudósítások I . 162. I. - Katona, H i s t ó r i a C r i -
tica XLI. 578. 1. — Marosvásárhelyi ev. ref. 
kollégium Értesítője 1888. 426. 1. — Petrik 
Bibliographiája. 
Eresei Dániel, bölcseleti doktor s tanár, 

a m. tud. akadémia lev. tagja, előbbinek 
és Varjas Klárának fia, szül. 1781. júl. 
24. Mező-Túron Hevesmegyében ; alsóbb 
iskoláit szülőhelyén, a humaniórákat és 
a felsőbbeket Debreczenben hallgatta 1793 
—1801-ig. hol időközben rhetorikát és 
poesist tanított. 1803. márcz. megválasz-
tották debreczeni tanárnak ; de előbb saját 
költségén a göttingai egyetemen harmad-
fél évet töltött és bölcselet-doktori okle-
velet nyert. 1805. okt. 4. elfoglalta tan-
székét Debreczenben s a philosophia Kant 
óta való történetének előadásával köszön-
tött be. 1810. és 1811-ben a saját böl-
cseleti tanszéke mellett a magyar pol-
gári magántörvényt is tanította. 1821-ben 
városi tanácsos lett. 1828-ban a m. tud. 
akadémia alaprajzát és rendszabályait 
kidolgozó küldöttségnek is tagja volt és 
mindjárt az első gyűlésben 1831. febr. 
17. levelező tagnak, 1832. szept. 3. pedig 
vidéki rendes tagnak a törvényosztályban 
megválasztották, mely utóbbi megtisztel-
tetést szemeinek akkori elgyengülése miatt 
el nem fogadhatott. Ezen kivűl Szabolcs-
és több megyék s a tiszántúli egyház-
kerület táblabírója volt. Meghalt 1836. 
febr. 23. Debreczenben. — Mint bölcsész, 
Toldy szerint, a rationalis empirismus 
alapján teljes rendszeréi adta a bölcsé- 1 

szetnek s külön a tudomány történetét 
is, melyben főleg a régiek rendszereit 
éles körvonalokban rajzolta. Czikkei a 
Tud. Gyűjteményben (1818. VIII. Elmél-
kedés a philosophiáról és annak haszná-
ról, 1819. VIII. Javallás a magyar nyelv 
bővítésére nézve). — Munkái : 1. Disser-
tatio inauguralis in qua summa syste-
matis dynamici in physica disciplina ca-
pita exponuntur et pensitantur. Göttingae, 
1805. — 2. Philosophia. Debreczen, 1813 
—17. Két kötet. (I. Lélek munkái tudo-

mánya. II. Ontologia, metaphysica és er-
kölcsi philosophia.) —- 3. StatisHca. Első 
darab. Közönséges statistica és Magyar-
ország statistikája. U. ott. 1814. (Több 
nem jelent meg. Ez volt az első magyar 

1 statisztika. Ism. M. Hirlap 1891. 195. sz.) 
I — Észrevételek ilv c.7Ámü prédikácziókra: 
Keresztyén Toleranczia. Pesl, 1824. — 5. 
Philosophia históriája. Debreczen, 1825. 
— 6. Gompendium psychologiae empiri-
cae et logicae. U. ott, 1833. (Neve Erchey-
nek v. Ertseinek is van irva.) — Olaj-
festési arczképe a debreczeni ev. ref. 
kollégium könyvtárában van. 

Alig. I.iter. Zeitung. H a l l e u . L e i p z i g , 1822. 
I I I . 286 SZ. — l'hilosophiai Pályamunkák I . 

1835. 125. 1. — Regélő ls"6. 19. szám. — 
Szoboszlai Pap István, Ha lo t t i e l m é l k e d é s , 
melyet néhai E . D. felett febr. 25. 1836. el-
mondott. Debreczen. 183!% (E. életrajzával.) 
— Kalos Mózes, Halotti beszéd . . . Debreczen, 
1836. (E. sirtáblájának feliratával.) — Név-
könyv a m. tud. társaságról 1836-ra, 91. 1. — 
Csokonai Album 1861. 223. 1. — Szűcs István, 
Debreczen Története 763. 764. 945. 962. 1. — 
Figyelő I . I I . 1876—77. — Toldy, M. í r o d . T ö r -
ténete. Bpest, 1878. 249. 1. — Egyetértés 1881. 
83. sz. — Vj M. Athenás 115.1. — Petrik B ib l io-
graphiája és Bakóczi János ref. lelkész szi-
ves közlése. 

Ercsey Ernő (téglási), orvosdoktor, E. 
Imre orvos fia, Biharmegye főorvosa s 
gyakorló orvos Nagyváradon, hol 1882. 
szept. 10. meghalt 32. évében. — Orvosi 
czikkeket irt az Orvosi Hetilapba (1877 
—79.) és párisi leveleket (u. ott, 1880.) 
— Munkája : A Budapest fővárosi szent 
Rókushoz czímzett polgári közkórház 
dr. Kovács-Sebestyén Endre főorvos ve-
zetése alatt álló I. sebészi osztályának 
működése 1874. 1875. és 1877-ik évben. 
Bpest, 1877. (Ism. Orvosi Helilap.) 

M. Könyv-Szemle 1877. 130. 1. és g y á s z j e l e n t é s . 

Ercsey Imre (téglási), orvosdoktor, Bi-
harmegye főorvosa, szül. 1815-ben Nagy-
váradon, hol 1877. ápr. 6. meghalt. — 
Orvosi czikkeket irt az Orvosi Tárba 
(1841. A fölkarnak vállbóli kiizelése, 
exarticulatio brachii) és az Orvosi Heti-
lapba (1863. Biharmegyei közkórházak 

43. ív sajtó alá adatott 18&3, márcz. 3. 
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1861—62 évben.) — Munkája: Orvosi 
értekesés as arany érről. Buda, 1839. 
(Latin czimmel is.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Orvosi Hetilap 
1877. 312. 1. és gyászjelentés. 

Eresei János (téglási), bölcselettanár, 
E. Elek falusi tanító és Tőkés Juliánná 
fia, szül. Somosdon Marosszékben ; tanu-
lását M.-Vásárhelyt kezdette s 1830. decz-
tői ösztöndíjjal a marburgi egyetemen 
folytatta, hol két évet töltött és a theo-
logiát hallgatta, de tanult bölcseletet, 
mennyiségtant, vegytant, természetrajzot, 
természettant, csillagászatot is; a német, 
franczia s angol nyelvben is gyakorolta 
magát. 1833. aug. 25. a főkonsistorium 
a székelyudvarhelyi kollégiumhoz válasz-
totta theologiai tanárnak. Székfoglaló be-
szédjét : A vallás és annak az emberre 
való befolyása, a vallásosság vagy ke-
gyesség cz. nov. 2. tartotta. 1837-ben 
M.-Vásárhelyre választatott meg tanárnak. 
1836-ban censor volt Bodola Sámuellel 
a nagybaezoni zsinaton; 1837. nov. 10-
től 1838. jún. 23-ig az előljárósági gyűlé-
sek jegyzője; ezután a nyomdai felügyelői 
tisztet is viselte 1851-ig; 1841. szept. 
1-től 1844. jún. 30-ig a rectori hivatalt 
ruházta rá az elöljáróság. 1848. jú!. 11-től 
1850. jan. 3-ig gyenge egészsége miatt 
tanvezetői hivataláról lemondott. 1850. 
szept. újra megkezdte előadásait tanári 
szállásán, miután szélütés érte s nem 
járhatott föl az előadásokra. 1852. febr. 
25. folytonos betegeskedése miatt a böl-
cseleti tudományok tanítását az elöljáró-
ság Varga Sámuel tanársegédre bízta. 
Végre 1852. szept. 22. önkezével vetett 
véget életének Maros-Vásárhelyt. — Mun-
kái: 1. A népek atyjának testamentoma. 
Halotti beszéd dicsőült fejedelmünk I. 
Ferencz végtiszteletére Székely-Udvarhelyt 
1835. ápr. 5. Kolozsvár, 1835. — 2. Be-
kössöntö besséd, melyei a theologiai 
tudományokban közoktatói hivatalát a 
székelyudvarhelyi ev. ref. kollégiumban 
nov. 2. 1833-ban elkezdette. U. ott. 1835. 

I d . S z i n n y e i J . , Jlagyar írók II. 

— 3. Gondolkodástan vagy logica. M.-
Vásárhely, 1840. — Kéziratban: A filo-
zófiának az emberi élet vezérének kell 

| lenni 1834. (Beköszöntő beszéd); Jegyze-
1 tek akadémiai utazásáról; Bevezetés egv 
könnyen felfogható fizikára; Versirási 
próbagyakorlatok; Beköszöntő, évnyitó, 
búcsúzó, eskető beszédei s Értekezés: 
Lehet-e a vallásos igazság veszedelmes, 
a tévelygés pedig hasznos sat. (Ezek jegy-
zéke megvan a Marosvásárhelyi ev. ref. 
kollégium Értesítőjében, 1888. 425. 1.) 

Toldy Bibliographiája (Tudom. Tár 1842. 
501. 1.) — Kiss Ferencz, A s z é k e l y - u d v a r h e l y i 
ev. ref. kollégium története 1873. G8. 1. — 
Uj M. Athenás 1882. 115. 1. — Marosvásárhelyi 
ev. ref. kollégium Értesítője 1888. 415—427. 1. 
(Koncz József, hol külföldi uti naplójából 
is vannak részletek közölve.) — Koós Ferencz 
Visszaemlékezései I. 133. 155. 325. 1. 

Eresei Jössef (téglási), mérnök és er-
dész, E. Elek iskola-tanító fia s E. János 
marosvásárhelyi tanár testvére; ifjabb 
korában pap volt, majd bölcselő s költő; 
megpróbálta a mérnökséget; vármegyei 
s végre kamarai erdész volt Tordán, hol 
1868. márcz. 8. meghalt 75 éves korában. 
Könyveit (184 mű) és ásványgyűjtemé-
nyét a marosvásárhelyi kollégiumnak 
hagyta. — Költeményei a szépliteraturai 
Ajándékban (1822—23), az Aglájában 
(1830—31), Költemények (Kolozsvár 1834) 
cz. gyűjteményben és a Parthenonban 
(1837); természettudományi czikkei a N. 
Társalkodóban (1830. A földingás törté-
neteiről, okairól sat. 1835. A hóharmat-
ról és ennek származására s következé-
seire való befolyásáról a világosságnak 
és csillagoknak, különösen pedig a hold-
nak), régészeti s földrajzi czikkei a N. 
Társalkodóban (1830. Római útnyomozás 
a Bekecs körül, 1832. Otahaiti sat. 1837. 
Utazások nemes Torda vármegye alsó 
kerületének nevezetesebb járásaiban, 1838. 
Krimia), a Hon és Külföldben (1842. Kalo-
taszeg vázlata), a Mentorban (1842. Hazai 
mérges növények ismertetése), a M. orvo-
sok és természettudósok Munkálataiban 

44 
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(X. 1865. Az Ompoly és Algvógy víz-
vidékeinek föld-és ásványtani ismertetése.) 
— Munkája: Nemes Tordameqye flórája. 
Kolozsvár. 1844. — Kézirata: Erdó'sz-
tudományi mesterszók és némely költe-
ményei (a m. n. múzeumban.) 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Marosvásárhelyi 
ev. r e f . kollégium Értesítője 1888. 427. 1. é s 
gyászjelentés. 
Ercsey Lajos. Hajdú-Böszörmény város 

országgyűlési képviselője. Meghalt 1876. 
jan. 5. Hajdú-Böszörményben 57. évében. 
— Munkája : 1869—72. országgyűlés 
működéséről szóló választóihoz intézett 
jelentése. Bpest, év n. 

Gyászjelentés. 
Ercsey Sándor (téglási), ügyvéd és 

földbirtokos, szül. 1827. szept. 2. Nagy-
szalontán Biharmegyében, hol atyja E. 
Sándor szintén ügyvéd volt; atyjának 
183fi-ban történt halálával árvaságra ju-
tott ; a ref. gymnasiumban járt szülő-
városában, mire a debreczeni főiskolában 
a jogi tanfolyamot is bevégezte s jog-
gyakorlatra 1846-ban Biharmegye jegyzői 
hivatalához ment Csengery Imre főjegyző 
irodájába. 1847-ben a megye Pozsonyba 
küldte az országgyűlésre. 1848. ápr. visz-
szament Biharmegyébe, hol esküdt lett. 
A szabadságharcz megszűnte után 1850-
ben megnősült és nyolcz évig ügyvéd-
kedett ; azután az ügyvédi gyakorlattal 
fölhagyott; azóta családjának és a gazdál-
kodásnak él. 1859-ben a nagy-szalontai 
ev. ref. egyház megválasztotta tanács-
birájává. A Debreczenben 1881-ben tartott 
zsinaton egyházmegyéje megbizásából je-
lent meg és részt vett a tanácskozások-
ban. Arany János sógora volt és vele sok 
levelet váltott; ezen leveleket megőrizte 
s A. halála után nagy szolgálatot tett az 
irodalomnak,midőnazokat kiadta: Arany 
János életéből. Gyulai Pál előszavával és 
Arany János hatvan levelével. Bpest. 1883. 
(Ism. P. Napló 76. Egyetértés 83. Nemzet 
76. Bud. Hirlap 77. 78. M. Polgár 67. M. 
Tanügy sat.) 

üömény .lózsef, Zsinati Emlékkönyv 1882. 

121. 1. M. Könyvészet 1883. — Marosvásár-
helyi ev. ref. kollégium Értesítője 1888. 426. 1. 

Erezi András Ferencz. esztergom-
egyházmegyei áldozó pap, beszterczebá-
nvai (Zólyomm.) származású ; plébános 
volt Pergenben. hol 1764. szept. 2. meg-
halt. — Munkái: 1. Universa philosopliia 
vitae Xaverianae duobus terminis: Amore 
Dei, et proximi clausa, et panegyrica 
dictione celebrata. Tyrnaviae, 1719. — 
2. Bivus Ivo panegyrica oratione celeb-
ratus. Dum incl. facultas juridica in aca-
demica soc. Jesu D. Joannis Baptistae 
basilica Tyrnaviensi annuis tutelarem 
suum honoribus prosequeretur. . . a re-
paratae salutis 1741. die 11. m. Juni. 
Tyrnaviae. 

N'ecrol. Strigon. 36. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Erdei. L. Erdey. 

Erdélszky Mihály, főgymnasiumi ta-
nár. szül. 1853-ban Szoporon Sopron-
megvében ; 1882 óta tanár és 1886 óta 
a nagy szebeni állami főgymnasiumban 
a magyar és latin nyelvet tanítja. — 
Költeményeket irt a Magyarország és 
Nagyvilágba (1880—82) s 1889. nov. 17. 
felolvasást tartott Petőfiről N.-Szebenben. 

Wutz N é v k ö n y v e 104. 1. — Hermannstädter 
Zeitung 1889. 269. SZ. 

Erdélyi Arthur, családi neve Zalay 
Imre, Z. Alajos pesti kir. ügyész fia; 
1849-ben Erdélyben mint lovas-tiszt Bem 
táborában harczolt és sebesülten jött 
Kolozsvárra, hol röpiratait irta. — Mun-
kái: 1. Forradalom. Politikai röpirat. 
Pest, 1848. — 2. Erdélyről. Kolozsvár. 
1849. — 3. Mult, jelen, jövő. Democratiai 
röpirat. U. ott. 1849. — Szerkesztette a 
Forradalom cz. politikai lapot 1849-ben 
Pesten, melyből csak a júl. 10. és 11. sz. 
jelent meg. 

Petrik Bibliograplliája. — Ferenczi Zoltán 
és Stein János szives közlése. 

Erdélyi Béla, m. kir. államvasúti tit-
kár, E. József író fia, szül. 1851. decz. 
18. Budapesten ; a gymnasiumot Egerben 
és Kecskeméten, a jogot Pozsonyban vé-
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gezte 1873-ban ; ugyan ez év végén a m. 
kir. beliigvministeriumban fogalmazó gya-
kornok lett. honnét mint segédfogalmazó 
a közmunka s közlekedési minisztérium-
hoz lépett át. 1879-ben min. fogalmazói 
állásáról lemondott és Nagyváradra köl-
tözött, mint Biharmegye liszt, főjegyzője ; 
1880-ban Nagyvárad városához tiszt, fő-
jegyzővé neveztetett ki. 1882-ben mint 
fogalmazó a m. kir. államvasutak szol-
gálatába lépett Budapesten és azóta itt 
működik. 1878-ban nőül vette Némethy 
Erzsébetet. •— 1866 óta foglalkozik az 
irodalommal. 1873-ban a Képes Kiállítási 
Lapoknak belmunkatársa volt Bécsben. 
Leginkább költeményeket irt és ezek a 
Fővárosi Lapokban (1870 óta). Magyar-
ország és a Nagyvilágban (1870—71. 
1878—79.). Ország Világban, Figyelőben 
(1872), M. Bazárban, Budapesti Bazárban, 
Egerben. Kolozsvári Közlönyben (1883. 
Flammarion Camill, Recit de lTnfinie cz. 
munkája, Ignis. Arsene Houssaie. Rosina 
•erénye sat.) Nagyváradban. Koszorúban, 
Budapesti Szemlében stb. jelentek meg 
Több alkalmi költeménye, mint az Árvák 
anyja, A matróz hitvese, Vitkovics emlé-
kére sat. német és franczia fordítások-
ban is megjelent; irt több tárczát és 
néhány beszélvt is; állandó munkatársa 
volt a Főv. Lapokon kívül még a Nem-
zetnek és a Pester Lloydnak is ; néhány 
tárczát irt az Egyetértésbe. — Munkái: 
1. Képirő, vigj. 3 felv. Wilbrandt Adolf 
után ford. Bpest, 1871. (A Nemzeti szin-
ház könyvtára 60. Először adták 1875. 
jan. 8.) — 2. As ördöngösök hajdan 
és napjainkban. Tanulmány Riebet Ká-
roly után francziából ford. Nagyvárad, 
1880. — 3. Bakunin a világfelforgatók 
apostola. Laveleye Emil után francz. ford. 
Bpest, 1881. — 1. A közoktatás Magyar-
országon. Marbeau Eduard után francz. 
ford. U. ott, 1881. — 5. A világosság 
templomában. Drámai költemény. Bpest, 
1887. (A Hungaria szabadkőmives páholy i 
kiadásában. Pataky fordította németre), i 

Alkalmi prologját az árvízkárosultak ja-
vára szavalta Apáthy Jolán 1878. nov. 
12. a budai várszínházban. Szerkeszti a 
m. kir. államvasutak Hivatalos Lapját 
1886. nov. óta Budapesten. — Jegyei: E. B. 

Gáspár Imre, U j N e m z e d é k . N a g y v á r a d , 
1877. 337. 1. — Petrik K ö n y v é s z e t e . — Hl. Köny-
vészet 1380. — Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e é s 

önéletrajzi adatok. 
Erdélyi Dénes (Dionysius Transvlva-

nus). — Kézirati munkája : In Haggaeum 
prophetam commentaria, Ernesto archi-
episcopo Salipolitano dicata anno 1516. 
(Codex Ír.) 

Bibliotheca Mapliaei Pinelli. Venetiis, 1787. 
III. 366. 1. 
Erdélyi Ferencz. orvosdoktor, bog-

dányi Szabolcsmegyei származású. — 
Munkája: Dissertatio inaug. medica de 
variolis. Viennae, 1765. 

Szinnyei Könyvészete. 
Erdélyi Ferencs. somogy-sámsoni plé-

bános, szül. 1820-ban. A szabadságharcz 
idejében Zichy Domonkos mellett mint 
udvari pap és theologiai tanár műkö-
dött ; annak elüzetése után pedig mint 
az egyházmegyei hivatal főnöke az agg 
Szmodis nagyprépostot szolgálta. 1853-
ban Sámsonba Somogymegyébe helyezték 
plébánosnak, hol 1888-ban meghalt. Ency-
clopaedikus műveltséggel bírt és német, 
franczia és angol könyveket olvasott. — 
Munkái: 1. A franczia forradalom fő-
elve és ennek eredményei. Nicolas Ágost 
után ford. Nagy-Kanizsa, 1873. — 2. A 
házasság és ennek polgáriasítása termé-
szettudományi és jogi szempontból te-
kintve. Bpest, 1875. — 3 Hosiah Izrael. 
(Izrael üdve.) Levelezés Jonathan és Jakab 
testvérek között. U. ott, 1881. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — 31. Könyvészet 1884. 
— Catalogus Bibi. Joann . Card. Simor 380. 
— 31. Állam 1888. 33. SZ. 

Erdélyi (Gsund) Frigyes, hirlapiró. 
előbb a Pressburger Zeitung belmunka-
társa, majd a Pressburger Revue szer-
kesztője volt. Meghalt 1887. aug. 9. Po-
zsonyban 12. évében. 

Egyetértés 1887. 220. és gyászjelentés. 

11* 
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Erdélyi (Si lvanus j György, orvosdok-
tor a XVII. században, Londonban tele-
pedett le. hol Isokrates, Plutarchus. Theo-
kritus és más görög klassikusokat adott ki. 

Fekete Lajos, A Gyógytan Története rövid 
kivonatban. Pest, 1864. 195. 1. 

Erdélyi Gyula (mindszenti), megyei 
t. aljegyző és hírlapíró, E. Ferencz ev. 
ref. lelkész és literáti Mády Zs.uzsánna 
fia. szül. 1851. jan. 26. Gödöllőn Pest-
megyében ; 15 éves korában vesztette 
el atyját és anyja vezette nevelését. Isko-
láit a pesti ev. ref. gymnasiumban, a 
jogot az egyetemen végezte. Szegeden 
az árvízveszély alkalmával a vizrendőri 
országos bizottságnak jegyzője volt, ezért 
királyi elismerést kapott. Részt vett a 
boszniai hadjáratban is. Azóta a főváros-
ban kizárólag tolla keresetéből él. — 
Korán kifejlett irodalmi hajlama s mái-
tanuló korában pályadíjat nyert. Eleinte 
fordított, apróbb tárczákat és tanulmá-
nyokat irt, azután nagyobb szépirodalmi 
lapjainkban kezdett beszélyeket közölni 
(120 elbeszélése jelent meg.) — Szép-
irodalmi tárczák, versek és beszélyek 
jelentek meg tőle a Hölgydivatlapban és 
a Budapesti Bazárban (1867—85), Magyar 
Bazárban (1869—70), Nefelejtsben (1870), 
Hazánk és a Külföldben (1870), Képes 
Világban (1870.), Főv. Lapokban (1870 
—71. 1875. 1883-85. 1889.). Magyar-
ország és a Nagyvilágban (1872—77.), 
Hírmondóban (1874—83.), Független Hír-
lapban (1875—77. Bolygó névvel is), 
Képes Családi Lapokban (1879—1885.), 
Koszorúban (1879. 1881. 1884.), Havi 
Szemlében (1879. költemény), M. Szemlé-
ben (1880), Népbarátban (1880.), P. Hír-
lapban (1880.). Hölgyek Lapjában (1881 
- 8 5 . ) , Ország-Világban (1882-84.) , Üs-
tökösben (1882— 84.), Nemzeti Újságban 
(1884.), Budapest cz. napilapban (1884. 
Az utolsó Isten, regény és apró tárczák), 
a drezdai Auf der Höheben (1885.), a 
budapesti Aus der Gesellschaftban(1885.,l, 
Gondűzőben (1885.), Függetlenségben 

(1885—86. tárczák), Arad és Vidékében 
(1885.). a Pesti Naplóban (1888. 212. 
sz. Balázs Sándor), a Franklin-társulat 
Naptáraiban (1880—83.), a Bolond Istók-
ban ő alapította meg a Peczek Demeter, 
a Borsszem Jankóban a Czenczi néni 

! alakokat; munkatárs volt a Közérdek, 
Kelet Népe, Magyarország és Uj Községi 
Közlöny cz. lapoknál. — Munkái: I. 
Vázlatok, elbeszélések. Temesvár. 1878. 

; — 2. Kis pajtások Könyvesháza. Bpest. 
(1879. Bolygó bácsi névvel.) — 3. Nana. 
Regény, francziából ford. Julius. II. ott, 
1881. (Nagy Istvánnal együtt.) — 4. S á r i 
birőné. Elbeszélés. Temesvár, 1882. — 
5. Gavallér asszony. Regény. U. olt. 
1884. Két kötet (Ism. Főv. Lapok 125. 
sz. Függetlenség 149. sz.) — 6. Kovász 
nélkül. Víg regény. Bpest, 1885. (Ism. 
Főv. Lapok 1886.) — 7. Tessék elolvasni. 
Víg regény. U. ott, 1886. (Ism. Függet-
lenség 103. sz.) — 8. Négy eredeti el-
beszélés. U. ott, 1887. (Mulattató Zseb-
könyvtár 37—38.) — 9. Hálás szerep. 
Regény. U. ott, 1890. (Ism. M. Szemle, 
Katholikus Egyházi Közlöny) — 10. 
Zug a malom. Regény. U. ott, 1890. — 

11. A medve. Regény. U. ott, 1891. — 
12. A múlt. Regény. U. ott, 1892. — 
13. Kék szemöldök. Regény. U. ott, 1892. 
— 14. Az utolsó Isten. Regény. U. ott, 
1892. Két kötet. — A mult cz. regénye 
a Pesti Naplóban (1892. márcz.) jelent 
meg. — Szerkesztette a Közrendészeti 
Lapokat 1871—72-ben (névtelenül), az 
Uj Községi Közlönyt 1884. márcz. 6-tól, 
a Magyar Közigazgatást 1884. júl. 3-tól 
decz. H-ig és 1892-től szerkeszti a Buda 
és Vidéke cz. közigazgatási, közgazdasági 
és társadalmi hetilapot Budapesten. — 
ÁlnevQ: Bolygó, a politikai lapokban 
szépirodalmi tárczák és színházi bírála-
toknál, legtöbbször a Független Hirlap-
ban és Függetlenségben. 

V. Könyvészet 1879., 1882., 1884—87. — M. 
Lexikon XVI. 437. 1. és önéletrajzi adatok. 

Erdélyi Gyula, városi főjegyző, szül. 
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1848. okt. 2. Baján Bácsmegyében; a 
budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1880-
ban mint aljegyző lépett Baja város szol-
gálatába s 1892. nov. 23. főjegyzővé 
választatott meg. — A bajai s fővárosi 
lapokba irt czikkeket; egy drámáját és 
vígjátékát pedig előadták Baján. — Szer-
kesztette 1873-tól a Bács-Bodrog cz. lapot. 
1875. jul. 1-től a Baját és 1878. jan. 1-től 
szerkeszti a Bajai Közlönyt. — A Tóth 
Kálmán-szoborbizottság megbízásából a 
szobor történetét irta meg. mely a Tóth 
Kálmán-féle Albumban fog megjelenni. 

Ország-Világ 1S90. 51. sz. arczk. és önélet-
rajzi adatok. 

Erdélyi Ignácz. magyar missionarius 
Chinában ; szül. 1828. febr. 8. Zsigárdon 
Pozsonymegyében szegény földmives szü-
lőktől ; a. gymnasium elvégzése után a 
bölcseleti tanfolyamra a nagyszombati 
papnevelőbe lépett, a theologiát pedig az 
esztergomi papnevelőben hallgatta. 1834. 
márcz. 12. misés-pappá szenteltetett és 
Vadkertre (Nógrádm.) küldetett segéd-
lelkésznek. Már itt kezdette meg önsanyar-
gatásait: papsága második vagy harma-
dik évétől kezdve soha húst, de még főtt 
ételt sem evett, csupán kenyérrel és gyü-
mölcscsel táplálkozott; ágyban nem hált. 
hanem vagy a puszta földön, vagy egy 
lóczán. este pedig ostorozta magát, a 
keresztúti imákat végezve. 1859. jan. 
elején teljesült kiolthatatlan vágya, hogy 
missionariussá lehessen ; főpásztora Sci-
tovszky bibornok-érsek végre engedett 
kérésének és elbocsátotta Rómába, hol 
-a missió-társaságba felvették és az ujonczi 
két évre Párisba küldték; két év múlva 
•Chinába utazott és ott megkezdette mis-
sionariusi működését. Huszonöt évet töl-
tött Chinában és ebből tizenötöt folyton 
a missióban, nap nap után prédikálva; 
mert az utolsó tiz évben betegeskedése 
sokat gátolta őt hivatásának teljesítésé-
ben. Meghalt 1885. aug. 15. — Leveleit 
a Magyar Sión és Uj M. Sión közölte 
a 60-as évektől kezdve 1883-ig; jelentek 

meg azonban levelei a Hazánk és a Kül-
földben (1886.), az Egyházi Lapokban 
(1868—69.) és a M. Államban is. Egyik 
levelében nálunk gyűjtést kért rendeztetni 
egy kintornára (sipláda); miután azon 
tapasztalatra jutott, hogy egy ilyennek 
zenéjével nagyon szép számú hallgatósá-
got tudott prédikáczióihoz édesgetni, s 
azon kecsegtetéssel, hogy beszédje végén 
újra fog kintornán játszani, kezdő hall-
gatóit együtt is tudta tartani. 

Vj 31. Sión 1886. (dr. Kereszty Géza.) 
Erdélyi István, ev. ref. lelkész Abán 

Fejérmegyében. — Munkája: Prédikáczió 
az igaz isteni tiszteletről, és az orgona 
mellett való éneklésről. Melyet az abai 
helv. vallástételt követő keresztyén gyü-
lekezet előtt mondott egy uj orgonának 
a reformátusok templomába való beállítá-
sakor decz. 23. 1827. Székesfejérvár, 1828. 

Petrik Bibliographiája. 

Erdélyi István. — Munkája: Szájas 
Péter. Mulatságos hadi. utazási és vadász-
kalandok szárazon, vizén és levegőben. 
Régi eredeti után átdolgozta. Debreczen, 
1874. 

Petrik Könyvészete. 

Erdélyi Izidor, vegyész. — Munkája : 
Adatok a carbonatok constitutiójához. 
Dissertatio. Bpest, 1889. 

31. Könyvészet 1889. 

Erdélyi János, debreczeni származású 
volt és 1682. jan. 24-től ott is tanult a 
felsőbb osztályokban. — Verset irt a 
Brabeumba (Debreczen. 1683.) és a Hedera 
Poetica-ba (U. ott. 1686.) 

Szabó Károly, Rég i M. K ö n y v t á r I I . 414. 
431. 1. és Bakóczi János ref. lelkész szives 
közlése. 
Erdélyi János, jószágigazgató volt a 

Károlyi grófoknál és miként Fényes Elek 
a Nemzeti iparunk előszavában irja róla, 
nehánv évvel e munka megjelenése előtt 
halt el. — Munkája : Nemzeti iparunk. 
Bővítve s jegyzetekkel kisérve kiadta 
Fényes Elek. Pest, 1843. (2. czímlapos 
olcsóbb kiadás. U. ott, 1846.) 
i Petrik Bibl iogr . 
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Erdélyi János, ügyvéd, akadémiai ta-
nár, a m. tud. akadémia rendes tagja s 
a Kisfaludy-társaság titkára; E. Mihály 
földművelő s Kovács Zsuzsa fia. szül. 
1814. ápr. 1. (önéletrajzi töredék alapján) 
Kis-Ivaposon, Ungmegyében; atyja deákos 
ember lévén, néhány könyvből álló kis 
könyvtárt tartott, maga is irogatott bibliás 
verseket és esténkint zsoltárt és nép-
dalokat énekelgetett családja körében, 
fiát is maga vezette be a tanulásba. De 
a mellett hét éves korában föladta a 
helybeli iskolába, mely progymnasiumúl 
is szolgált és itt különösen a latin nyelv-
ben oly előmenetelt tett, hogy három év 
múlva (1824.) syntaxista lehetett a sáros-
pataki kollégiumban, hol egész iskolai pá-
lyáját végezte, közben két izben hagyván 
azt oda, hogy magántanítással kereshes-
sen annyit, a mennyire iskolai életében 
szüksége volt; 1830—31-ben Szabolcs-
ban Ivemecsén Répásy János gyermekei 
mellett. 1833—34-ben a felső-zempléni 
Cselejben cseleji Kolosy József udvar-
házában tanított és itt tanulta meg a 
német és franczia nyelvek alapját. 1831-
ben subscribált (a felső osztályokba lé-
pett) ; 1832-ben a kollégium falain belől 
alapított Ifju-egyesületbe vették be, mely-
nek egyik legmunkásabb tagja lett. Isko-
láit 1835-ben végezve, Berzétére(Gömörm.) 
ment Máriássy Zsigmond fia mellé neve-
lőnek ; e családnál öt évet töltött; idő-
közben, a fiúnak Sárospatakon tanulása 
alatt, ő a jogot hallgatta s a nyári hó-
napokban Pesten is tartózkodott. Ez idő-
ben lett neve ismeretes az irodalomban 
és az akadémia dicséretével is találkozott. 
Az irodalommal foglalkozván, nem feled-
kezett meg az élet gondjairól. Sárospata-
kon 1837-ben a jogot is elvégezvén, 
kitűnő bizonyítvánnyal jött Pestre jog-
gyakorlatra. E lépéssel egy időre meg-
búsította anyját, ki őt papnak szánta, 
de ezzel közeledett Pesthez és az iroda-
lomhoz. 1838-ban előbb Máriássy István 
szolgabíró, majd Korláth László táblai 

ügyész mellett volt törvénygyakorlaton, 
utóbb Noszlopy Ignácz táblai bíró. s 
végül mint táblai hites jegyző, Bereznay 

I István patvaristája volt. Ügyvédi oklevele 
1841. márcz. 26. kelt. Mig ő az ügyvédi 
diplomáért s az írói névért kellő mun-
kát végzett, egymásután vesztette el test-
vérét, anyját és apját (1839.). úgy, hogy 
a családból maga maradt. De már 1839. 
nov. 23. érdemei jutalmáúl beválasztot-
ták a m. t. akadémiába levelező'tagnak. 
Erre az időre esik boldog, de rövid há-
zassága Vahot Nellivel, Vahot Imre és 
Sándor bugával, ki alig egy év alatt 
meghalt; nemsokára az anya halála után 
kis lányát is elvesztette. Ekkor dolgozott 
legtöbbet és midőn a munkában nem 
talált enyhülést, tanítványával Máriássy 
Bélával külföldi útjára indult; külföldi 
leveleivel leginkább a Regélőt kereste 
föl és már ekkor foglalkozott a népköl-
tészet gondolatával és határozottabban 
az aesthelikával; költői neve mellé pedig 
műbirói elismerés csatlakozik, s e kettős-
alapon a Kisfaludy-társaság 1842. jan. 22. 
tagjai közé választotta. Itt talált igazi 
teret magának s itt tűzte ki a népkölté-
szet zászlaját, és különösen midőn 1843-
ban titoknoknak választatott, kiváló mun-
kásságot fejtett ki. Időközben Garayval 
megosztotta a Regélő szerkesztési gond-
jait, s 1844—45-ben Máriássy Bélával 
egy második közép-európai utat tett meg. 
melyről kiváló utileveleket irogatott a 
Pesti Divatlapnak (1844—45.) Párisból 
és Francziaország déli részéből. Ezen 
közben mind határozottabban öltött ala-
kot lelkében a magyar népköltészet tanul-
mányának szükséges volta, s nemcsak 
dolgozataiban, a Kisfaludy-társasági szék-
foglalójában. hanem egy külön indítvány-
ban is megindította azt a mozgalmat, 
mely költészetünk megújulásának egyik 
legjelentékenyebb tényezője volt, t. i. a 
népies költészet termékeinek összegyűj-
tését; és midőn a társaság a gyűjtéssel 
és a kiadással őt bizta meg, lelkesen 
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látott feladatához. E közben a színműírás 
és szinműkritika terére lépett, tagja s 
jegyzője volt a drámabiráló-bizottságnak 
s 1848—49-ben a nemzeti színház igaz-
gatója lett. A szabadságharcz után hosz-
szabb ideig bujdosó volt ő is. Ez idő 
alatt alig irt valamit, csak 1850 után 
kezdett újra dolgozni, s ekkor már nyu-
galmasabb élet után vágyódott és Sáros-
patakon. a Szeremley Gábor távozásával 
megürült philosophiai tanszékre hivatott 
meg. 1851. nov. állását elfoglalván, tanári 
munkásságával, tanításai magas színvo-
nalával, főként az iskola, az ifjúság és 
társai érdekeinek szerencsés és lelkiis-
meretes védelmével és a tudományos 
közszellem emelésével messzire kiható 
eredményeket ért el és nevét hosszú 
időre feledhetetlenné tette. Az iskola és 
egyház tanácskozmányaiban, az egyház-
kerületnek minden ügyében élénk részt 
vett. és néhány kitűnő barátjával és 
tanártársával Patakot az elnyomatás ide-
jén a felsővidék szellemi középpontjává 
emelte.Ü volt 1859-ben a főiskolai Kazinczy-
ünnep agitátora s 1860-ban a főiskola 
alapításának háromszázados ünnepét is 
ő rendezte. Időközben megházasodott, 
feleségül vévén 1854-ben Csorba Ilonát, 
kivel haláláig boldog házasságban élt: 
új örömet új szomorúság váltott fel, s 
az örömök és bánatok e váltakozása hű-
ségesen nyomot hagyott írói buzgalmán. 
A főiskolában előadásait a philosophiá-
ból szellembölcsészet- és szépészetről tar-
tott 1863-ig, s a mellett paedagogiát adott 
elő; ekkor főiskolai könyvtárnok lett és 
az ezzel járó irodalmi tanszékre helyez-
tetett á t ; az első évben a magyar iro-
dalomtörténet régebbi korát adta elő, 
azután kathedráján kizárólag világiroda-
lommal foglalkozott. Meghalt 1868. jan. 
23. Sárospatakon. Emlékbeszédet tartott 
fölötte a m. tud. akadémiában 1869. ápr. 
17. Greguss Ágost s a halála évfordulóján 
Sárospatakon rendezett gyászünnepélyen 
1869-ben Emődy Dániel. Nevéről pedig 

a főiskolai ifjúság képző egyesületét ne-
vezte el. — Versei, könyvbirálatai, beszé-
lvei, történeti, aesthetikai, irodalomtör-
téneti s bölcseleti czikkei a következő 
folyóiratokban és lapokban jelentek meg : 
Parthenon (1834. Dezse cz. költ.), Rajzo-
latok (1835. költ. 1837. Bezerédy Gergely 
versei, A jövevény, népmonda,) Auróra 
(1836—38. költ.), Hajnal (1836—37. költ.), 
Athenaeum (1837—40. költ. 0 és Újkor. 
A XIX. század emberei. Magyar nemzeti 
ünnep, 1841. költ.). Részvét Gyöngyei 
(1838. költ.), Emlény (1838—42. költ.) 
Honművész (1838. költ.). Budapesti Árviz-
könyv (1839. költ.). Társalkodó (1840. 
Emlék Katona Józsefre. 1841. költ.), Nem-
zeti Almanach (1841 — 42.1846-47.költ.), 

• Begélő (1842. Az idegennő, elb.. Láto-
gatás Kazinczy sírjánál, Lavotta életrajza, 
Látogatás Stanhope kisasszonynál. Ember-
piacz. Lamartine keleti utazásából, Ember-
barátokhoz. Az Emlény bírálata és költ., 
1844. Történeteink költőisége, A színésznő, 
elb., Felhívás a nevelés ügyében, Titok-
noki jelentés a Kisf.-Társ. 1843—44. mű-

I ködéséről, Egy arab bíró ítélete, Párvia-
dal sötétben, elb., Külföldi levelek, Leve-
lek Ottiliához). Kisfaludy-Társaság Év-
lapjai (III. 1842. költ. IV. 1844. A nép-
költészetről, székfoglaló, u. ez: Kisebb 
Próz. I . A magyar népdal költészetről, 
u. ez: Kis. Próz. I., VI. 1846. Töredékek 
a magyar népdal költészethez, Bevezető 

i beszéd Szigligeti Eduárdhoz, Uj F. VII. 
költ.;, Életképek (1843. költ. 1845. költ. 
és Irodalmunk terjesztése ügyében, 1846. 
költ. és Chambery és vidéke, Házi rajz, 
Bobertson nyelvtanítási módszere), Iro-
dalmi Őr (1845. Vörösmarty minden mun-
káinak bírálata, u. ez: Pályák és Pálmák 
1886.. A Nemzeti Szinműtár bírálata), 
Pesti Hirlap (1845. 530. sz. A magyar-
országi és erdélyi egyetemes sajtó raun-

( kálatai 1844-ben), Budapesti Híradó (1846. 
Kisfaludy Károly, u. ez : Pályák és Pál-
mák 1886.). Jelenkor (1846. Könyvészeti 
statisztika 1845-ből), Pesti Divatlap (1846. 
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Az ügyvéd, beszély és Czakó Leonájának 
bírálata 181-7. költ.). Szépirodalmi Szemle 
(1847. Uj drámaírók, költők, közönség, 
Emlékbeszéd Vajda Péter felett, Egyéni 
és eszményi, u. ez: Kis. Próz. 1.. A három 
divatlapról, Valami a romanticzizmusról, 
Emlékezés Kis János felett, Berzsenyi 
Dániel Minden munkáinak bírálata, u. 
ez: Pályák és Pálmák. Tompa Mihály, 
Népregék és mondák bírálata, u. ez : P. 
és P. 1886.). Pesti Röpivek (1850. költ.). 
Nagy-Enyedi Album (1851. költ.), Remény 
(1851. költ.),Losonczi Phönix (1851. költ.). 
Hölgyfutár (1850. II. 76. sz. Ida. beszély, 
1860. költ.), Pesti Napló (1851. Népkölté-
szetünk a külföldön, u. ez : Kis. Pr. I., 
Gyűjtsük a hazai szokásokat, Csengery, 
M. Szónokok és Statusférfiak bírálata, 
Losonczi Phönix bir., A Hazatértek dráma 
ügyében, Rachel. 1854. Czuczor Gergely, 
u. ez : P. és P.. A reál szó magyarítása. 
Mikes Kelemen, u. ez : P. és P., Néhány 
szó az irodalom érdekében, 1855. Egy 
századnegyed a magyar szépirodalomból 
u. ez: K. Próz. II., 1856. II. Arany János 
kisebb költeményeinek bírálata, u. ez: 
P. és P.. Klassikai és regényes, 1857. II. 
Szontagh M. Pantheonáról. I. II. 1858. 
II. Én. a forma és a próza, 1862. I. Tóth 
L.. Vabot emlékezete bir.), Hangok a Múlt-
ból (Lipcse 1851. költ.), Budapesti Visz-
hang (1852 költ.), Értesítő (1852. Iro-
dalmi levelek. Egressy B. életrajza, 1842-
ben irva), Szépirodalmi Lapok (1853. 
költ. és A népköltészet körül, u. ez : K 
Pr. I., Ivemenesi cziinbalom bírálata), Divat-
csarnok (1853. Garay emlékezete és költ. 
1854. költ. és Petőfi, u. ez : P. és P.), 
Falusi Esték (1853-54. Sokrates), Déli-
báb (1853.1855. 1857. költ), Müller Gyula 
Nagy Naptára (1854—56. költ.) ; Vasár-
napi Újság (1853. költ. 1855. Gyöngyök 
a világ!örténetből). Uj M. Múzeum (1854. 
Horváth Cyrill. 1855. Aesthetikai tanul-
mányok). M. Nép Könyvtára (1854.) és 
M. Nép Könyve (1855. költ.), M. Sajtó 
(1856. 22. sz. Emlékbeszéd Bónis Pogány 

i Karolina felet^ 1857. Jegyzetek Barzó 
F. czikkére, 1881. költ.), Sárospataki Füze-
tek (1857. I. Előszó, Irodalmi levelezés: 
Kazinczy levelei Somossy Jánoshoz. M. 
prot. egyháztört. kútfők, Majoros András 
emlékezete. Apáti Miklós bölcsész, Szepsi 
Csombor Márton. Gelei István levele, A 
hazai bölcsészet történetéhez, 1858. Bayer 
János, Szikszói emlékirat, 1859. Apáczai 
Csere János. 1861. Pro memoria, 1863. 
Brassai S. úrnak, Magyar népdallamok 
és reform, szent énekek, 1864. A bölcsé-
szet Magyarországon Mátyás korában. 
Lajcsák Ferencz püspök körlevele. Egy-
házi és iskolai régiségek. Református 
énekeskönyv és énekügy, Felfalusi József. 
1865. Ruszkai Dobó Ferencz végrendelete. 
1865. Gérusez: Histoire de la littérature 
framjaise, Ereklyék Kazinczy Ferencz 
után), Bud. Szemle (III. VI. 1857. 1859. 
V. VI. Feze. Legújabb magyar lyra, 
XV. 1862. Verulami Baco, 1864. A közép-
kori franczia irodalom, 1865. Franczia 
renaissance irodalom, 1873. 1881. költ.), 
Napkelet (1857. költ.), Sárosy, Az én 
Albumom (1857), Szépirodalmi Közlöny 
(1858. Egy székely ballada, u. ez: Kis. 
Pr. I.). Magyarország (1862. 197—201. 
sz , Az Ember Tragédiája bir.. u. ez : P. 
és P.. 1867. 20. sz. Zajzoni), Ország 
(1863. A legújabb magyar lyra.), Koszorú 
(1863—64. költ.), Fővárosi Lapok (1868. 
1871—72. költ. 1871. Naplójegyzetek 1850-
ből), Athenaeum (1873) és munkatársa 
volt az Egyetemes M. Encyclopaediának. 

— Munkái: 1. Pártfogolás. vigj. 5 felv. 
Seribe után francziából ford. Pest. 1840. 
(Szinműtár 1. 9. Először adatott a nem-
zeti szinházban Pesten 1845. okt. 24.). 
— 2. Erdélyi János költeményei. Buda. 
1844. (Ism. Honderű.). — 3. Magyar 
népköltési gyűjtemény. Népdalok és mon-
dák A Kisfaludv-társaság megbízásából 
szerkeszti. Pest. 1846—48. Három kötet. 
(I. A népdalokhoz előszó, II. Népdalkölté-
szetünkről. Ism. Életképek 1846. Németül: 
Ungarische Sagen und Märchen. Aus der 
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Erdélyi'schen Sammlung übersetzt von G. 
Stier. Berlin. 1850.), — 4. Ssabad han-
gok. Pest, 1849. — 5. Velenczei hölgy. 
dr. 5 felv. U ott, 1851. (Dramaturgiai 
társalgás cz. előszóval. Először adatott a 
nemzeti szinbázban 1852. ápr. 26. Ism. 
M. Hirlap). — 6. Magyar közmondások 
könyve. A Kisfaludy-társaság megbízásá-
ból szerk. U. ott, 1851. (A közmondások-
ról cz. előszóval. Ism. Uj. M. Muzeum. 
Révész Imre. Budap. Hirlap 1853. 63. 69. 
80. 8 6 - 8 7 . 93. sz. M. Hirlap 1853. 69. 
sz.) — 7. Magyar népmesék. Képes ki-
adás. U. ott. 1855. (Ism. M. Sajtó 1855. 
82. sz. Ipolyi). — 8. Mit várhat a nó'tiil 
a ház. haza. egyház? Emlékbeszéd Bónis 
Pogány Karolina asszony felett Nagv-
faluban 1855. decz. 20. Sárospatak. 1856. 
— 9. Válogatott magyar népdalok. Ké-
pes kiadás. U. ott, 1857. — 10. A hazai 
bölcsészet jelene. U. ott. 1857. — 11. 
A sárospataki ref. főiskola háromszá-
zadosünnepe júl. 8. 1860. Emlékkönyvbe 
foglalta. U. ott. 1860. (Többek munkái-
val együtt.) — 12. Erdélyi János kisebb 
prózái. U. ott, 1863. Két kötet. (Ism. 
Greguss Á.. Bud. Szemle XVIII.) — 13. 
A nép költéssete. Népdalok, népmesék 
és népmondások. Pest, 1869. Három kötet. 
— 14. Egyetemes irodalomtörténet. Az 
ókori irodalom története. Pest. 1869. Há-
rom füzet. (Ism. Tanügyi Füzetek 1868— 
69. Ezen czimmel: Az ó-kori irodalom 
története. U. ott, 1871.) — 15. A költé-
szetről. Tanköltemény 4 énekben, irta 
Boileau, francziából ford. Bpest, 1885. 
(Olcsó Könyvtár 184. Előbb a Kisfaludv-
Társaság Évlapjaiban IV. 1844) — 16. 
A bölcsészet Magyarországon. U. ott, 
1855. (Filozofiai írók Tára VI.) — 17. 
Pályák és Pálmák. Kiadja a Kisfaludy-
társaság. lí. ott. 1886. (Ism. Főv. Lapok 
202. sz. Egyetértés 204. Egyet. Philol. 
Közlöny.) — 18. Aesthetikai tanulmá-
nyok. U. ott. 1888. (Olcsó K. 243. Előbb 
az Uj M. Múzeum 1854—55. és Szépirod. 
Figyelő 1860. évf.-ban.) — 19. Tanul-

mányok. Kiadja a Kisfaludy-társaság. U. 
ott, 1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1891. P. Napló 1891. 50. sz.) — Szer-
kesztette Pesten: a Begélő Pesti Divat-
lapot 1842. jan. 1-től aug. 7-ig Garay 
Jánossal együtt; a Kisfaludy-társaság 
által kiadott Szépirodalmi Szemlét 1847. 
jan. 3-tól decz. 28-ig ; a Respublicát 1849. 
jún. 17-t.ől júl. 9-ig és a Sárospataki Füze-
teket 1857. júliustól, midőn a folyóiratot 
alapította, 1859. végéig ; azután ismét 
1864-ben és 1866-ban. Kiadta többekkel 
együtt az Ujabb Nemzeti Könyvtárt Pesten 
1852—53-ban. — Levelei: Szemere Miklós-
hoz. Pomáz. 1850. okt. 24. és Sárospatak 
1859. nov. 24. (Zemplén 1881. 43. sz. 
1883.16. sz.). Lehoczky Tivadarhoz, Sáros-
patak, 1864. jan. 18. (Felvidék 1864.) és 
Sárosyhoz (Sárosy-Album 1889). — Ál-
nevei és jegyei: Cselejfi és Szerednyei 
(Társalkodó 1839.). Mike (Regélő P. Divat-
lap). Ember Pál (R. P. Div. és P. Napló). 
Egy tanár (P. Napló); E, (E-). (Regélő 
1842—1846), (E - i ) , (x—y) (Életképek 
1845—46.), Q , (P. Hírlapban az irodalmi 
rovatban). E. J.. (Hölgyfutár 1851. és a 
Sárospataki Füzetek), E P. (P. Napló 
1851 és Értesítő 1852.) Hátrahagyott kéz-
ii'atai az Erdélyi-Tár: levelezése 6 kötet, 
dolgozatai 18 kötet, népköltési gyűjtemény 

4 kötet, költeményei 2 kötet, vegyes apró-
ságok 6 kötet, fiának dr. Erdélyi Pálnak 
birtokában. Ezen gyűjteményben van két 
eredeti színdarabja is : Két királyné dr. 
5 felv., Nápolyi Endre trag. 5 felv. és 
Moliére Fösvénye. — Arczképei: kőnyo-
mat. Barabás Miklós rajza 1845-ből, a Pesti 
Divatlap mellett 1846-ban; olajfestmény 
Kovács Mihálytól a család birtokában. 

Akadémiai Értesíti) 1841. 83. 1. 1868. — h'is-
faludy-társaság Évlapjai I I I . 1842. 26. V . 1846. 
22. Uj F. VI. 1S72. (Jókai Mór.) — Magyarkák. 
L i p c s e . 1845. — Irodalmi Őr 1845. 8. Sz. — 
Honderű 1847. I I . — Divatcsarnok 1854. ( U r -
l i á z y G v . ) — Cjabbkori Ismeretek Tára I I I . — 
Pesti Napló 1S57. 45—47. Sz. (Polémia) , 1857 
—58. (Gyulai Pál), 1868. 20. sz. 186!). 96. sz. 
(Greguss Á.) — Ferenczy és Danteiik, M. írók 
I . I L — V. Sajtó 1856. 20. 22. sz. (Szontag l i 
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G.) — l j M. Múzeum 1857. ( S z o n t a g h G.) — 
.1/. Írók Arczképei. Pest, 1858. arczk. — Vasár-
napi Újság 1858 . 26. s z . a r c z k . 1S68. 5 . s z . 
arczk. (Szász K.) 1883. 25. sz. (Kornélia em-
lekezete.) — Egyetemes M. Enryclopaedia VIII. 
(Vass József.) — Hazánk és a Iiülföld 1866. 
23. sz. (Névaláírása.) 31. sz. 1868. 5. 6. sz. 
arczk. (Vadnai K.) — Necrolog 1868: Tan-
ügyi Füzetek, Fővárosi lapok, Századok, Hon 
21 . SZ. Budapesti Közlöny 21 . SZ. ( S z i l á g y i S . ) 
— Sárospataki Füzetek 1868—69. ( E m ő d y D. 
e m l é k b e s z é d e . ) — Magyarország és a Nagyvilág 
1868 . 5 . SZ. a r c z k . — Prot. Képes Naptár 1869. 
a r c z k . — Budapesti Szemle 1869. (Greguss 
Á.) — Frankenburg Adolf, Emlékiratok. Pest, 
1867. I I I . 112. 113. 1. — Greguss Ágost T a n u l -
m á n y a i . P e s t , 1872. I . — Vutkovich Sándor, 
M. Írók Albuma. Pozsony, 1873. — ifjabb 
Szinnyei József, M. I r o d a l o m T ö r t é n e t í r á s 
Ismertetése. Bpest, 1877. — Figyelő II. 1877. 
III. 1878. (Ormós László), 1880. (Deák E.), 
XII. 1882. (Tompa levelei), 1885. (E. J . szü-
letésnapja), XXVI. 1889. (Levelestárából.) — 
Zemplén 1877. (Deák Elek, E. J . mint mü-
bölcsész és műítész), 1884, 11. sz. (Darmay 
V i k t o r é s E . J . ) — Tapody Tamás, E . J . 
„Tavaszdalx-ának fejtegetése. (Lugosi áll. 
gymn. Értesí tője 1878.) — Petrik Könyvé-
sze te és B ib l iog r . — Nemzeti Hirlap 1879. 
177. sz. (Beötliy Zsolt.) — L'j M. Athenás 
Bpes t . 1882. — Degré Alajos, Visszaemléke-
zése im. Bpes t , 1883 — Hölgyek Lapja 1884. 
(Az ötvenes évek irodalmi élete.) — Prot. 
Egyh. és Isk. Lap 1884. (Szinvei Gerzson.) — 
Ország Világ 1884 . ( V a y D á n i e l . ) — M. Helikon. 
Pozsony, 1886. I. oszt. IV. k. 14. 15. füzet 
arczk. (dr. Dengí János.) — Toldy Ferencz, 
M. Nemz. Írod. Tört., Költészet Kézikönyve 
IV. és Összes Munkái IV. — M. Könyvészet 
1885—86. 1888. 1890. — Lauka Gusztáv, Múlt-
r ó l a J e l e n n e k 63. 1. — M. Philosophiai Szemle 
V. Bpest, 1886. (E. J . élete és müvei.) — 
Beöthy Zsolt, Nemz. lrodalomtört. Ism. II. 
és Szépprózai Elbeszélés I. — Vachott Sán-
domé, Kajzok a múltból. Bpest, 1887. (Nem-
zeti Könyvtár XLI. XL1I.) — Macska Lajos, 
E. J . mint krit ikus és aestlietíkus (Lugosi 
áll. gyinn. Értesítője 1890.) és fiának, dr. 
Erdélyi Pálnak szives közlése. 

Erdélyi József (keresztúri), kanonok és 
nagyprépost; a gymnasiumot elvégezvén, 
Kassán a bölcseletet. Nagyszombatban a 
theologiát hallgatta s Katona István tör-
ténetirónak tanulótársa volt; azután Ró-
mában hallgatta a felsőbb tudományokat; 
hazajövetele után Váczon az egyházi jogot 

tanította; később csongrádi főesperessé 
és félegyházi, majd kecskeméti plébánossá 
neveztetett k i ; végre Budán iskolák fel-
ügyelője, váczi kanonok, széplaki apát 
és nagyprépost lett. Meghalt 1800-ban. 
— Munkái: 1. Joseplii Antonii Tran-
sylvani Adversus Vindicias Fratris 
Hyacinthi Campion. Budae, (1766.) — 
2. Kalazanti sz. József a kegyes iskolák 
alapítójáról. Kalocsa. 1769. (Dicsbeszéd.) 
— 3. Halottas emlékezet, melyet nagy-
méltóságú Vázsonykeöi gróf Zitsi Ferencz 
néhai győri püspökrűl élő nyelven mon-
dott. Győr, (1783.) — 4. Tanúság a 
templomok tiszteletérül, melyet a nvitra-
zerdahelyi uj templomban midőn ezen 
építményét jeles pompával felszentelné... 
Zerdahelvi Gábor püspök, élő nyelven 
monda. . . Szent Iván havának 22. 1788. 
Vácz. — 5. Meghamisított mértéke az 
emberi polgárságban találkozható való-
ságos elsőségnek. Hely n.. L790. (Név-
telenül.) 

Horányi, M e m o r i a I . 624. — Almanach von 
Ungarn 1778 . 77. — Catalogus l i b r o r u m a u c -
tione publ. in Bibi. Univ. Pest. 12. nov. 1787. 
vendendorum. 55. i. — Katona, História Cri-
tica XLI. 577. — Danteiik, M. írók II. 69. — 
Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 58. 1. 
— Kecskeméti Lapok 1 8 7 2 . 44. SZ. — Karcsú, 
Vácz Története VI. 32. — Ballagi Géza, Poli-
tikai Irodalmunk 335. 660. — llornyik József, 
Egy lap irodalmunk történetéből. Kecskemét 
1889. 9. 1. — Petrik Bibl iogr . 

Erdélyi (Verehélyi) József, nyug. kir. 
igazgató mérnök, szül. 1776. aug. 28. Tol-
nán ; meghalt ? — Munkája : Hydrotech-
nikai jegyzetek, és jelesen a folyóvizek 
és vidékjük földjének természetéről; köl-
csönös hatásukból következő eredmények-
ről, úgy a folyamoknak jobb karba helyez-
tetését tárgyazó elvekről; egy toldalékkal 
mindenféle szekérutak építését illető sza-
bályokról. Mérnökök, tisztviselők szá-
mára népszerűen előadta. Pozsony, 1840. 

Thewrewk József, M a g y a r o k s z ü l e t é s n a p j a i 
85. — Szinnyei Könyvészete. 

Erdélyi József, a debreczeni ev. ref. 
főiskolában a szent-irás magyarázásának 



1 387 Erdélyi 1398 

tanára. Meghalt 1863. ápr. 11. 68. évében. 
— Munkája : Bövid elmélkedés. . . Deb-
reczen, 1831. 

Petrik Bibliographiája és gyászjelentés. 

Erdélyi József, megyei főjegyző, E. Imre 
Heves- és K.-Szolnokmegye táblabirájá-
nak fia. szül. 1827-ben Egerben, hol a 
gymnasiumot végezte s a 40-es években 
Pestre ment az egyetemre jogot hall-
gatni ; ekkor pisztoly-bárbajt vivott egy 
jurátus társával a városligetben s golyót 
kapott mellébe, mely tüdején keresztül 
menve válla lapoczkájában akadt meg; 
hetekig eszméletlenül feküdt; esete akkor 
nagy feltűnést keltett és József nádor is 
naponkint értesítést kivánt állapotáról, 
Balassa tanár megmentette életét, de a 
golyó mindvégig testében maradt. Azután 
Hevesmegye aljegyzője lett. A szabadság-
harczban huszár volt, részt vett több 
csatában és Komáromban Klapka tábor-
karához tartozott. A szabadságharcz után 
mint kapitány tért haza; sok összeütközése 
volt egy zsandár basával : Schwarzer 
századossal, ki őt több izben elfogatta s 
Pestre kisértette. A rémuralom és elnyo-
matás korszakában az irodalomnak élt. 
1861-ben előbb tiszteletbeli, azután valósá-
gos megyei főjegyző volt. A kanczelláriai 
leiratra akkor keletkezett megyei feliratok 
és határozatok közt Hevesmegye erőtel-
jes határozata mindenfelé nagy figyelmet 
gerjesztett. Ezen határozat E. tollából 
került ki. Midőn 1867-ben a törvényható-
ságok termei ismét kitárultak a közönség 
előtt, E. ismét főjegyzővé választatott. 
Meghalt 1869. máj. 17. Egerben. Nagy 
pártolója volt az irodalomnak, művésze-
teknek és sok szép olajfestvényt szerzett 
össze. Fölváltva lakott Pesten és Egerben. 
Családi életében boldog volt, bár sokszor 
érte szerencsétlenség. Két nejét veszté el 
néhány év alatt s azután a másodiknak 
nővérével (Ferenczy Máriával) lépett há-
zasságra. ki özvegyen maradt. — Már 
ifjú korában, még alig végezve iskoláit, 
irogatni kezdett a szépirodalmi lapokba; 

politikai czikkeket irt Hevesmegye érde-
kében a Márczius Tizenötödikébe (1848.), 
Tiszaháti népdalokat a Pesti Röpivekbe 
(1850.). verset és különösen sok beszélyt 

| a Hölgyfutárba (1854—56. 1858.), Buda-
pesti Viszhangba (1856.), Szépirodalmi 
Közlönybe (1857—58.), Napkeletbe (1857. 
1860.), Délibábba (1857.), Divatcsarnokba 
(1859.), Vasárnapi Újságba (1859. Villám 
bandi, a rengeteg fia. népies beszély), 
a Fővárosi Lapokba (1867. 1869—70.) 
sat.; politikai czikkeket közölt a Honban 
(1867. 93. 233. sz.) Később a drámairoda-
lom terén is tett kisérletet. Villám Bandi 
cz. népszínművét elő is adták. — Mun-
kája: Erdélyi József színmüvei. A rajon-
gók. ered. társáig, dr. és Villám Bandi, 
énekes népszínmű. Eger, 1863. — Szer-
kesztette az Egri Posta czímű hetilapot 
1862. jún. 1-től júl. 12-ig. 

Hölgyfutár 1860. 73. 153. SZ. — Egri Posta 
1863. 13. sz. — Hon 1869. 114. 117. sz. (Zalár.) 
és gyászjelentés. 

Erdélyi Károly. — Munkája: Wieland 
Abderitái, ford. Pozsony, 1834. Két kötet. 

Petrik B ib l iog r . 

Erdélyi Károly, kegyes-tanítórendi ál-
dozópap, bölcseleti doktor és főgymnasiumi 
tanár, családi neve Ehling, szül. 1859. 
okt. 19. Perjámoson Torontálmegyében; 
a gymnasium hat osztályát Szegeden 
végezte; 1876. aug. 27. lépett a rendbe 
és a próbaévet Váczon töltötte ; azután 
Kecskeméten fejezte be gymnasiumi ta-
nulmányait. Nyitrán két évig theologiát 
tanult, majd egy évig Budapesten egye-
temi hallgató volt. Ezután két évig tanár 
volt Tatában; innét Nagy-Kanizsára s 
Kecskemétre helyezték és jelenleg Temes-
várott a magyar és német nyelvnek és 
irodalomnak tanára. Misés pappá 1883. 
júl. 23. szentelték föl és ugyanazon évben 
tanári vizsgát tett. — Irodalmi működé-
sét az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
kezdte (1882. Simái Kristóf Igazházija. 
1883. négy német irodalomra vonatkozó 
mű ismertetése, 1884. franczia, olasz és 
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német munkák ismertetése, 1885. A leiró 
költészetről, 1886. Az állateposz a Nyuga-
ton és a szlávoknál), irt a Figyelőbe (XV. 
1883. Berzsenyi és Matthisson, 1884. 
Szécby Mária a magyar költészetben), 
a Tata-Tóvárosi Hiradóba (1884. A bolygó 
vagy örök zsidó, sat.). a Közoktatásba 
<1885. Könvvbirálat, Manzoni Sándor), 
az Ellenzékbe (1885. Az erkölcsiség a 
művészetben, a Revue des deux Mondes 
után), a Budap. Szemlébe (1887. Könyv-
ismertetés). a Veszprémi Közlönybe (1888. 
Könyvismertetés), a Kecskeméti Lapokba 
(1888. Madách hatása a külföldre, sat.), 
a Petőfi-Muzeumba (1889. Petőfi olaszul. 
Petőfi a svédeknél), a temesvári róm. 
kath. gymn. Értesítőjébe (1892. Az ember 
Tragédiája. Wallis holland irónő után át-
alakítva; megjelent spanyolúl is a Rivista 
Calasanziaban); irt még a Havi Közlönybe 
(1892.) és a M. Szemlébe (1892.) — Mun-
kái : 1. Vázlatok a magyar nyelvészet 
köréből. Nagy-Kanizsa. 1885. (Különnv. 
a nagykanizsai kath. főgym. Értesítőjéből. 
Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1886.) — 2. 
A német gyönge ige történeti fejlődése. 
Nagv-Kanizsa, 1885. — 3. Über Vor-
und Familiennamen. Perjámos, 1885. 

— 4. Börtöneim. Silvio Peliico után 
olaszból ford. Bpest, 1886. (Olcsó Könyv-
tár 201.) — 5. Az állateposról. Kecs-
kemét. 1887. (Különnyomat a kecskeméti 
róm. kath. főgymn. Értesítőjéből. Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1888.) — 6. A 
franczia epos eredetei. U. ott, 1888. (Ism. 
Egyet. Philol. Közlöny 1889.) — 7. Igaz-
házi egy kegyes jó atya, mulatságos já-
ték o felv., irta Simái Kristóf. Bevezetés-
sel. 2. kiadás. U. ott. 1888. (Olcsó K. 
238.) — 8. Potemkin a Duna mellett. 
Danilevszky után oroszból ford. Szeged. 
1888. (dr. Willer Józseffel együtt.) — 9. 
Foetika. Bpest, 1890. (Pintér Kálmánnal 
együtt.) — 10. Boldog Pirotti Pompilius 
Mária élete. Kiválóan Carlos Lasalde 
spanyol eredetije után irta. Vácz, 1891. 
— 11. Calasanzi szent József. a piarista-

rend alapítójának élet- és jellemrajza. 
Temesvár, 1893. 

J / . Könyvészet 1888. — Hornyik József, E g y 
lap irodalmunk történetéből. Kecskemét, 
1889. 31. 1. és önéletrajzi adatok. 

Erdélyi Klára, művelt és buzgó vallá-
sos nő az iparos osztályból; 1860 körül 
már világtalan volt és a bucsúhelyeket 
látogatta ; ő hozta be Kalocsán és az egész 
Duna-Tisza közt fekvő megyébe a katho-
likusok közé a rózsafüzér ismeretét; 
jó hangja volt és énekével lelkesítette a 
búcsúra járó asszony-népséget. Meghalt 
186.3 körülSükösdön(Pestm.) — Munkája: 
Útmutatás a rózsafüzér vagyis a szent 
olvasó ájtatos használatára, a boldogságos 
szűz Máriát tisztelő r. ker. kath. nép szá-
mára. Kalocsa, 1858. (Több kiadása van.) 

Petrik Bibliogr. és Tóth Milte Jézus társ. 
tanár szives közlése. 
Erdélyi László. szent-Benedek-rendi 

áldozó-pap Pannonhalmán, szül. 1868. 
, márcz. 2. Zsigárdon; pappá szenteltetett 
i 1891. júl. 26. — Munkája: Szerémi György 
és emlékirata. Bpest. 1892. (Ism. Szá-

! zadok és P. Napló 1892. 128. sz.) 
Erdélyi Máté. deák. — Munkája: Az 

zent János Baptistanak feie vetelereul 
való Szép enek. (Debreczen, 1600.) Végső 

! verse: Tanusagul iria ezt be köniueben. 
Erdeli Mathe deák io kedueben. Bamphi 
Lazlo fianak hiüsegeben.. . 

Toldy, M. Költészet Története. Pest, 1867. 
16. 1. — Szabó Károly, R é g i M. K ö n y v t á r 1. 
155. 1. — Egyetemes Philol. Közlöny 188. 

Erdélyi Mihály, orvosdoktor, a bécsi 
cs. kir. állatgyógyintézet tanára, szül. 
1782. jún. 9. Bécsben; atyja szintén orvos 
volt; E. M. iskoláit Bécsben járta s az 
ottani egyetemen 1801-ben kezdte orvosi 
tanulmányait, melyeket 1811-ben végzett 
be. 1813-ban orvosdoktori oklevelet nyert. 
Midőn legfelsőbb határozattal a cs. kir. 
állatgyógyintézet az egyetemmel egyesült. 
E. 1811-ben cs. alkalmazást nyert. 1814. 
az anatómia és physiologia ismétlésével 
bízatott meg; 1818-ban a házi állatok 
boncztana és physiologiájának tanszékét 
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nyerte el, melyen 1837. ápr. 21. bekövet 
kezett haláláig működött. Több tudós tár-
saság tagja volt. A cs. kir. bécsi állat-
gyógyintézet anatómiai s pathologiai mú-
zeumának fölszerelése körül sok érdeme 
van. — Több értekezést irt a bécsi Medic. 
Jahrbücherbe, többi közt: Skizze des k. 
k. Thierarznei-Instituts in Wien. — Mun-
kái : 1. Über die Drüsenkrankheit der 
Pferde. Wien. 1813. (Orvosdoktori érte-
kezés.) — 2. Grundlinien der Nerven-
und Gefässlehre der Hausthiere ins-
besondere des Pferdes. U. ott. 1819. — 
3. Grundlinien der Eingeweidelehre 
der Haussäugethiere insbesondere des 
Pferdes. U. ott, 1819. (2. kiadás. U. ott, 
1831.) — 4. Versuch einer Zoophysio-
logie des Pferdes und der übrigen Haus-
säugethiere . . . U. ott, 1820. (2. k. u. ott, 
1830.) — 5. Darstellung des Zahnalters. 
U. ott. 1820. — 6. Beschreibung der 
einseinen Gestüte des österr. Kaiserstaa-
tes. .. U. ott, 1827. — 7. Grundlinien der 
Knochenlehre des Pferdes. U. ott, 1829. 
(2. k. 1834. 3. k. 1845. U. ott.) — 8. 
Grundlinien der Muskellehre des Pfer-
des. U. ott. 1829. (2. k. U. ott. 1839.) — 
9. Beiträge zur Beurtheilung der äus-
seren Umrisse der sogenannten Exterieurs 
der P f e r d e . . . U. ott, 1831. — 10. An-
leitung zur Pflanzenkenntniss oder Bo-
tanik für den Landvvirth, Thierarzt u. s. 
w. U. ott, 1835. Két rész. 

Ott tinger, Moniteur des Dates VIII. 1856. 
— Wurzbach, Biogr. Lexikon IV. 65. 1. — 
Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Petrik B i b l i o g r . 

Erdélyi Miksa. L. Maximiiianus 
Transilvanus. 

Erdélyi Pál, bölcseleti doktor, gyakor-
nok a m. n. múzeum könyvtárában, Er-
délyi János iró és Csorba Ilona fia, szül. 
1864. febr. 12. Sárospatakon; középiskolai 
tanulmányait a komáromi benczések al-
gymnasiumában kezdte s 1878-tól a budai 
II. ker. főgymnasiumban folytatva u. ott 
1882-ben végezte ; 1882—86-ban a buda- j 
pesti égyetemen bölcselethallgató volt; 

j az 1887—88. iskolai évben a tanárképző 
intézetet látogatta, miután már előbb 

j (1886. júl. 1.) a múzeum szolgálatába 
állott; gyakornokká 1889. máj. 11. nevez-
tetett ki. 1890-ben feleségül vette Péntek 
Rózsikát, kit 1891-ben kis leányával 
együtt elveszített. 1893. január elseje óta 
a Fővárosi Lapoknál az irodalmi rovatot 
irja s a nemzeti szinház referense. — 
írói működését irodalomtörténeti tanul-
mányok foglalták el ; e szakba vágó s 
egyéb czikkei a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg: Komáromi 
Lapok (1885-89. 1891—92. Kritikus, 
Bácsi és Doctor álnevekkel is). Fővárosi 
Lapok (1886. Ányos Pál és Dayka Gábor, 
Mikszáth regénye : Két koldusdiák, 1887. 
Faludi Ferencz, Gálffy regénye: Azok a 
nehéz idők, Abonyi regénye : Az utolsó 
Kuruczvilág, 1888. 1890. Évforduló 1790. 
febr. 20. 1890. Szemere Pál összes művei, 
1891. Egy új Petőfi fordítás: Melas H. 
Könyve, Kazinczy Levelezése II. k.), Nem-
zet (1886. 347. 1887. 346. sz. Beöthy 
Zsolt: A szépprózai elbeszélés története 
I. II. 1888. 305. 308. szám Petőfi és a 
kritika, 1891. 351. Szabolcska M. költe-
ményei), M. Könyv-Szemle (1886-88. 
1890—91.), Függetlenség (1887. 280—86. 
sz. Históriás énekek), Gvadányi Album 
(1887). Figyelő (XIII. 1887. Dayka Gábor 
költészéte, 1889.), Győri Hiradó (1888.), 
Egyet. Philol. Közlöny (1888—91. Garda 
Samu: Palóczy Horváth Ádám életrajza, 
M. Szaák Lujza: B. Jósika M. élete, 1892. 
Bodnár Zs.: A magyar irodalom története 
I. 1893.), Századok (1889. Jelentés a 
máramarosi városi bizottság részéről a 
kollégium kéziratairól, 1890—91. Kazinczy 
F. levelezése, 1892.), P. Napló (1890. 
245. sz. 295. sz. Száz évvel ezelőtt, 353. 
sz. 1891. 50. sz. Erdélyi János tanulmá-
nyai). Élet (1891. A magyar szellemi élet 
fejlődésének törvénye), M. Hirlap (1891. 
máj. 17. sz. Szemere Pál, 259. sz. Márki 
Sándor : Arad monographiája, 1892. 47. 
sz. Irodalmi kritika), Irodalomtörténeti 
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Közlemények (1891. Atilla és a magyar 
hun mondák), Vasárnapi Újság (1892.), 
Erdélyi Múzeum (1892. Klassziczizmus 
1—III.), Vadnay-Album (1893), Protestáns 
Naptár (1893), Athenaeum Irodalomtör-
ténete (1893. A pogánvkori költészetem-
lékei.) — Munkái: 1. A XVI—XVII. 
századi históriás énekek. Bpest, 1886. 
(Különnyomat a M. Könyv-Szemléből.) 
— 2. Fáy András élete és müvei. U. 
ott. 1890. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 
1891., Századok 1890. 1891., Protestáns 
Szemle 1891., Egyetértés 1890. 247. sz., 
Főv. Lapok 313. sz., Nemzet 247. sz., 
Pesti Napló 245. sz., P. Hirlap 264. sz.. 
Bud. Hirlap 298. sz.) — Álneve s jegyei: 
Doktor Paul de Transylv., EP.. SzJ., dr., 
- r d - . 

M. Kann vészét 1SÍR). és önéletrajzi adatok. 
Erdélyi Péter. L. Dacia (Petrus de). 
Erdélyi ( I n d a l i ) Péter. L. Indali 

{Erdélyi) Péter. 
Erdélyiné (Mikes) Róza, szül. 1846. 

jun. 12. Nagyváradon ; a gyorsírást Buda-
pesten elsajátítván, a képesítő vizsgálatot 
nem tehette le, mert a vizsgáló bizottság 
úgy találta, hogy ehhez a jogi pálya 
elvégzése szükséges. — Az irodalomban 
1873-ban lépett föl : Bolygó csillagok cz. 
•czikkével Budapesten; ezentúl rendesen 
az Öreg néni és Mr. Stephani nevek 
alatt bocsátotta közre irodalmi termékeit, 
főleg a Nagyvárad cz. lapban ; de ezen 
kivül a Délibábnak, Lányok Lapjának 
•és a Szarvasi Újságnak is szorgalmas 
munkatársa volt. — Munkái: 1. Nyáréji 
•álmok. Irta az Öreg néni. Nagyvárad, 
1877. — 2. Jelenetek az életből. Debre-
czen. 1882. (Beszélygyűjtemény.) — Ki 
a hibás cz. dramolettjét 1875. szept. 15. 
előadták Nagyváradon. 

II. Könyv-Szemle 1877. 240. — M. Könyvészet 
1882. — Horváth Ignácz K ö n y v é s z e t e 1882. 
— M. Lexikon V I I . 72. 1. — Faylné-Hentaller \ 
Mariska, A Magyar írónőkről. Bpest, 1889. és | 
dr. Márki Sándor jegyzetei. 

Erdélyi Sándor, ev. ref. lelkész, szül. 
1820. ápr. 6. Debreczenben; tanulmányait I 

az ottani ref. kollégiumban végezte s 
két évig mint köztanító működött; azután 
egy évet Szepesmegyében töltött; mire 
visszament Debreczenbe, hol 1847-ben 
senior volt. 1818. jun. 1. kisújszállási 
lelkész lett. mely hivatalában 1868. szept. 
19. bekövetkezett haláláig működött. — 
Munkája: Keresztény tanítások. 1. füzet 
Debreczen, 1862. 

Prot. Egyh. és Isk. I.ap 1808. 40. SZ. — Protes-
táns Kcpes Naptár 1870. 75. 1. — Petrilt K ö n y -
vészete. 

Erdélyi Zoltán (szentpéteri), joghallgató 
és hirlapiró. E. Döme ügyvéd és csolno-
kosi Cholnoky Ilona fia, szül. 1872. ápr 5. 
Kecskeméten ; iskoláit Szegeden a piaris-
táknál végezte 1889-ben; ekkor Buda-
pestre jött és a jogi fakultásra iratkozott 
be az egyetemen. — A beszterczebányai 
Ifjúság Lapjába (1889.) kezdett verseket 
írni s ugyanott egy hazafias ódára kitű-
zött pályadijat nyert ; majd humoros 
verseket irt az Urambátyámba s a Szö-
gedi Paprikába (1889.), az Üstökösbe, a 
Beszterczebánya és Vidékébe, Érsekújvár 
és Vidékébe. Magyar Figaróba és a Bács-
kába (1891 — 92.); versei jelentek meg a 
Hétben, a Magyar Salonban és a Divat-
Salonnál (1891.) egy lyrai vers-pályáza-
ton szintén díjat nyert, ennek azóta, az 
Ország-Világnak és M. Szemlének 1892 
tavasza óta állandó munkatársa. Az 1892. 
okt. 1. megindult Pestmegyei Hírlapnak 
rendes dolgozótársa. — Munkája: Május. 
Bpest, 1892. (Költemények, melyben a 
Laura-cyklus figyelmet kellett. Ism. M. 
Hirlap 265. sz. M. Szemle és Élet.) — 
Álneve: Don Morgó, a M. Figaróban. 
Urambátvámban és Üstökösben 1889— 
91-ben. 

Önéletrajzi adatok. 

Erdey (Hirschfeld) Fülöp, orvosdok-
tor, szül. 1803-ban Aszódon Pestmegyé-
ben ; iskoláit a szülői háznál Pesten 
végezte ; később az orvosi pályát válasz-
totta s 1829-ben a pesti egyetemen orvos-
doktori oklevelet nyert és ezen pályán 
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beilädt 1843-ig, mikor a gazdászat felé 
bajlott és azt elméletileg és gyakorlati-
lag tanulmányozta. E téren részint saját 
birtokán, részint több előkelő magyar 
birtokosnál mint jószágigazgató működött, 
igen becses eredményül tekintendő az 
általa föltalált bydrostaticus szivonv-féle 
gép, mely a légkör nyomása által a 
kiöntvényeket töltéseken és más magas-
latokon keresztül, a zsilipeket igen elő-
nyösen pótló módon át- és elvezeti. Nyu-
galomba vonulása után. fiánál Erdev 
Antalnál lakott Péczelen. hol 1883. aug. 
12. meghalt 80. évében. — Politikai s 
nemzetgazdasági czikkeket irt a 40-es 
években az Athenaeumba, P. Hirlapba 
s a Nemzeti Újságba; gazdasági czikkei 
pedig a M. Gazdában (1848-ig), Müller 
Gyula Nagy Naptárában (1854—55.), a 
Délibáb-Naptárban (1857. A dohányte-
nyésztésről. 1858. Hydrostalicus szivony, 
ábrával), a Gazdasági Lapokban (1858. 
A dohánytermelés érdekében) ; történeti 
czikkei a Vasárnapi Újságban (1859. Sirok. 
1860. Nánavár) jelentek meg. — Munkái: 
1. As örök váltság. Pest, 1848. — 2. 
As angol gasdasági rendsser és annak 
más különösen némethoni körülményekre 
való alkalmazása. Weckherlin A. 2. ere-
deti kiadása után szabadon magyarította 
hazánk körülményeire alkalmazott jegy-
zetekkel és toldalékkal bővítve kiadta. 
U. ott, 1848. (2. kiadás. U. ott, 1857.) 

Danteiik. M. írók II. 69. — Szinnyei Köny-
vészete. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Erdey (Grünwald) Pál, orvosdoktor, 
debröi uradalmi s 1845-től parádi fürdő-
orvos ; később Vácz város és a váczi 
szentszék főorvosa volt. Meghalt 1871. 
márcz. 27. Váczon 55. évében. — Czikkei: 
Paráds Mineralquellen (Zeitschrift für 
Natur- und Heilkunde 1850. 13. sz.). A 
parádi timsóvizek (Orvosi Hetilap 18o7.), 
Észrevételek a pestmegyei közegészségi 
bizottmány javaslatára (Gyógyászat 1868.) 
— Munkái: 1. Carmen honoribus . . . 
Josephi Keszlerfy . . . cum doctoratus 

jubilaeum die 12. Maii 1852. Agriae per 
personale medicum i. com. Hevesiensis 
festive celebraretur reverente consecra-
tum. Agriae, 1853. -— 2. Parádi gyógy-
vizek. U. ott, 1853. 

Pesti Hirlap 1845. 439. s z . ( N é v v á l t o z t a t á s . ) 

— Petrik Bibliogí. és gyászjelentés. 

Érdi János. L. Érdy János. 
Erdőd. L. Lauka Gasstáv. 
Erdőbényei Deák János. L. Bényei 

Deák János. 
Erdődi Adolf. L. Divald Adolf. 
Erdődi (Kléss) István, károlyfehérvári 

tanító s káptalani irnok. — Munkája: 
As ó-ssövetségnek tüköré rövid kérdé-
sek és feleletekben. A tanuló ifjaknak 
hasznokra készítette és közrebocsátotta 
tulajdon költségén. Nagy-Enved, 1834. 

Petrik B ib l iog r . 

Erdődi János, a debreczeni ev. ref. 
1 kollégium tanára. — 1686-ban Felvinczi 
Sándor halálakor verset irt a Hedera 
Poetica-ba. — Munkája: A Léleknek 
Istennel való magános beszélgetései. 
Mellyek elsőben amaz emlékezetes Ágos-
ton Doctortul Deák nyelven írattattak: 
mostan penig az Isten Házának javára, 
s Tekintetes Nemzetes Vitézlő . . . Gyürkv 
Pal Urnák, kegyes buzgóságából szár-
mazott kívánságára, Magyar nyelvre for-
díttattak . . . A Debreczeni Collegiumnak 
edgvik méltatlan tagja által. Debreczen. 
1689. 

Horányi Memor i a I . 625. — Katona H i s tó r i a 
Critica XXXVI. 726. — Szabó Károly, Régi M. 
Könyvtár I. 555. 1. 
Erdődi János, képzőintézeti igazgató-

tanár, szül. 1814-ben Kézsmárkon ; a 
gymnasiumot Lőcsén, Rozsnyón, Sáros-
patakon, a tanítóképzőt pedig Kassán 

i végezte; egy ideig jogot is tanult. Isko-
láit nyomor között végezte, mert szülei 
szegények voltak, két tanára ebéddel és 
tanulótársai egy-egy darab kenyérrel, ru-
hával és néhány krajczárral segítették. 
1865-ben nevelősködött. 1866-ban a sá-
rospataki népiskola tanítója és 1869-ben 
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u. ott a tanfelügyelőségnél tollnok, 1870-
ben kassai tanító s a tanítóképző gya-
korló iskolájának vezetője lett. 1871-ben 
helyettesítette a külföldre kiküldött Dölle 
Ödön igazgatót és az ugyanezen évben 
tartott póttanfolyamon előadta az irva-
olvasást és a magyar nyelvtant. 1872-ben 
kiküldetett Svájczba(Münchenbuchseeba); 
visszatérte után (1873.) képzőintézeti ta-
nárrá, 1876-ban igazgató-tanárrá nevez-
tetett ki. — Munkái: 1. Földrajz a 
kassai (abaujmegyei) népiskolák számára. 
Sárospatak, 1873. (4. kiadás 1879.) — 
2. Földrajz a népiskolák IV. oszt. szá-
mára . . . (2. jav. kiadás. Bpest. 1875. 
4. átd. k. U. ott, 1880.) — 3. Földrajz 
tanodai s magán használatra. . . (3. átd. 
kiad. Bpest, 1880.) — 4. Neveléstani 
jegyzetek. . . . 1875. (Kézirat gyanánt.) 
— 5. Vezérkönyv a népiskolai számolás-
tanításhoz, I., II. és III. oszt. számára. 
Kassa, 1878. Három füzet. — 6. A 
nyelvoktatás módszertana. Bpest, 1880. 
— 7. Neveléstan. Kassa, 1881. (Három 
részben : I. Embertan, II. Neveléstan, 
[II. Neveléstörténet. 2. átd. k. Bpest, 
1889—90.) — 8. A történettudományi 
tárgyak módszertana. Bpest, 1882. — 
9. Természetrajz és természettan mód-
szertana. Bpest, 1882. (5. átd. k. U. ott. 
1887.)—-10. A számolás módszertana. .. 
1882. — 11. A népiskolai nyelvtaní-
tás módjának vázlata. Bpest, 1886. 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiss Áron, N é p i s -

kolai Tanitás Tört. 424. 1. — Verédy, Paedag. 
Encyclopaeclia 187. 1. — Typray Könyvészete 
1880. — Horvátit Jgnácz K ö n y v é s z e t e 1882 . — 

Kiszlingstein K ö n y v é s z e t e . — M. Könyvészet 
1886. 1888—89. és önéletrajzi adatok. 

Erdődy Gábor Antal (monyorókeréki 
gróf), egri püspök. E. Kristóf koronaőr, 
tárnokmester és Pálffv Zsuzsanna fia, 
szül. 1684. szept. 27.; 1708-tól eszter-
gomi kanonok, 1712-től nagyprépost volt; 
egri püspök lett 1715-ben; meghalt 1744. 
szept. 26. — Munkái: 1. Opusculum 
theologicum, in quo queritur, an et qua-
liter possit princeps, magistratus, domi-

nus catholicus, in ditione sua retinere 
haereticos; vei contra poenis eos, aut 
exilio ad fidem catholicam amplectendam 
cogere? Tyrnaviae, 1721. (Névtelenül. E. 
G. gróf költségén nyomatott. Császári 
parancsra elkoboztatott. L. Cyprian Er-
neszt Salamon, Suppl. ad hist. eccl. 
91. 1. E munkát Timon Sámuelnek is 
tulajdonítják.) — 2. Submissima gratu-
labundorum regni Hungáriáé statuum et 
ordinum in adventu imperatoriae nec 
non Germaniae, Hungáriáé et Bohemiae 
Regiae majestatis Caroli VI.. . . ad Limi-
tes fati regni adventantis. et in Farkas-
falu vulgo Wolfsthal subsistentis per . . . 
cum compluribus condeputatis peracta 
salutatio. Die 7 Julii 1722. Hely n. — 
3. Allerunterthánigste Begrüssung . . . 
Caroli VI. . . . den 7. Juli 1722. Hely n. 
— Kéziratban: Antiphonate pro festis et 
dominicis 1702. 4rét. 

Gráf Erdődy Gábor Antal, egri püspöknek lelke 
nyugalmáért mondatott halotti tanítás. K a s s a . 
1745. — Engelmajer S., Erdődy G. A. egri püs-
pöknek megörökösitett emlékezete. Buda. 
1747. — Cataiogus Bibi. Fr. Comitis Széchenyi 
1.324. 325. I I . 124. 1. — Nagy Iván, M a g y a r o r -
szág Családai IV. 68. 1. és Pótlékkötet 226. 1. 
— Emlékkönyv. E g e r , 1865 . 268. 1. — b'abó 
Monument a I I . I I I . — Memoria Hasil. Strigon. 
164. 1. — Molnár Aladár, K ö z o k t a t á s u n k T ö r -
ténete I. 308. 458. 1. — Koncz Ákos Egri Egy-
liázm. Papok az Irodalmi Téren. Eger, 1892. 

Erdődy Imre, polgári iskolai tanár, 
szül. 1857. szept. 12. Berettyó-Szt-Már-
tonban (Biharm.); iskoláit Nagyváradon 
és Debreczenben végezte. A budapesti 
egyetemen 1876—80-ban a bölcsészeti 
szakot hallgatta s 1880-ban tanári okle-
velet nyert a mennyiségtan- és természet-
tanból. 1881-ben a II. ker. fővárosi pol-
gári iskolához tanárnak választatott és 
jelenleg is ott működik. — Költeménye-
ket és beszélyt irt a Szabolcsmegyei 
Közlönybe (1877.), a Magyarország és a 
Nagyvilágba (1882.), az Ország-Világba 
(1883.);természettudományi spaedagogiai 
czikkeket a M. Salonba (1888. A meleg 
keletkezése), a budapesti II. ker. polg. 

44. iv sajtó alá adatott 1893. márcz. 8. 
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leányiskola Értesítőjébe (1888. Löschin-
ger Zsigmond. 1892. Nemzeti nevelés), 
a Polgári iskolába (18H9. Mikép lehet a 
tanítást sikeresebbé tenni ?). Természet-
tudományi Közlönybe (1889 óta, Újdon-
ságok a fizika köréből, Az ég pirosságá-
ról, A fény és elektromosság közti kap-
csolatról. A csillagos ég szemléltetése), az 
Egyetemes Közoktatási Szemlébe (1892. 
A szemléltető tanítás, Egy aktuális terv.) 
— Felolvasásokat tartott a budai népszerű 
felolvasó egyletben, 1886-ban: A telefon, 
1887. Tudomány és bűvészet, 1888. Vil-
lámlás. 1889. A föld forgása, 1890. Az 
erők ereje. 1892. A csillagok között. 

Önéletrajzi adatok. 
Erdödy Lajos (diószegi), Szabolcsmegye 

főbírája s földbirtokos. — Verseket irt 
a M. Hírmondóba (1781.) és M. Musába 
(1788.), egy versét pedig 1785-ből a Gyön-
gyös cz. lap 19. sz. közli. — Munkái: 
1. Sans-Soucinak avagy gond nélkül 
való helynek rövid leirása, mely franczia 
nyelvben G. Sz. M. (Gróf Sztáray Mihály) 
által írattatott, magyarra pedig G. C. 1 
fordította, melyet utoljára együgyű magyar 
versekben foglalt . . . Lőcse. 1777. — 
2. Átok melyet a francziáknak német ver-
sekben énekelt Bécsben Ilaschka Lőrincz 
Leopold úr az 1793. eszt. Bőjtelő havá-
ban, magyar versekbe foglalt pedig . . . 
Pesten. Buda, 1793. — Kéziratban két 
költeménye (1782.) van a m. n. múzeum 
kézirattárában. 

Kazinczy, Pályám Emlékezete, (ií. Könyv-
tár III. 54. 1. Mária Therezia koporsójára 
irt versét is közli.) — Petrik Bibliogr. II . 
72. 1. — Kazinczy Ferencz L e v e l e z é s e I . — 
M. Könyv-Szemle 1890. 102. 103. 

Erdős Aurél Gergely, szent Ferencz-
rendi áldozópap és házfőnök, szül. 1830. 
február 26. Gyöngyösön Hevesmegyében 
iparos polgári szülőktől; a gymnasium 
hat osztályát szülővárosában végezte s 
1845-ben a szent Ferenczrendbe lépett; 
a próbaévnek Szécsényben eltöltése után 
a két bölcseleti tanfolyamot a szegedi 
szerzetházban végezvén, 1848-ban a gyön-

Id. S z i n n y e i J . . Magyar írók II. 

gyösi kolostorba rendeltetett a theologia 
hallgatására, Windischgrälz és Schlick 
betörésekor Gyöngyös városa 150 főből 
álló önkéntes vadász-csapatot állított, 
melybe E. is állott és Schlick ellen a 
harcztérre vezényeltetett; részt vett a 
decz. 28. szikszói s 1849. jan. 4. kassai 
szerencsétlen csatákban. Ezen idő alatt a 
magyar honvédsereg szerveztetvén. a gyön-
gyösi önkéntes vadászcsapat feloszlott és 
E. ismét folytatta hittani tanulmányait 
Gyöngyösön és Kecskeméten. 1853. aug. 
26. áldozó pappá szenteltetett föl és Sze-
gedre rendeltetett mint bölcseleti tanár 
a rendi növendékek mellé ; innét 1863-
ban Kecskemétre helyeztetett át hittanár-
nak. 1868-ban kineveztetett Szolnokra 
házfőnök s plébános helyettesnek. 1877-től 
Szegeden, Szabadkán, Kaplonyban és je-
lenleg Kecskeméten házfőnök. 1868-tól 
1891-ig három izben választották meg 
rendkormány tanácsossá. — Szent beszé-
dei a Garay Alajos által szerkesztett M. 
Egyházi Szónok-ban (1862—64), a Füssy 
Tamás Katholikus Lelkipásztorában (1867. 
1869.). a Karhecz Alajos szabadkai sz. 
Ferencz rendi házfőnök Hitszónoklati 
Folyóiratában jelentek meg; irt a Jász-
N.-Kun-Szolnok cz. hetilapba (1877) Választ 
a keresztény tolerantia cz. czikkre; végre 
20 pap-honvéd életrajzot irt az Ambrus-
féle Paphonvédek Albuma számára. 

Szöllossy Károly, Szerzetes Rendek I. 171. 
1. — Ambrus .József, 1848—49. P a p h o n v é d e k 
Albuma, N.-Kikinda, 1892. I. 169. 1. és ön-
életrajzi adatok. 

Erdős János, orvos Salgó-Tarjánban. 
— Orvosi czikkeket irt az Orvosi Heti-
lapba (1885). — Munkái: 1. Az allan-
toisüreg keletkezése a gyíkféléknél. Bpest, 
1884. (Mathem. és term. Értesítő II. 4. 
5. füzet. Ugyanez német kivonatban a 
Math, naturw. Berichte aus Ungarn-ban 
1883—84.) — 2. Vezérfonal az izmok, 
szalagok és izületek bonczolásához. U. 
ott, 1885. (Ism. Orvosi Hetilap.) 

.V. Könyvészet 1886. — Daday Jenő, A M. 
Állattani Irodalom 1881—1890. 40. h. 

45 
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Erdős József, theologiai doktor és 
tanár, szül. 1856. aug. 31. Szatmár-Néme-
tiben ; a középiskolát Szatmárt és Debre-
czenben. a bölcseleti és hittanfolyamot 
az utóbbi helyen és Bécsben végezte. A 
gyakorlati egyházi élet tanulmányozása 
végett félévet Németországban.főleg Elber-
feldben töltött. Segédlelkész volt Révész 
Bálint tiszántúli ev. ref. püspök mellett 
1880. febr.-tól 1881. jún.-ig; ez idő köz-
ben letette a vizsgálatokat, mire a pan-
csovai magyar és német ajkú ref. gyüle-
kezet lelkészeűl hivatott meg, hol 1881. 1 

júl.—1884. aug. működött, a Hertelendy-
falván és szomszédos telepeken letelepí-
tett ref. csángó véreink lelki gondozását 
is teljesítvén. 1884. aug. 22. lelkészszé 
avattatott föl Debreczenben ; ugyanez év 
júl. 20. az ujsóvéi német ev. ref. egyház 
megválasztotta rendes lelkészének; itt a 
magyar nyelv terjesztése érdekében is 
működött. 1888. szept. kezdetén a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület debreczeni 
főiskolájában az új szövetségi exegesis 
és vallásbölcselet theologiai tanszékét fog-
lalta el. mint rendes tanár, hol jelenleg 
is működik. A bécsi cs. és kir. evang. 
theol. fakultás 1888. ápr. 9. theol. licen-
tiatusi s 1891. márcz. 1. theol. doktori 
ranggal tüntette ki. — Több theologiai 
s paedagógiai kérdésről irt a Prot. Egyh. 
és Iskolai Lapba (1885—86. Egyházi 
levéltáraink és a monographiák sat.), 
megjeleni tőle a Péter apostol első és 
második levelének magyarázata a Garzó-
féle vállalatban (Gyoma 1888—85), a 
Zahn-féle Abrissben (Stuttgart, 1888) a 
magyarországi rész ; a debreczeni akadé-
miai Évkönyvben (1889. Pál apostol élete 
és theologiája); a Brieger-féle egyháztör-
ténelmi analektákban közli a magyar-
országi mindkét hitvallású prot. egyház 
alkotmányának történetét és jelenlegi szer-
vezetének ismertetését. Tagja a Károli-
féle bibliafordítás revisiójával foglalkozó 
bizottságnak. — Munkái: 1. Zwingli Ul-
rik élete és reformátori működése főbb 

vonalokban. Debreczen, 1884. — 2. A 
heidelbergi káté, ford. és bevezetve. Lúgos 
1884. (Több kiadása.) — 3. Az ujsovéi 
ev. reform, egyház múltja és jelene. 
Egyházrajz levéltári adatok nyomán. Buda-
pest. 1885. — 4. Az anyaszentegyház 
elöljáróinak hivatása. Lelkészavatási 
egyházi beszéd. Kecskemét, 1886. (Külön-
nyomat a Prot. Pap-ból.) — 5. A vallás-
bölcsészét problémái és a biblia. Debre-
czen. 1889. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 
1890.) — 6. Biblisch-theologische Ana-
lyse des Römerbriefs. Amsterdam. 1891. 

.11. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok. 

Erdős Miksa, néptanító, szül. 1851-ben 
Tardoskedden Nyitramegyében, hol atyja 
tanító volt; a 60-as évek elején atyja 
Nyílra közelében Köröskénybe került taní-
tónak ; ekkor E. a nyitrai elemi iskolát 
látogatta; később atyja Csallóközbe köl-
tözött mint tanító; E. akkori szokás sze-
rint 1865-ig még kiválóan a héber nyelv-
vel, de különösen a talmuddal foglalko-
zott. 1867-ben Győrbe ment, hol a három 
osztályú alreáliskolába iratkozott be s kü-
lönösen a természettudományokkal foglal-
kozott ; innen Bécsbe került a Pokorny-
féle reálgymnasiumba, hol a felső osz-
tályokat végezte. 1872-ben Münchenbe 
ment. hol a műegyetemet látogatta ; itt 
azonban a fentarthatás nehézségeivel 
küzdve, visszatért Bécsbe, hol az 1873. 
világkiállítás alkalmával mint franczia 
levelező s gyorsíró működött. A világ-
kiállítás berekesztése után Hevesmegyé-
ben nevelősködött. 1875—1876-ban Ör-
ménybe (Nyitram.) választották tanító-
nak ; innét Verebélyre s később Aranyos-
Marótra (Barsm.) került. Léván a tanító-
képességi vizsgát letette. — Természet-
rajzi czikkeket irt Győrmegye faunájáról 
és flórájáról 1867-től a lapokba; azután 
még több bel- és külföldi lapban termé-
szettudománya czikkei s útirajzai jelentek 
meg; 1876 után paedagógiai czikkeket 
irt a szaklapokba, igy az Izr. Tanügyi 
Értesítőbe (1884. Az emlékező tehetségről, 
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1887. Különféle visszaélések. Az izraelita 
iskolaügy. A természettudományok okta-
tása a népiskolában, A természettudo-
mányi nézleti eszközök szükségessége a 
népiskolában sat.); a Nyitrai Lapokba 
(1889. A természeti testek a babona és 
bűvészet szolgálatában. A csillagok regiói-
ban, Látogatás a napnál.) — Munkája : 
Elemi természetrajz a népiskolák felsőbb 
osztályai számára. Bpest. 1888. — Kéz-
iratban : Magyarország pillangóinak fau-
nája. 

ir. Könyvészet 1887. és önéletrajzi adatok. 

Erdősi (Sylvester) János. L. Sylvester 
János. 

Érdujhelyi Menyhért, katb. hitoktató, 
•szül. 1860. jan. 4. Zentán Bácsmegyében; 
a gymnasiumot szülővárosában, Szegeden 
és Kalocsán végezte, hol theologus volt. 
1882. jún. 3. kalocsamegyei miséspappá 
szenteltetett föl és több bácsmegyei köz-
ségben mint segédlelkész működött. 1887 
óta segédlelkész és hitoktató Újvidéken; 
egyúttal a szerb-horvát nyelvet is előadja 
az ipariskolában. — irt több értekezést 
a Bács-Bodrogmegyei történelmi társulat 
Évkönyvébe (1888. 1890. Újvidék műve-
lődéstörténete, 1891. A péterváradi apát-
ság, 1892—93. Pétervárad hadászati jelen-
tősége, A magyarországi szerb hírlapiro-
dalom története) és több hírlapba: M. Állam 
(1890. Kath. autonomia és szerb nemzeti 
egyház), Budapesti Hirlap (1890. jan. 1. 
óta külső munkatársa, nagyobb czikkei: 
A szerémi magyarok, Kalugverek reformja, 
A magyarországi szerb papság sat.). M. 
Újság, Bácska, Újvidék, a szerb Jávor 
(1891.), Nase-Doba (1892.), Bács-Bodrogher 
Presse (1891—93.) és a Magyar Sión 
1889. cz. folyóiratba. — Szerkeszti 1893. 
jan. 1-től a Kath. Hitoktatás cz. hitelem-
zési folyóiratot. — Kéziratban: Újvidék 
monographiája (melyet a város megbízá-
sából irt.) 

Önéletrajzi adatok. 

Érdy János, jogi doktor, a m. tud. 
akadémia rendes tagja. Luczenbacher 

| József és Czeczkó Mária fia, szül. 1796. 
szept. 19. Szobon Hontmegyében, hova 
dédapja 1688 körül telepedett le Bel-

! giumból. E., tizenegy testvére közül a 
harmadik, korán elvesztvén atyját, a 
család fentartása ezentúl anyjára nehe-
zült ; E. már akkor Váczon és Esztergom-
ban a gymnasium négy osztályát kijárta, 
nagybátyjának Luczenbacher Jánosnak 
gondnoksága alá került; 1814—15-ben 
Nagyszombatban a benczés-rendiek gym-
nasiumában a humaniórák II. évét bevé-
gezte s 1815 őszén a Bencze-rend növen-
dékei közé lépett. 1815 —16-ban mint 
novitius a gymnasiumi tantárgyakat ismé-
telte ; a következő évben a győri aka-
démiában a bölcseletet hallgatta Szeder 
Fábián igazgatása s Engelhardt Anzelm 
bölcseleti, Czinár Mór természettani s 
Orrav Kajetán történelmi tanárok alatt 
és 1818. júl. végezte be, midőn a rendből 
is kilépett. A következő őszszel törvény-
tudományokat hallgatott a győri akadé-
miában. Zichy József kamarás reá bizta 
fiának Jánosnak a II. bölcseleti és a jogi 
két évi folyam alatt tanítását és érte, 
valamint saját fiáért az akadémia igaz-
gatójánál Fejér Györgynél a szállás és 
élelmezés költségeit is viselte ; ott volt 
szintén szálláson és élelmezésen az ifjú 
Breczenheim Ferdinánd is, kit a magyar 
nyelvre tanított. A jogi tanfolyamot 1820. 
júl. végezte be, de tanítványa Zichy János 
kedvéért, ki a II. jogi tanfolyamot 1821-
ben végezte, még egy évig maradt Győr-
ben és Fejér Györgynél; e mellett 1820. 
szept. 1- tői 1821. aug. 15-ig volt jogtanára, 
Beke Farkas ügyvéd, mellett mint törvény-
gyakornok (patvarista) foglalatoskodott 
és a megye törvényszéki tárgyalásaira is 
eljárt. 1821. aug. 19. Pestre jött, hol aug. 
22. Halácsy László személynöki ilélőmes-
ter mellett kir. táblai jegyzőnek föleskü-
dött és szept. 1. jogi doktor lett; decz. 
22-től Mausperger Fridrik táblai ügyvéd-
hez szegődött, kinél 1822. nov. 27-ig 
maradt, mire decz. 16. az ügyvédi vizs-

45* 
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gát is letette. Nem készült az ügyvédségre, 
mert tanszékre vágyakozott és mig vala-
mely főiskolában jogi tanszék megnyilik, j 
Végh Ignácz házánál Vereben (Fejérm.) i 
nevelősködött; e mellett a család ügyvéde 
s gazdasági felügyelője volt. Tanítványá-
val egyszer-másszor Pesten, Pozsonyban, 
sőt Bécsben is lakott, hol az udvari könyv-
tárban tanulmányozás végett gyakran 
megfordult. A rég óhajtott tanszéket több-
szöri pályázása daczára sem nyerhette 
el. Ezek után a jogi irodalommal szakí-
tott és a történelem búvárlására adta 
magát. 1832. márcz. 9. a m. tud. akadémia 
levelező s azon év szept. 9. rendes tagjai 
sorába választá. 1839. ápr. 2-tól, midőn 
Vereb helységtől és a Végh családtól 
megvált és állandóan Pesten telepedett 
le, kizárólag a tudományos irodalommal 
foglalkozott. 1840. márcz. 8. az akadémia 
megtette érem-gyűjteményének, 300 frt évi 
fizetéssel, őrévé; az akadémia akkori elnöke 
Teleki József gróf pedig egyúttal a Ve-
szerle-féle éremgyűjtemény rendezésével 
is megbizta. József nádor 1846. márcz. 
16. a nemzeti múzeum régiségtárának 
szabad szállással és rendes évi fizetéssel 
őrévé nevezte ki. oly meghagyással, hogy 
előzőleg tanulmányozás végett a kül-
föld némely muzeumait látogassa meg. 
Külföldi útjára kelt jún. 27. és Bécsen 
keresztül meglátogatta Prága, Drezda és 
Berlin muzeumait. Haza érve szept. 1. 
elfoglalta hivatalát és már azon év őszén 
ő szállíttatá a Ludoviceumból és Budáról 
fensőbb rendeletnél fogva a régiségtári 
gyűjteményt az új múzeumi épületbe. 
1846. decz. 29. nőül vette Kolecsányi 
Borbálát. 1847. szept. 12. Sopronmegye 
táblabírája lett. 1848. jún. 18. családi 
nevét Érdyre változtatta. 1857-ben lemon-
dott az akadémiai éremtári őrségről. 
1860-ban a báró Sina Simon nagylelkű 
adakozásából készített uj bútorokban a 
múzeumi éremgyűjteményt fölállíthatta és 
a látogatók előtt megnyithatóvá tette. 
1869-ben nyugalmaztatva, pihenésre tért 

és 1871. máj. 9. meghalt Pesten. — Czikkei 
s értekezései a Tudom. Gyűjteményben : 
(1828. IX. Elmélkedések a természeti jog-
tudomány állapotjáról, 1829. XI. Hen-
rik portugalliai gróf eredetéről. 1831. 
VIII. IX. Perger Jánostól magyarosított 
Verbőczi István Hármas törvényköny-
vének vizsgálata); a Közhasznú Esme-
retek Tárában : 1833. VII. Kelet India, 
Magyar literatura ; a Tudománytárban : 
1834. A nagyszombati codex 1490—1527. 
(Szent László legendája), Hunyadi János 
kormányzó magyar esküje 1446., Magyar 
nyelv országos divata (A zsitvatoroki 
békekötés), 1837. Verebi sírkövek, Okle-
veles toldalék (Az országos tanács pecsé-
téiről), 1838. Oki. told. (Városok pecsé-
téiről), Kálmán győri püspök eredetéről, 
1839. Kálmán győri püspök 1396 ki czi-
meres pecséte. Az esztergomi érsekség 
pénzmestere (Pisetarius), Oki. toldalék, 
Literatúrai különösség (Mehmed kézirata 
ism.), Magyar pénztudományi ritkaság (I. 
Geiza m. kir. pénzei), 1840. A legrégibb 
pénz. Oki. told. (Kanizsai János pecsét-
gyűrűje, Henrik portugali gróf eredetét 
érdeklő oklevelek és értekezések, Thetemy 
István budai biró levele, Báthory István 
országbíró 1489. oki. és pecséte stb.), 
1841. Magyar pénztudományi ritkaság, 
Oki. told., Kiadatlan római pénzek, 1842. 
Oki. told., 1843. A szerbek és magyarok; 
a M. Tud. Társ. Évkönyveiben: 1835. 
II. Zsigmond országlásának évsora, Neve-
zetesebb magyar, főként históriai kézira-
tok jegyzéke, 1838. III. A magyarok 
eredeti lakó földéről Atelkuzu s azon 
helyről, hol sabartói asphalok laktak és 
a kunokról, 1842, II. Endre király ado-
mánylevele és pecséte ; a M. Akadémiai 
Értesítőben : 1841. Lukotya Mansvét lel-
késznek őstörténeti leveléről jelentés, 1844. 
A muszka pénzekről, Kézdi-vásárhelyi 
régiségekről, 1847. Egy pénztudományi 
rejtély megfejtése, Budai sírkövekről, 
Dánországi régi sírhalmok, A tordai sphinx 
koholmány. Pogány magyar sírokról Érd. 
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határában. 1848. Runamo föliratos kő-
szirtről s a sukorói és pákozdi szikla-
csoportokról. 1850—51. Kis-Kun-Majsai 
régiségek, 1851. Az ó-budai Kis-Czellről, 
1852. Van-e Róbert királynak szerb veretű 
pénze ? 1853. A' belloviczi ásatásokról, 
1854. Az aszódi pogány sírokról, 1855. 
Kézai Simon és Márk krónikáira figyel-
meztetés. A kelenföldi pogány sirásatások-
ról jelentés. Az erdélyi viaszos lapok 
bemutatása. 1857. A bessenyők. nemzeti 
néven vasok (scythák) hires bányászok 
voltak. Az Erdélyben talált bárom levelű 
fenyőfa-könyvről. A magyar emlékérmek-
ről. 1858. Stiria mint magyar vezérség 
•és érmei, 1859. A bessenyő nemzet kü-
lönféle neveiről, Az arany forintról áta-
lában és különösen a magyarról (a két 
utóbbi nem jelent meg); a Magyarország 
•és Erdély képekben cz. vállalatban: 1853. 
III. Béla kir. és nejének Székesfehérvárott 
talált síremlékei, 1854. Honunkban talált 
nevezetes régiségek (Ó-budai sztela. Szi-
szeki sirkő, Nagyváradi emlékpohár) ; a 
M. Tört. Tárban: IV. 1857. Liptói regest-
rum 1391-ből, XIII. 1867. Szákesfehér-
vár érem-emlékei. XX. 1875.Éremtani egy-
veleg; az Arch. Közleményekben : 1861. 
II. Kelenföldi pogány sirok. Nyitra-Ivánka 
területén (1860—61.) kiszántott byzanti 
zománczok a XI. századból. 1864. IV. 
Tétényi római sirok. 1865. V. Kiadatlan 
magyar érmek az Árpádok korszakából, 
1868. VII. Archaeologiai vázlat régi tár-
czájából, 1870. VII[. Ilervoja spalatói 
herczeg és érmei. Pilini pogány sirok, 
Róbert Károly király 1355. évi érmelési 
szerződése ; végre az Archaeol. Közlöny-
ben : 1870. Eperjes megszállási pénzei. 
Az Egyetemes M. Encyclopaediának is 
munkatársa volt. •— Munkái: 1. Propo-
sitiones ex universo jure nec non scien-
tiis politico-cameralibus. Pestini. 1821. 
— 2. Henrik portugáliai gróf magyai-
eredetének védelmeztetése. U. ott, 1831. 
(Egv geneal. táblával.) — 3. iMagyar-
ország ekkorig ismeretes pénzei leraj-

zolva, tört. és pénztudományi kútfők után 
magyarázva előterjeszti Rupp Jakab. Ár-
pádi korszak. Buda, 1841. (Ezen I. kötet 
É. J. dolgozata.) — 4. A szerb zsupá-
nok, királyok és czárok pénzei. U. ott, 
1843. (23 rézmetszettel és egy geneal. 
táblával.) — 5. Magyarországi Crouy 
nemzetségnek története, nemzékrende és 
oklevéltára. Bpest, 1848. — 6. Szent 
István első magyar király életirata 
Hartvik regensburgi püspök szerint. A 
m. nemz. múzeumban őrzött frankfurti 
codexből átírta és fordította. Pest, 1854. 

, — 7. Erdélyben talált viaszos lapok. 
(Tabulae Ceratae . . .) U. ott. 1858. (Ké-
pekkel Magyar és lalin nyelven.) — 8. 
A boszna és szerb régi érmek. 63 réz-
metszettel és egy kőrajztáblával. Buda, 
1857. (M. tudom, akadémia Évkönyvei 
[X. 2.) — 9. Régiségtani közlemények. 
I. A Pannónia és Dacia terén ekkorig 
talált becsületi bocsátványok. 2. A verebi 
pogány sir. IJ. ott, 1858. (7 kőny. táblá-
val. M. t. akadémia Évkönyvei IX. 1.) 
— 10. Erdélyben talált viaszos lapok 
(Tabulae Ceratae) és magyar őstörténeti 
vizsgálatok. Kiadta Magyari Kóssa Sámuel. 
Pest. 18o9. (Öt kőnyomattal.) — 11. 
Az újonnan megbirált magyarországi 

. Crouy nemzetség négy okiratának idő-
számítása. U. ott, 1861. — 12. Erdély 
érmei. U. ott. 1862. (24 réztáblával.) — 
Nagy Iván (az id. h ) még egy munká-
ját említi: Magyar biblia története a 
berlini k. könyvtár számára (1833.), azon-
ban könyvészeti leírását nem adhatta. 
— Szerkesztette a m. tud. akadémia 
által kiadott Tudomány Tárt 1837-től 
1844 végéig, midőn a folyóirat részvét-
hiány miatt megszűnt. — Az Érdy-codex, 
terjedelemre legnagyobb codexünk, tar-
tálom tekintetében is kiváló fontosságú 
nyelvemlék; az evangeliomok és epistolák 
mellett legendák és magyar szentek tör-
ténetei is foglaltatnak benne. A codex 
karthausiak számára készült, Írását 1527-
ben fejezte be az összeállító, ki Pelbárt-
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nak műveiből is merített. 1814-ig a nagy-
szombati érseki papnevelő intézet könyv-
táráé volt, azóta a nemzeti múzeumé. 
Először Érdy János ismertette (Tud. Tár 
1834.) s ő róla kapta nevét. Közzétette 
Volf György (Nyelvemléktár IV. és V. 
1876.) 

Philosophiai Pályamunkák I . 1835. 138. 1. — 
Magyarkák. L i p c s e , 1845. — 31. Akadémiai Érte-
sítő 1811. 1847. 1850. 1853. 1858 . — Ujabbkori 
Ism. Tára I I I . 112. 1. — Ferenczy és Danteiik,. 

M . í r ó k I . 123. 1. — István bácsi Naptára 
1863. (Luczenbacher-család.) — Egyet. V. 
Encyclopaedia VIII. 2. 1. (Nagy Iván.)— Vasár-
napi Újság 1861. 44. s z . ( L u c z e n b a c h e r P á l é s 
J á n o s a rczk . ) 1871. 21. SZ. — Fővárosi lapok 
1871. 110. SZ. — Századok 1870. 117. 1. 1871. 
360. 1. — Nagy Iván, Emlékbeszéd Érdy 
János felett. Bpest, 1873. (Értekezések a tört. 
tud. köréből. II. 9.) — Szinnyei Repertóri-
uma Tört. II. — Petrik Könyvészete és 
Bibliogr. — Toldy M. Nemz. írod. Törté-
nete. — Beöthy Zsolt, Szépprózai Elbeszé-
lés. I. (az Érdy-codexröl) és gyászjelentés. 

Eredies Ferencz, kir. tanácsos, ügyvéd 
és a szombathelyi ügyvédi kamara al-
elnöke. — Verseket irt a Napkeletbe 
(1859—60) és a Nefelejtsbe (1861-64). 
— Munkája: —- Költemény-füzér. Pest, 
1862. (Barátjának Istóczy Győzőnek 
ajánlva.) 

Petrik K ö n y v é s z e t e . — Tiszti Czimtár 1891- re . 

Ereky Alfonz, zircz-czisterczi rendi 
kanonok és főgymnasiumi tanár, szül. 
1844. ápr. 6. Sümegen Zalamegyében; 
iskoláit Szombathelyen és Egerben vé-
gezte. 1864. szept. 17. a zircz-czisterczi 
rendbelépett; 1869. szept. 22. miséspappá 
szenteltetett föl. Egy évig a pesti egye-
temen a bölcseleti kar hallgatója volt s 
1871. jún. 17. tanári vizsgát tett Buda-
pesten a mennyiségtan és természettudo-
mányokból; 1870 —71-ben Egerben volt 
tanár és 1871 óta Székesfehérvárt mű-
ködik mint rendes tanár. Több utazást 
tett Németországban, Francziaországban, 
Belgiumban, Svájczban és Olaszország-
ban. — Programmértekezése : A mértékek 
és pénzek eredete (Székesfehérvári fő-
gymn. Értesítője; ism. Erdélyi Muzeum 

és Századok 1882); apróbb dolgozatai a 
M. Pénzügy (1881) cz. szaklapban jelen-
tek meg. — Munkái: 1. Mértéksuly- és 
pénzisme. Székesfehérvár, 1881. (23 táblá-
val, a különböző államok jelenlegi arany 
és ezüst pénzei arany *és ezüst lenyo-
matban. Ism. Századok 1881.) — 2. El-
vesztett boldogság. Schalck de la Faverie 
után franeziából ford. U. ott. 1887. 

M. Könyvészet 1881. 1S87. és dr. Vass B e r -
talan szives közlése. 
Erényi Jakab, jogi doktor és ügyvéd, 

szül. 1842. decz. 12. Alsó-Ribnyiczében 
Ungmegyében ; Sátoralja-Ujhelyben ügy-
védkedett, hol 1887. jun. 17. meghalt. 
— Munkája: Elmélkedések a zsidókról 
és a zsidó kérdésről. Bpest, 1883. 

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés. 
Erényi Károly, győri egyházmegyei 

áldozópap, szül. 1865. jan. 27., misés-
pappá 1888. jan. 29. szenteltetett föl és 
jelenleg hitelemző káplán Magyar-Ővárott. 
— Munkája : Az én hitvallásom. Magyar-
óvár, 1892. (Zalka János győri püspök-
től kitűzött 100 frt jutalomdíjban része-
sült. Ism. M. Állam 164. sz. és M. Sión.) 

Schematismus yi an rinensis 1890. 

Erényi Mór. L. Ehr entheil Mór. 
Ergovics Uzor. — Munkái: 1. Szerb 

szózat a magyar nemzethez. Buda. 1848. 
j - — 2. A szerbek kívánalmai, tekintve 
a közös hon érdeke szempontjából. Te-
mesvár, 1861. 

Petrik Könyvészete és Bibliogr. 
Erhard (Dalheim) Miklós, igazgató-

tanár (rector) 1592. szept. 27-től Bártfán, 
1595-ben Neerében (Strázsa), 1597-től 
ismét Bártfán, hol 1600-ban pestisben 
meghalt; dalheimi palatinatusi szárma-
zású volt. — Munkái: 1. Duae Orationes 
Funebres. Item Lachrimae gymnasii nee-
rensis, super praematuro obitu magnif. 
Greg. Horváth Stansith, bar. de Gradecz, 
ac Euphrosinae de Sember . . . conjugis 
ejusdem: debitae gratitudinis ergo collec-
tae et in lucem editae. Bartphae, 1597. 
— 2. Posthumns magniíici et gener. 
dni Gregorii Horváth . . . hoc est Res-
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ponsionis pars lertia: Reliquum quod 
adhuc in Sebastiani Lam Calvinistae 
Kaismarcensis Antitbesi expendendum 
erat, discutiens. U. ott, 1597. (Az 1. és 
2. rész 1592—93-ban jelent meg.) — 3. 
Carmen de gloriosa resurectione domini 
et salvatoris nostri Jesu Christi. U. ott. 
1599. 

Wallaszky. Conspectus Reip. Littel'. 140. — 
Klein, N a c h r i c h t e n I . 88. — Uj .11. Athenas 
540. — Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 11. 
72. 80. 1. 
Érkövy Adolf, a m. tud. akadémia 

levelező tagja. nyug. jószágkormányzó és 
miniszteri tanácsos, Ploetz Péter osztrák 
dragonyos kapitány és Schmeltz Erzsébet 
fia, szül. 1818. szept. 28. Ebrstein köz-
ségben (Elzász). Venczel nevet kapott a 
keresztségben, az Adolf nevet a bérmálás-
nál vette föl Atyja, a ki az ő születése 
után csakhamar Magyarországra Keszt-
helyre állomásoztatott át, korán halt el, 
mire Volf Ferencz keszthelyi polgár lett 
a gyámja. A gymnasium hat osztályát 
Keszthelyen végezte; mivel még igen 
gyenge korú, alig 14 éves volt. a VI. 
osztályt, ismételnie kellett (egy részét Zág-
rábban, a másikat Kaposvárt töltötte); 
a 7. gymn. osztályt Pécsett, a 8-ikat, 
Szombathelyen járta 1836-ban. Ugyan-
ezen év tavaszán veszítette el édes anyját, 
a mikor még csak tokonnal se bírván, 
magára maradt egy pár ezer forintnyi 
atyai örökséggel. A mezőgazdaságot válasz-
totta életpályájául és a Georgicon növen-
dékei közé lépett, hol a tanfolyamot 
1836—37-ben végezte. 1837 őszén a pesti 
egyetemen joghallgató lett. Időközben 
azonban Bácsmegyében Bikitsen, Lati-
novics Konstantin fiai (Vincze és Elek) 
mellett nevelői állást fogadott el. 1838. 
júl. a Károlyi István gróf uradalmi szol-
gálatába lépett. Előbb a számvevőségnél, 
azután a felgyői szeszgyári ellenőrségnél, 
majd a csongrádi tiszttartóságnál nyert 
alkalmazást. Negyedfél évi szolgálat után 
jószágigazgatósági titkár lett Fóthon. Ettől 
fogva mind nagyobb tevékenységi kört 

ölelt fel, életét családi körén kívül, a 
hivatalos, a köztársadalmi és irodalmi 
téren osztván meg. Működő tagja volt 
az 1848 előtt fennállott magyar ipar-, 
s ezzel kapcsolatban állt gyáralapító- és 
védegyletnek. 1843-ban Károlyi István 
segélyével alakította a pestmegyei gazda-
sági fiókegyesületet. melynek egyúttal 
több évig titkára volt. 1844-ben grófi titok-
nok lett és nov. 17. nőül vette Olsavszky 
Constantiát. kitől három fia s két léánya 
született, kik még életében elhaltak, úgy 
hogy csak egy unokája maradt életben. 
E minőségben egyúttal Károlyi Sándor 
grófnak előadta a gymnasiális és bölcse-
leti tantárgyakat 1848-ig. Ekkor a cson-
grádi és szentes-vásárhelyi uradalmak 
felügyelőjévé léptetett elő, székhelyivel 
Derekegvljázán, 1851-ben pedig átvette 
a királydaróczi uradalom és pásztói bir-
tok igazgatását is. 18í8-ban a magyar 
gazdasági egyesület igazgató választmá-
nyába is beválasztatott; a gyűléseken 
több izben szakérlekezéseket és emlék-
beszédeket tartott; így a köztelki palota 
legelső alapjának 1847. jún. 6. történt 
ünnepélyes letétele alkalmával, gróf Fes-
tetics György, a keszthelyi Georgicon ala-
pítója felett ő mondott emlékbeszédet. 
1852-ben a Tiszaszabályozó társulat meg-
választotta elnökévé. 1857. máj. fizeté-
sének két harmadával nyugdíjaztatván, 
három fiának iskoláztatása végett Pestre 
költözött és 1858-tól hat évig a gazda-
sági egylet gépészeti s építészeti szak-
osztályának alelnöke volt. 1862-ben a 
londoni világkiállítást látogatta meg. 1864. 
márcz. 13 Galgóczy Károly és Kocsi 
Sándor társaságában megvette a Kozma-
Vazul-féle könyvnyomda szerelvényeit és 
Érkövy, Galgóczy és Kocsi czég alatt tár-
saival együtt több évig könyvnyomda üz-
letet folytatott. Működő tagja volt (1864) az 
országos ínség enyhítésére alakult kenyér-
osztó társulatnak és 1865—67-ig tagja 
a pesti m. kir. egyetemi államvizsgáló 
bizottságnak; végre 1866-ban alakította 
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önsegélyzés alapján a Pesti népbankot, 
melynek évekig elnöke volt. 1866-ban a 
grófi nyugdíj megtartása mellett, állam-
szolgálatba lépett és aug. 31. a csákóvár-
kövéresi alapítványi uradalmak főtiszt-
jévé neveztetett ki. Innét 1867. szept. I. 
Lónyav Menyhért pénzügyminisztertől a 
pécskai kerületi kincstári uradalmak igaz-
gatására hivatván meg, Pécskára tette át 
lakását. 1868. febr. Bécsbe hivatott fel. 
hogy az első delegáczióban a pénzügy-
minisztert képviselje. 1869. és 1872-ben 
Csanádmegye batonyai kerülete meg-
választotta országgyűlési képviselőnek. 
1880-ban szemevilágának teljes elvesz-
tése miatt elveszítvén hivatalviselési ké-
pességét, miniszteri tanácsosi czimmel 
nyugdíjaztatott; Keszthelyre vonult, hol 
1883. decz. 13. meghalt. A m.-tud. aka-
démia 1864. jan. 20. választotta levelező 
tagjának és Galgóczy Károly tartott fö-
lötte emlékbeszédet 1884. ápr. 28. Ploetz 
családi nevét 1847-ben változtatta Érkö-
vy-re. Már 1846-ban Csongrádmegye tábla-
bírája, később a Royal Agricultural So-
ciety of England, a hevesmegyei gazd. s 
lovaregylet, a győrvidéki gazd. egylet 
tiszteleti tagja s 1860-tól 1866-ig Pest 
fővárosnak képviseleti bizottsági tagja volt. 
— Már tanuló korában verselgetett és 
egy alkaikus ódáját Kisfaludy Sándor 
(1837. márcz. 17. levelében) is megdi-
csérte ; ettől fogva szórejtvényeket, majd 
verseket, kisebb elbeszéléseket és egyéb 
czikkeket hozott tőle a Regélő. Honmű-
vész és a Hasznos Mulatságok; irt a 
Pozsonyi Hírnökbe s Századunkba (A 
philosophiáról Csaplovics ellen); gazda-
sági czikkeket az Ismertetőbe s Gazda-
sági Literaturába (a hizlalásról, a trágyá-
ról, szeszégetésről. a birkáknak fülön való 
számjelzéséről); továbbá a Természetbe 
(A jégeső hárítókról). a Gazdasági Tudó-
sításokba s az 1841-ben megindított Ma-
gyar Gazdába, ennek 1848-ig minden év-
folyamába ; a Nemzeti Újságba (1847. 
501. sz. Emlékbeszéd gróf Festetics György 

fölött.) 1850—57-ig és 1867. 135. sz. (Nép-
bankok mint önsegélyző intézetek); dol-
gozott a Pesti Naplóba, Gazdasági Lapokba 
Hazánkba (1858). Függetlenbe. M. Világba, 
Kelet Népébe, Ország Tükrébe (1863. 
Peterdy Gábor), Főv. Lapokba (1864. Az 
új Georgicon küszöbén) sat. 1855-ben ő 
irta a Ivorizmics és társaitól kiadott Mezei 
gazdaság könyvébe a Gazdasági intézetek 
és egyesületek, úgy a Gazdasági irodalom 
cz. részt. A csatornázás, illetőleg a föld-
öntözés mellett síkra szállva irodalmi 
vitát idézett elő s e kérdésben a m. t. 
akadémia 1864. nov. 28. gyűlésen is érte-
kezett (megjelent az Erdészeti Lapokban 
1865) ; 1866-ban Nemzetgazdasági magyar 
írók cz. alatt a M. Világba 45 czikket ir t ; 
a Honba (1881. 354. sz. Berzsenyi Dániel 
mint gazdasági író); az Egyetemes M. 
Encyclopaediának is munkatársa volt. — 
Munkái: 1. Robot és désma erkölcsi és 
anyagi, mező és statusgazdasági tekintet-
ben. Pest. 1845. (50 arany jutalmat nyert 
pályamű, mely a Hetényi János és Királyi 
Pál pályamunkáikkal adatott ki. Ism. Bud. 
Hiradó 1846. 379. sz.) — 2. Homokkötés. 
Pest, 1846. — 3. Haszonbérrendszer és 
népesítés. U. ott, 1847. (100 aranyat nyert 
értekezés.) — 4. As 1863. évi assályos-
sáy a magyar alföldön. U. ott, 1863. 
(Közgazdászati tanulmány. Ugyané tárgy-
ban ő készítette az Országos magyar 
gazdasági egyesületnek a kormányhoz 
1864-ben beadott Emlékiratát.) — 5. Die 
Locomotiv - Bahn von Debrecsin bis 
Märmaros-Sziget, das ist die Verbindung 
der reichsten Salinen Ungarns mit der 
Theissbahn. Wien. 1865. (Névtelenül.) — 
6. Emlékbesséd Török János akad. lev. 
tag felett. Bpest. 1875. (Értekezések a 
term. tud. köréből VI. 3. sz.) — 7. A 
«telepítési kérdésről» tekintettel a kiván-
dorlásra, bukovinai véreink visszatelepí-
tésére, czélszerűbb hazai néposzlatra s a 
mezőiparos nagy községek ellomhítá-
sára. Bpest. 1883. Egy térképpel. (A m. 
ált. biztosító társaság jutalmában része-
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siilt. Ism. Nemzetgazdasági Szemle. Szá-
zadok, Bud. Szemle XXXIV.) — Szerkesz-
tette az Ismertető melléklapját, a Gazda-
sági Li teraturát 1840-ben; a Falusi Gazdát 
1857. júl. 7, —1859. májusig; kiadta és 
szerkesztette a M. Gazdát 1859. máj. 3— 
1861 végéig és a Gazdasági Füzeteket 
1862-ben (8 füzet.) — Arczképe kőnyo-
mat, rajzolta Barabás, nyomt. Pollák 
testvérek Pesten 1866. 

Pesti Hirlap 1847. 072. SZ. — Danielik, M . 
írók II. 70. — .leienkor. Encyclopaedia 382. 
— Vasárnapi Újság 1857. a r c z k . 1883. 50. s z . 
— Ország Tükre 1863. a r c z k . — Honpolgárok 
Könyve 1. 1866. arczk. — Szinnyei Könyvé-
szete és Repertóriuma. Term. tud. — >/. 
Könyvészet 1883. — N e k l \ 1883. : Nemzet 341. 
Egyetértés 342. Főv. Lapok 292. P. Hirlap 343. 

— Galgóczy Károly, E m l é k b e s z é d É . A. fe le t t . 
Bpest, 1884. és Orsz. M. Gazd. Egyesület 
Emlékkönyve IV. Bpest, 1884. és gyász-
jeleni és. 
Érkövy Tivadar, m. kir. pénzügy-

miniszteri titkár, előbbinek fia; megbalt 
1876. febr. 7. Meránban 29. évében. — 
Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági La-
pokba (1865. A lahayevauxi földrnivelő 
iskola. A lipcse-plagviczi gazdasági tan-
intézet) és a Kertészgazdába (1866. Vörös-
here. Trifolium pratense). hallei leveleket 
a Fővárosi Lapokba (1870.) 

Főv. Lapok 1876. 34 . s z . — Galgóczy Károly, 
Orsz. Gazd. Egyes. Emlékkönyve IV. Bpest, 
1884. 144. 1. 

Erney József, fővárosi egyházi karnagy 
és zenetanár. Engeszer Mátyás zenetanár 
és kántor fia. szül. 1846. febr. 7. Buda-
pesten ; kora ifjúságától zenével foglal-
kozván. atyjától nyert abban alapos ok-
tatást. 1862—66. a fővárosban a nemzeti 
zenedében mint zongora-tanító és orgo-
nista működött; azonban anyja halála 
után Párisba ment. hol 1867. júliusig az 
ottani Conservatoriumot látogatta; azután 
visszatért Budapestre s 1867 óta a nem-
zeti zenedében zongora- és orgona-tanár; 
ebben az állásban és mint polgári iskolai 
énektanár (1875 óta) működik jelenleg; 
az országos m. daláregyesületnek is tit-
kára. — Mint zeneszerző több zenedara-

bot irt, melyek vagy önállóan vagy az 
Apolló és Orpheus czímű folyóiratokban 
jelentek meg. Elméleti czikkeket irt a 
Zenelapba s a Polgári Iskola czímű szak-
lapba; főmunkatársa volt az Emléklapok-
nak. az 1892. évi orsz. dal- és jubiiaeum-
iinnepélv alkalmára kiadott hírlapnak 
(aug. 15-től 20-ig 6 szám.) — Szerkesz-
tette mint a Harmónia igazgatósági elnöke 
a Harmónia cz. zenelapot 1882. jan. 15-től 
aug. 27-ig Aggházy Károlylyal és Kacziány 
Gézával, azután decz. 17-ig egyedül. — 
Munkája: Gyakorlati énektan. Dalokkal 
középtanodák, polg. iskolák és magán 
tanintézetekhasználatára. Bpest. 1879—80. 
Két részben. (I. 3. kiadás 1882. 4. k. 
1885. 8. átalak. k. 1890. II. 2. jav. k. 
1882. 3. jav. k. 1885. 5. átd. k. 1890.) 

.1/ Lexikon V I I . 101. 1. — Typray K ö n y v é -
szete 1880. — Horváth Ignácz Könyvészete 
1882. — M. Könyvészet 1880. 1882. 1886. 1890. 
— Zenelap 189.'. 14. SZ. a r czk . — F.mliklapok 
1892. 4. sz. arczk. és önéletrajzi adatok. 

Ernszt Ernő (János), kegyes-tanító-
rendi áldozópap és tanár, szül. Tokajban 
Zemplénmegyében és 1759. jul. 21. ke-
reszteltetett meg; 1777. nov. 21. lépett 
a rendbe ; 1780-ban Tokajban a gram-
matikai osztály tanítója, 1781-ben u. az 
Nagv-Károlyban. 1782—83. u. ott bölcse-
lethallgaló volt; tanított 1784—88. Kis-
Szebenben, 1789. Kecskeméten, 1790. 
Sátoralja-Ujhelyben; 1791-ben theologiát 
tanult Nyitrán. 1792. u. ott tanár, 1793 
—97. S . - A . - U j h e l y b e n , 1798—1805. Ko-
lozsvárt, 1806—11. u. ott az elemi iskolák 
igazgatója, hol 1811. febr. 12. meghalt. 
— Munkája: Kesergő versek, melyekkel 
mélt. Branyitskai L. Báró Jósika Antal. 
Kolos vármegye főispányjának és a kolos-
vári kir. iskolák főigazgatójának ő nagy-
ságának 1803. jan. 16. történt halálát a 
kolosvári tanuló ifjúság siratja. Kolosvár. 

Csaplár Benedek szives közlése. 

Ernyei István, a kegyes-tanítórend 
tagja, szül. 1867. okt. 27. Czegléden 
Pestmegyében; 1885. aug. 27. lépett a 

! rendbe; 1890. jan. 10. fogadalmat tett 
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és jelenleg helyettes tanár Nagy-Becske-
reken. — Munkája : Simái Kristóf élete 
és munkái. Nagy-Becskerek. 1892. 

Kegyes-Tanítórend Névtára Bpest. 1891. 

Ernyei Károly, hírlapíró, szül. 1859. 
okt. 20. Győrben r. kath. szülőktől; 1879 
óta hírlapírással foglalkozik. — Ismeret-
terjesztő vegyes czikkeket irt a Győri 
Lapokba (1879.) és a Függetlenségbe 
(1880—83.); elbeszéléseket a Magyar-
ország és a Nagyvilágba (1881.), a győri 
Hazánkba (1880—85.), a Budapesti Hír-
lapba (1881.) A látszat csal cz. eredeti 
regénye megjelent a M. Földben (1883.) 
— Munkája : As eskü, regény Bpest, 1882. 
(Aigner-féle Regény-Csarnok XLIV—LII.) 
— Két népszínművet is irt 1885-ben : A 
vasparipa 4 felv. és A repülőgép 3 felv. — 
Szerkesztette a Remény cz. árvizkönyvet 
1883-ban. — Álneve s jegyei: Ceruza, E—i 
K—ly. E., EK., E—i K. és —n—r—. 

Önéletrajzi adatok. 

Ernyei Lajos, kath. plébános, szül. 
1854. aug. 25. Hrussón (Hontm.); a gymna-
siumot Beszterczebányán és Esztergom-
ban végezte; a theologia első két évét 
u. ott, a 3. és 4. Budapesten hallgatta; 
1877. szept. 21. fölszenteltetett; segéd-
lelkész volt Esztergomban, majd főgymn. 
tanár lett Nagyszombatban; 1883. szept. 
óta nagy-senkviczi (Pozsonym.) plébános. 
— Számos czikket és költeményt ir t ; 
czikkei közül említendők : A katholicis-
mus fejlődése Ausztráliában (Uj M. Sión 
1876.), Tudjuk, hogy a szeretet hódít 
(pályadíjas mű, Népisk. Tanügyi Figyelő 
1881.), A pap és tanító közti viszony, 
Igaz-e, hogy a lelkészek bitorolják a fel-
ügyeleti jogot a népiskolákban, Népünk 
és a ponyva-irodalom (Népnevelő 1882.) 
és a M. Koronába (1879—80.)— Szer-
kesztette a Népnevelő cz. tanügyi lapot 
dr. Komlóssy Ferenczczel és Zelliger 
Józseffel 1883. jan. 15-től decz. 31-ig 
Nagyszombatban. 

Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei írók. 
Bpest, 1888. 35. 1. 

Ernyi Mihály, színész és színigazgató, 
az úttörők egyike, ki már az első pesti 
magyar szinésztársaság tagja volt (1793 
—96. 20 frt havi fizetéssel); midőn a társa-
ság vándorútra kelt.E. fölváltva (1803—6.) 
Erdélyben, Kolozsvárt, Szegeden. Debre-
czenben és ismét Pesten (1807—8.) mű-
ködött ; mig végre Wesselényi Miklós 
báró 1808 tavaszán a kolozsvári szinház 
igazgatóságához hivta meg és magán-
titkáráúl fogadta ; 1812-ben azonban már 
elbetegesedett *és azóta nincs emlékezet 
róla. — Színdarabjai, melyeket többnyire 
németből fordított vagyalkalmazottszinre, 
első előadásuk sorrendében a következők : 
Pesten és Budán: Szokás megköti a 
józan érzést, vígj. 4 felv. Ziegler Fr. 
W. után (1793. okt. 31.), Az álorczások. 
vígj. 1 felv. Kotzebue után (1794. febr. 
17. 1809. jan. 27.). Halotti tor, vígj. 4 
felv. Hensler K. F. után (okt. 21. és 
1836. márcz. 20. Debreczenben), Hála-
datos fiú. vígj. 3 felv. Kurländer után 
(decz. 9.), Pestre vándorló szabólegénv. 
vagy a komáromi nénikék, vígj. 3 felv. 
Hensler után (1759. jan. 7.), Szabó és 
ennek fia, vígj. 3 felv. angolból Schröder 
Fr. L. (1795. decz. 11.), Virtus próbaköve, 
érz. j. 5 felv. Kotzebue után (1807. máj. 8.), 
Eső után napfény süt. érz. j. 3 felv. 
(jun. 24.), Nagy zűrzavar, vígj. 5 felv. 
Kotzebue után (júl. 17. és Miskolczon 
1833. márcz. 14.. Budán 1833. aug. 29., 
1836. decz. 16., Pesten 1840. febr. 11.), 
A jó barátok, érz. j. 4 felv, Ziegler Fr. 
W. után (aug. 5.), Nagy atyafiság, dráma 
5 felv. Kotzebue után (szept. 2.), Meg-
szabadulás napja, érz. j. 4 felv. Ziegler 
után (szept. 9.), Katinka, érz. j. 5 felv. 
Kratter után (szept. 23.), Agyvelő tehet-
ségének jelei, vígj. 3 felv. Kotzebue után 
(nov. 18.), Világ hangja, vígj. 4 felv. 
Ziegler Fr. W. után (decz. 11.), Az igaz-
ság jutalma, érz. j. 5 felv. Kotzebue után 
(1808. jan. 4.), A rossz kedv, nézőj. 4 f. 
Kotzebue után (ápr. 27.). Ternó, vígj. 
1 felv. (ápr. 29.), Guiscardi grófok, érz. 
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j . 5 felv. (máj. 26.). Asztalos és még 
valami, vigj. 1 felv. (okt. 1.), Vendégi 
jus. (1810. jan. 15.), Színjátszó akaratja 
ellen, (okt. 19.), A nagylelkű fejedelem, 
vit. j. 1 felv. Ziegler Fr. W. után (1811. 
jan. 16.), Hibás lépés, érz. j. 5 felv. Ziegler 
Fr. W. után (febr. 28.). Montfaucon 
Johanna, nézó'j. 5 felv. Kotzebue után 
(1812. márcz. 1.), Tölgyfa-koszorú, nézőj. 
4 felv. Iffland után (1813. júl. 8.), Az 
erkölcs próbaköve a szerencsétlenség, erk. 
érzj. 3 felv. Schmidt után ford. (Debre-
czenben 1831. jan. 30.), A párisi víz-
hordó, mulat, érzék, játék 3 felv. fran-
cziából Treitschke fordította németre (Mis-
kolczon okt. 18.), Szegénység és nemes 
szív, 3 felv. Kotzebue után (decz. 1.), 
Minden lévbe kanál, vagy vőlegény a 
kandallóban, vigj. 5 felv. (1833. jan. 17.), 
Világ hangja szív jósága, erk. j. 4 felv. 
Ziegler Fr. W. után ford. (Budán, 1833. 
aug. 22.), Igazság jutalma, érz. j. 5 felv. 
Kotzebue után ford. (U. ott. 1834. febr. 8.), 
Az erősen megfeszült húr elpattan, érz. 
j. 5 felv. Iflland után ford. (U. ott, ápr. 
10.), Szokás hatalma és szív jósága, erk. 
ját. 4 lelv. Ziegler után ford. (U. ott, 
ápr. 17.), Cserkoszorú, érz. j. 4 felv. 
Zschokke Aballinója után ford. (U. ott, 
máj. 15.). Fejedelmi nagyság, színj. 5 felv. 
Ziegler után ford. (U. ott. okt. 3.), Prágai 
két néne. Perinet Joachim után (U. ott, 
1835. febr. 8.), Királyunkért és hazánkért. 
Hensler után ford (U. ott, febr. 11.), 
A törvény szava a nép szava, vagy a 
számkivetett ügyvéd, Kotzebue, Lohn der 
Wahrheit cz. színműve után (Kassán, 
1835. febr. 24.), Stadinger, vagy a ko-
vács leánya, vigj. 4 felv. Ziegler után 
ford. (U. ott, márcz. 1.), A pajzán ifjú, 
vigj. 3 felv. Kotzebue után ford. (Debre-
czenben, nov. 5.) és a bpesti nemzeti 
színház könyvtárában : Szerecsen rabok, 
nézőj. 3 felv. Kotzebue után ford. — 
Munkái: 1. A tündér alma avagy: Nádír 
és Nadine. babonás énekes játék. Kolozs-
vár, 1803. — 2. Medéa és Jason, egy 

musikalis szomorú duodram 1 felv. Debre-
czen, 1808. (Zenéje Steltzer Jánostól.) 
— Neje 1793-tól Termetzky Francziska, 
szintén színésznő volt és az első magyar 
színtársulatnál, később férje társaságában 
játszott (1790-től); fordította az Uj emberi 
nem cz. színművet Schröder Fr. L. után 
németből (előadták 1795. szept. 16. és 
1807. aug. 19.) 

Magyarország és a Nagyvilág 187G. 22. SZ. — 

Bayer József, A Nemzeti Játékszín Törté-
nete. Bpest, 1887. I. II. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1891.222. 228. 230—33. 1. — Egy-
korú színházi zsebkönyvek és színlapok. 
Erődi Béla. bölcseleti doktor, kir. taná-

csos. Budapest fő- és székvárosi tankerü-
leti kir. főigazgató, a m. kir. Ferencz-
József nevelő-intézet ideigl. kormányzója, 
szül. 1846. ápr. 19. Szász-Régenben, 
Maros-Tordamegyében ; tanult a maros-
vásárhelyi,kolozsvári, gyulafehérvári gym-
nasiumokban (Marosvásárhelyt és Gyula-
fehérvárt a convictusban nevelkedett) és 
Kolozsvárt tett érettségi vizsgát. Már 
gyermekkorában nagy kedvvel foglalko-
zott nyelvtanulással és tiz éves korában 
egy szülővárosába került dervistől törökül 
kezdett tanulni s ekkor kelt benne vágy 
Keleten utazhatni; a gymnasium II. osztá-
lyában önerején francziáúl, később olaszul 
és angolúl, sőt a III. oszt.-ban Bálint Gábor-
ral együtt zsidóúl kezdett tanulni. Buzgó 
munkása volt az iskolai önképző körök-
nek. eredeti költeményeket irogatott és 
fordított francziából, angolból és német-
ből. Felkerülvén a budapesti egyetemre, 
itt az előadott összes nyelvek hallgatá-
sára beiratkozott, de legtöbb kedvvel és 
valódi szenvedélylyel látott a török és 
persa nyelv tanulásához. Vámbéry Ármin 
vezetése mellett, kinek buzdítására 1868. 
ápr. Ivonstantinápolyba utazott, hol a 
török és persa nyelvben és irodalomban 
tovább képezte magát ; szorgalmasan 
tanulta az uj-görög nyelvet is. Magára 
hagyatva, minden anyagi segély nélkül 
nagy nélkülözésekkel küzdve két évet 
töltött Törökországban, leginkább nyelvek 
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tanításával és a Hazánk balközépi lap-
tól levelezéseiért kapott csekély tisztelet-
díjból tengődött. Hogy a keleti életet be-
hatóan megismerhesse, szoros érintke-
zésbe lépett török papokkal s tudósokkal, 
kik teljesen beavatták őt nemcsak a 
mohammedán éleibe, hanem a török és 
persa költészet világába is. 1868 őszén 
Kis-Ázsiában, Görögországban és Egyp-
tomban, 1869 tavaszán pedig Albániában 
és Maczedoniában utazott. Vámbéry Ármin 
ajánlatára (1869. jún. 1.) meghivatott tol-
mácsnak az európai törökországi vasút-
építő társasághoz, melynél az előmun-
kálatok befejeztéig, hét hónapig volt 
alkalmazva; ez idő alatt beutazta Rume-
liát és Bulgáriát, hol alkalma nyilt a 
bolgár nyelvet is meglanulni. Visszatérve 
Bulgáriából, az ott megtakarított pénzé-
vel második utazást tett Török- és Görög-
országban. 1870-ben az általános had-
kötelezettségnek eleget teendő, hazajött és 
Budapesten besoroztalott a honvédségbe. 
Felvette megszakított egyetemi tanul-
mányait. a modern és classica philologia 
mellett földrajzzal és keleti nyelvekkel 
foglalkozott. Rákosi Jenő Reformjánál 
hirlapirással kereste kenyerét, mialatt 
rendkívüli tevékenységet fejtett ki az 
irodalomban.keleti,különösen török isme-
retterjesztő. néprajzi s irodalmi közlemé-
nyeivel. Az 1870—71. iskolai évben tagja 
lett az akkor fölállított tanárképző semi-
nariumnak s látogatta az egyetemen fel-
állított honvéd tiszlképző tanfolyamot is. 
melynek bevégzése után 1873-ban szabad-
ságolt állományú honvédtisztté nevezte-
tett ki. 1871—72-ben mini gyakorló tanár 
latin nyelvet tanított a budai egyetemi 
főgymnasiumban ; 1872—73. helyettes 
tanár lett a VIII. ker. községi reáliskolá-
ban. Ekkor változtatta Harrach családi 
nevét Erődire. 1873-ban tanári képesítést 
nyert a magyar s görög nyelv- és iro-
dalomból ; ugyanezen évben Toldy Fe-
rencz ajánlatára rendes tanárrá válasz-
tatott meg a reáliskolához, hol közel tiz 

évig a magyar nyelvet és irodalmat 
tanította. 1875-ben a török, persa s magyar 
nyelv- és irodalomból bölcseletdoktorrá 
avattatott. A Petőfi-társaság alapításakor 
megválasztotta rendes tagjává. Mint a 
földrajzi társaság titkára (1874—1882.) 
buzgó munkásságot fejtett ki a Balkán fél-
szigetre vonatkozó dolgozataival. 1877-ben 
élénk részt vett a török mozgalmakban; 
Tahir Bey és a török küldöttség fogad-
tatásánál ő közvetítette a magyarok érint-
kezését a törökökkel. Ekkor kapta a har-
madik osztályú török Medsidie érdem-
rendet. Ugyanezen év nyarán a török-orosz 
háború idején a nagy szünidőt Török-
országban töltötte. 1881-ben a vallás- és 
közoktatási miniszter megbízásából ren-
dezte a Velenczében tartott harmadik 
nemzetközi földi-ajzi kiállításnak magyar 
osztályát, most először az osztrák kiállí-
tástól függetlenül ; ez ügyben utazott 
Rómába s Velenczébe, hogy az intéző 
körökkel személyesen érintkezzék. E meg-
bízásában való sikeres eljárásáért a 
magyar földrajzi társaság megválasztotta 
levelező tagjává. 1882. aug. 23. a fiumei 
állami főgymnasium igazgatója lett; előbb 
azonban ápriltől kezdve bejárta Olasz-
országot, huzamosabban időzve Nápoly-
ban. Rómában és Firenzében, hogy magát 
az olasz nyelvben tökéletesítse. A fiumei 
államgymnasium az ő igazgatása alatt 
nagy reformokon ment keresztül. 1884. 
jún. 27. kineveztetett a fiumei állami 
tanintézetek tanfelügyelőjévé. 1888 tava-
szán tanulmányutat tett Olaszországban, 
az ottani középiskolák tanulmányozása 
czéljából. Ugyanezen év decz. 28. a kolozs-
vári tankerület főigazgatójává kinevez-
tetvén. állását 1889. febr. foglalta el. 1890. 
júl. 18. a m. kir. Ferencz József-nevelő-
intézet kormányzójává neveztetett ki. 
1891-ben kir. tanácsosi czimet kapott. 
1892. febr. a Lutter Nándor halálával 
megüresedett tankerületi főigazgatói állás 
ideiglenes vezetésével bízatott meg és 

i azon év szept. 9. ezen állásra véglegesen 



1434 
Erődi 

1480 

kineveztetvén, azóta a Ferencz József-
nevelőintézet kormányzói teendőit ideig-
lenesen vezeti. 1892 nyarán Franczia- és 
Angolországban tanulmányutat tett, a 
középiskolai intézmények, jelesen az inter-
natusok tanulmányozása végett. 1891-ben 
az ujjá szervezett közoktatási tanácsnak 
tagja lett ; 1893-ban megválasztatott a 
magyar földrajzi társaság elnökévé. A 
fent említett utazásain kivül 1887-ben 
másodszor járt Egyptomban s a Szent-
földön és harmadszor Görögországban. 
Bírja a magyar, német, franczia, olasz, 
angol, spanyol, török, persa, uj-görög, 
rumén, horvát, bolgár, latin, görög nyel-
vet, kevéssé az arabot; foglalkozott az 
orosz, örmény, albán, czigány, holland 
és cseh nyelvvel is. Tagja a paedagogiai 
társaságnak. — 1864-ben jelent meg első 
románcza egy színészi zsebkönyvben; 
legtöbbet irt a Hazánk és a Külföldbe s 
az Uj Világba törökországi tartózkodása 
alatt, majd a Fővárosi Lapoknak s a 
Vasárnapi Újságnak lett szorgalmas mun-
katársa ; 1872—80-ban a Honnál műkö-
dött. Több százra megy azon dolgozatok 
száma, melyeket a keleti életről és iro-
dalomról különböző lapokban közzé tett. 
Munkásságának legbecsesebb részét ké-
pezik a török, perzsa és uj-görög nyelv-
ből való műfordításai, melyeknek legtöbbje 
a Szana Tamás Figyelőjében és Koszorú-
jában jelent meg. Fordított Hafiz. Szádi, 
Dsámi és más persa költők műveiből; 
ismertette s majdnem egészen lefordította 
Fuzulinak, az ő kedvencz török költőjé-
nek Leila és Medsnun cz. költői beszé-
lyét, értekezett Beng u Bade (Bor és Hasis) 
cz. költeményéről; fordított sokat Bakiból, 
így többek között egyik legszebb költe-
ményét, a Szulejman szultán halálára 
irt szép elegiáját is lefordította. Átültette 
magyarra és ismertette Fazlinak Gül ü 
Bülbül (Rózsa és fülemile) czímü költői 
beszélyét Beöthy Zsolt Athenaeumában 
(1874.). Fordított sokat a bolgár népköl-
tészetből, melynek szép vadvirágait ő 

ismertette meg legelőször a magyar közön-
séggel, nem különben az uj-görög nép-
és műköltészetből is sokat fordított, igy 
első volt, ki Krisztopulosz Athanasznak, 
az uj-görög Anacreonnak több dalát ma-
gyarra fordította s a költőt egy tanul-
mányban méltatta. Az albanok és dél-
szlávok költészetéből is adott egyes sze-
melvényeket. Műfordítói munkásságának 
legbecsesebb részét képezi Firduszi nagy-
eposzának. a Sáhnámé-nak fordítása, 
melyen kisebb megszakításokkal közel 
20 év óta dolgozik, melyből több epizó-
dot már közzé is tett és egyet Szász K. a 
m. tud. akadémiában is felolvasott. Prog-
rammértekezése: Magyar összehasonlító 
nyelvtudomány (Budapesti VIII ker. reál-
iskola Értesítőjében 1874.); A fülmile 
panasza, új-görög népköltési gyűjtemé-
nyéből a Budapesti Szemlében (LX. 1889.) 
jelent meg. Kisebb dolgozatai s tanulmá-
nyai, műfordításai s tárczái a következő 
lapokban és folyóiratokban jelentek meg: 
Családi Kör (1866. 1873—75.), Hazánk 
és a Külföld (1867—71.), Heti Posta, 
Szépirodalmi Közlöny, Uj Világ (1868— 
70.), Hazánk (1868—69.), Fővárosi Lapok 
(1870—92.), Vasárnapi Újság (1870—90.), 
Beform (1870.), Hon (1871—76.), Magyar-
ország és a Nagyvilág 1871 — 73. 1882.), 
Ország-Világ (1872. 1881.), Figyelő (1871 
—75. 1876. Vezérelvek a magyar irodalmi 
oktatásban), Nefelejts (1873.), Otthon 
(1876.), Kelet Népe (1877—79.). Háború 
Krónika (1877—78.), Képes Világ (1878 
—79.), Ellenőr (1879. 303.sz.), Hon (1879. 
139. sz. Schwartzer Géza emlékezete), 
Koszorú (1879—80.), Egyetértés (1882. 
20. sz.), Fiume (1882—89.), Egyet. Philol. 
Közlöny (1881—83.), Országos Tanáregylet 
Közlönye (IX. XI. XIII.), M. Szalon (1884. 
1888.), Nemzet (1885. 340. sz. Szilágyi 
Dániel), Erdélyi Muzeumegylet Kiadványai 
(1889.). Magyarság (1889.), Erdélyi Mu-
zeum (1890.), Kelet Virágai (1890.) és 
több vidéki lapban, igy az Egerben (1886. 
Sólyom hírnök, bolgár népkölt.);. föld-
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rajzi dolgozatai a Földrajzi Közlemények-
ben (1874—92.), ezek egyike az európai 
Törökországról irt földrajzi s népismei 
tanulmány a Revue Geographique-ben 
is. — Munkái: 1. Keleti gyöngyök. 
Cynikus persa költő (Omer Chejjam) 
költeményei. Pest. 1871. (Költő életrajzá-
val.) — 2. Hafiz dalai, a költő élet-
rajzával. persából ford. U. ott, 1872—73. 
Két kötet. — 3. Török Mozaik. Ethno-
graphiai rajzok és vázlatok. Bpest, 1875. 
(Több közleménye az Ungar. Lloydban 
és Fremdenblattban németül is megjelent.) 
— 4. Leila ile Medsnun. Költői beszély, 
irta Bagdadi Fuzuli. U. ott, 1875. (Dok-
tori értekezés) — 5. A magyar nem-
zeti irodalom története. U. ott. 1876. 
(Ism. Tájékozó, Bud. Szemle XIII.) — 6. 
Olvasókönyv a magyar irodalomtörténet 
oktatásához. U. ott. 1876. — 7. Gyakor-
lati török nyelvtan. U. ott. 1877. (2. jav. 
kiadás. U. ott, 1878. Ism. Prot. Egyh. és 
Isk. Lap 1877. sat.) — 8. Csok Jasa. A 
török küldöttség látogatásának emlék-
könyve. U. ott. 1877. — 9. Költészettan. 
Iskolai és magán használatra. U. olt, 1878. 
(A Verstan külön is.) — 10. Mikes Ke-
lemen törökországi levelei, magyarázta. 
U. ott. 1882. (Jeles írók Iskolai Tára 17. 
Ism. Századok 1886.) — 11. A faraók 
országában. Nel regno dei Faraoni. U. 
ott, 1888. (Különnyomat a Földrajzi Köz-
leményekből.) — 12. Firduszi. Földosztó 
Feridun. Sáhnáhméból. Persából ford. 
Kolozsvár, 1889. — 13. Firduszi Zál és 
Rudabe, a Sáhnáméból. Persából ford. 
U. ott. 1890. — 14. Szádi Gulisztánja, 
vagy Rózsáskert. Bpest, 1889. (Ism. Egyet. 
Philol. Közlöny 1888. és Fővárosi Lapok 
1888.) — 15. A Balkán-félszigeti népek 
költészetéből. U. ott. 1892. (Olcsó Könyv-
tár 316.) — Szerkesztette a Szinpad cz. 
napilapot 1872-ben Pesten. — Jegye: E. B. 

Moenich és Vutkovich, M. í rók Névtára . — 
Vasárnapi Újság 1877. a r c z k . (Töl'S Ii.) 1879. 
11. sz. arczk. — Szinnyei Repertóriuma. Tört . 
I I . — Délmagyarországi Lapok 1882. 166. SZ. — 
Petrik K ö n y v é s z e t e . — Kiszlingstein K ö n y v é -

s z e t e . — Hl. Lexikon V I I . — Paedagogiai Xseb-
naptár 1892. a r c z k . — Ország-Világ 1891. 51. Sz. 
(arczk. és névaláírása) és önéletrajzi adatok. 
Erődi Dániel József' gymnasiumi ta-

nár és lapszerkesztő, Laforsch Miklós fia. 
szül. 1844. szept. 15. Baján Bácsmegvé-
ben ; ősei Elzászból vándoroltak Délma-
gyarországba s onnét költöztek később 
Bajára; a gymnasium hat osztályát szülő-
városában végezte s 1861. szept. 8. a 
szent Benedek-rendbe lépett és a theo-
logiát Pannonhalmán hallgatta; 1868. 
aug. 1. misés pappá szenteltetett föl; 
1868—69-ben u. ott hitszónok volt. 1869 
— 72. tanár Sopronban, 1872—76. Eszter-
gomban. 1876—79. ismét Sopronban ; 
utóbbi évben a rendből kilépett és jul. 8. 
a nagy-kikindai gymnasiumhoz válasz-
tatott meg tanárnak, hol 1893. febr. 7. 
történt halálaig működött. — 1863 óta 
jelentek meg dolgozatai Füssy Szünórái-
ban és llméri Néplapjában; czikkeket 
és verseket irt a M. Sionba (1872.), az 
Esztergomba (1875.), Fővárosi Lapokba 
(1877-89.), Pozsony vidéki Lapokba (1877-
től), Sopronba (1879.), Vasárnapi Újságba 
(1881 — 82.), Délmagyarországi Lapokba 
(1881. 248. 249. sz. 1883. 273. sz. sat.), 
Ország-Világba (1885.1888.), Hölgyek Lap-
jába, Torontálba, Szegedi Hiradóba, Déli-
bábba, Bajai Közlönybe, Győri Közlönybe, 
Vasmegyei Közlönybe, Szabadka és Vi-
dékébe, Veszprémbe. Keszthelyi Lapokba, 
Pápai Lapokba, Váczvidéki Lapokba s 
a Bácskai Ellenőrbe. A Nemzetnek ren-
des vidéki dolgozótársa s levelezője volt. 
Koppány vagy a keresztény hit győzelme 
cz. hőskölteményéből, melyből öt éneket 
befejezett, mutatványokat közölt az Uj 
M. Sionban, Váczvidéki Lapokban és az 
Esztergomban. — Munkái: 1. Oda Főt. 
Kruesz Krizosztom főapátságba igtalása-
kor. Győr, 1865. — 2. Költemények. 
U. ott, 1869. — 3. A nemzeti verselés 
szabályai. U. ott, 1870. — 4. Hódoló 
üdvözlet Simor János bibornok úr ő 
főmagasságához a pannonhegyi szent 
Benedek-rend tagjaitól. Esztergom, 1874. 
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— 5. Üdvözlő dal Hollósy Justinián \ 
úrnak, a b. szűzről czimezett dömölki j 
apátság apátjának beigtatása alkalmával 
az esztergomi rendház tagjaitól. U. ott. 
1874. — 6. Költészettan. középtanodai 
és magán használatra. U. ott, 1874. (2. 
átd. kiad. Bpest, 1878. Ism. Petőti-Társ. 
Lapja.) — 7. Társas dalok. Esztergom. 
1875. — 8. Idegen dalok. Ford. U. ott, 
1875. — 9. Buda halálának széptani 
tanulmánya. U. ott. 1876. (Ennek kivo-
nata az Esztergomi r. kath. gymnasium 
Értesítőjében.) — 10. Emlékbeszéd Deák 
Ferencz fölött. Tartotta az esztergomi 
főgymnasium gyászünnepélyén 1876. febr. 
15. Győr, 1876. (2. kiadás. Bpest, 1888.) 
— 11. Két czikk a soproni irodalmi és 
művészeti kör érdekében. Sopron, 1876. 
— 12 .A «Soproni és művészeti kör» 
alapszabályai. U. ott, 1877. (A kör 
szervezetében mint alapító vett részt és 
első titkára volt.) — 13. Erödi Dániel 
ujabb költeményei. U. ott. 1878. (Ism. 
Sopron 51. sz. Vajda V., Délibáb 1879. 
6. sz. Koszorú.) — 14. Petőfi költésze-
tének nemzeti idomairól. U. ott, 1879. 
(Ism. Koszorú.) — 15. Latin nyelvtani 
verses szabályok. Temesvár, 1880. (2. 
kiadás. Nagy-Kikinda, 1885. Ism. Köz-
oktatás 1886.) — 16. Erödi Dániel ujabb 
költeményei. Második gyűjtemény. Sop-
ron. 1881. (Ism. Délmagyarországi Lapok 
1881. 248. 249. sz. Koszorú VI. 1882.) 
— 17. A közoktatás napi kérdéséhez. 
JMagy-Kikinda. 1885. — 18. Észrevételek 
Mocsáry Lajos röpiratára. Bpest, 1886. 
— 19. A középiskolai kérdésről. U. ott, 
1886. — 20. Király- és hondalok. U. ott, 
1887. (Ism. Közoktatás 1888. 3. sz,) — 
21. Alkalmi beszéd Trefort Ágoston m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
születésnapja hetvenedik évfordulójakor. 
U. ott. 1887. — 22. Nova et vetera. Költe-
mények. Bpest, 1888. (Ism. Egyetértés 78. 
sz. Délm. Lapok 170. sz. Sopron 70. sz. 
Kecskeméti Lapok 28. sz.) — 23. Aesthe-
tikai tanulmány. A költői syllogismus-

\ ról. U. ott, 1888. (Különny. a Nagy-kikin-
| dai gymn. Értesítőjéből. Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1889.) — 24. Epistolák egy vi-
déki szerkesztőhöz. Kecskemét, 1889. — 
25. Erödi Dániel költeményeiből. (Uj 
gyűjtemény.) Bpest, 1890. (Ism. Délm. 
Közlöny 294. sz.) — 26. Pacsirtadaltól 
a szatíráig. U. ott, 1892. (Ism. Vasárn. 
Újság 26. sz.) — Szerkesztette a Ivikindai 
Közlönyt 1882. jan. 1-től Koós Istvánnal, 
nov. 19-től halálaig egyedül; e lapnak 
alapítója s kiadó tulajdonosa is volt. 

M. Könyvészet 1875—91. — Petrik Könyvé-
szete. — Szötlösy IC., Szerzetes-Rendek I. 
— ScriptoresOrdinis S. Benedicti. Vindubonae. 
1881. •— /.eiliger, Esztergom-Vármegy ei írók. 
— Ország-Világ 1890. 51. s z . a r c z k . — 1893. : 
Nemzet 39. SZ. Budapesti Hirlap 40. SZ. Sopron 
20. Sz. Bácskai Ellenőr 13. Sz. Kikindai Köz-
löny l i . s z . é s ö n é l e t r a j z i a d a t o k . 

Erős Ferencz Modest, szent Ferencz-
rendi szerzetes, 1811-ben a kolos-óvári 
kolostorban, 1843-ban a medgyesi rend-
ház növendékeinek főnöke volt. — Mun-
kái : 1 Az imádkozókról szent beszéd. 
Kolozsvár, 1811. — 2. Tudósítás és az 
Isten imádásának módjai, mint Maros-
vásárhelyt a három normális oskolákban 
lévő növendékség gyakorolja. Marosvásár-
hely, 1836. — 3. Paraenesis. U. ott. 
1841. — 4. A szűz Mária képe és pün-
kösti gyülekezet Csik-Somlyón. Brassó, 
1852. — 5. Sermo funebris ad exequias., 
parochi Coronensis Antonii Kovács de 
Felfalu, abbatis. Coronae, 1858. 

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1837. 475.) — 
Universalis Schematismus Ecclesiasiicus 1843. 
1214. 1. — Koncz József, M a r o s v á s á r h e l y i 
Könyvnyomda Tört. 47. — Gross, Kronstädter 
Drucke 31. 97. \. - f e t r i k Bibliogr. 

Erőss Gábor, egri kanonok, szül. 1779. 
decz. 9. Egerben, hol iskoláit végezte s 
18 éves korában belépett a papnevelő-
intézetbe ; felszenteltetése után Sírokon 
és Gyöngyösön káplánkodott; azután el-
nyerte a boczonádi plébánia-javadalmat, 
honnét öt év múlva siroki plébánosnak 
neveztetett ki. Esperesi tisztet is viselt 
és 1835-ben egri kanonok lett. Meghalt 
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1836-ban. — Munkái: 1. Exoptato ad-
ventul Fr. Xav. Fuchs primi archi-epis-
copi Agriensis vota lata. Agriae, 1804. 
— 2. Adplausus, quos Joanni b. Ladislao 
Pyrker clerus Agriensis adornat. U. ott. 
1827. (Magyar és német költemény.) — 
3. Méltóságos báró Orczy Lörincs ő 
nagysága Szegváron főispáni helytartó 
székébe lett bevezetésére adott papiversek. 
U. ott, 1839. 

Emlékkönyv. E g e r , 186C. 268 1. — Koncz 
Ákos, Egri Egyházmegyei papok 74. — Petrik 
Bibliogr. 

Erőss Gyula, orvosdoktor, szül. 1855. 
máj. 20. Dombon Somogymegyében; kö-
zépiskoláit a csurgói és soproni gvmna-
siumban végezte; 1873-ban Budapesten 
orvoshallgató s 1879-ben orvosdoktor 
lett. Ugyanezen év őszén kezdte meg 
gyermekorvosi szaktanulmányait a buda-
pesti szegény-gyermekkórházban, hol id. 
Bókai János igazgató-tanár vezetése alatt 
négy évig működött mint segédorvos. A 
kórházból 1883. őszén kilépett és az orvosi 
kartól nyert ösztöndíjjal egy évi külföldi 
tanulmányútra indult ; . bejárta Közép-
Európa gyermekkórházait és lelenczházait 
s már ez időben kezdte meg az újszülött 
gyermekekre vonatkozó kutatásait. 1884 
őszén mint gyakorló gyermekorvos tele-
pedett le Budapesten és folytatta egy- j 
szersmind tudományos vizsgálatait az 
egyetemi I. szülészeti klinikán. 1885-ben 
mint egyik szakértő vett részt az orszá-
gos lelenczház fölállítására irányuló mun-
kálatokban, miket a belügyminiszter kez-
deményezett, de akkor költségek hiánya 
miatt sikerre nem vezettek. 1886 óta a 
budapesti általános poliklinikán a beteg 
gyermekek osztályának vezetője, 1887 óta 
a gyermekgyógyászatból egyetemi magán-
tanár. — Természettudományi kutató 
munkásságát 1876-ban, mint harmadéves 
orvosnövendék kezdte meg Balogh Kál-
mán tanár vezetése alatt. Szakszerű iro-
dalmi tevékenysége a gyermekgyógyászat 
terén 1880-ban kezdődik s 1884 óta főleg 

az újszülött gyermekekre irányúi. — 
Czikkei az Orvosi Hetilapban (1876. Kísér-
letek a lakások levegőjét szenyező és 
szervetlen anyagokról, górcsői vizsgálat 
alapján, 1879. Az illó mustárolaj hatása 
az állati szervezetre, 1880. Ritka chorea-
eset, Adat a gége bujakóros megbetege-
déséhez gyermekeknél. 1882. Kísérletek 
a rothadásnál és erjedésnél szereplő szer-
vezetekkel, Közlemények a szegény gyer-
mekkórházból, 1883. A köldökzsinór-sér-
vekről, A gyermekek szinlelt betegségeiről, 
1884. Az Addison-kór gyermekeknél. Jegy-
zetek a prágai lelenczház kórodáján, Uti 
jegyzetek Közép-Európa gyermek-gyógy-
intézeteiről, 1886. Vizsgálatok koraszülött 
gyermekek hőmérséki viszonyai a mes-
terséges fölmelegítés indicatióira vonatko-
zólag, A lelenczügv történeti fejlődése és 
mai állása, 1893. Az újszülöttek beteg-
ségi viszonyai a budapesti m. k. tud. 
egyetem I. szülészeti klinikáján, A gyer-
halandóság viszonyai az élet négy első 
hetében); a Kisdednevelésben (1882. A 
ragályos betegségek és az iskola); a Nem-
zetben (1884. Dr. Bókai János nekrologja); 
a Gyógyászatban (1887—89. A gyermek-
gyógyászat terén kifejtet* munkálkodás 
kiválóbb eredményei 1887—89-ben, 1890. 
Összehasonlító vizsgálatok az antipyrin. 
chinin és langyos fürdők hatására vonat-
kozólag lázas újszülötteknél. 1891. Adat 
a leányujszülöttek ivarszervi vérzéseinek 
pathologiájához. Adatok az újszülöttek 
örökölt bujakóros tüneményeinek fejlő-
dését kisérő lázakhoz, A gyermekgyógyá-
szat haladása, A köldök betegségei által 
közvetített infectio viszonyai); a Mentők 
Lapjában (1890. Mért tűrik a gyermekek 
rosszúl az ópiumot), a Klinikai Füzetek-
ben (1891. Koraszülött gyermekek ápolá-
sáról.) Ugyanezen czikkek a külföldi 
szakfolyóiratokban is megjelentek, u. m. 
a Jahrbuch für Kinderheilkunde-ban (N. 
F. XV. 1879—80., 1882., 1884—86., 1890. 
1893.), az Archiv für Kinderheilkunde-ban 
(XIII. 1891.) és az Archiv für Gynäkologie 

45. iv sajtó ulti adatolt lfi.93. márcz. 13. 
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(XLl. 1891., 1893.) — Munkái: 1. A 
külső hőmérsék befolyása a csecsemők 
szervesetére. Bpest, 1884. (Értekezések a 
természettud. köréből XIV. 5. sz.) — 2. 
Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes 
hömérséki viszonyaira vonatkozólag. 
U.^ott. 1885. (Ért. a term t. kör XV. 
12. sz.) — 3. A gyakorlati orvostan 
haladása. U. ott, 1890. (Többekkel együtt.) 

Akadémiai Értesítő 1884. 150. 1885. 158. 1886. 
1G7. 1. — V. Könyvészet 1890. és önéletrajzi 
adatok. 

Erős László, orvosdoktor, rév-falui 
győrmegyei származású. — Munkája: 
Értekesés az orvosi villanyról. Buda. 1831. 

Rupp, Beszéd 155. — Szinnyei K ö n y v é s z e t e . 

Erős Pál (bethlenfalvi), Jézus-társa-
sági áldozó pap, később kanonok, szül. 
1733. jan. 25. Sztropkón Zemplénmegyé-
ben ; 15 éves korában lépett a jezsuita 
rendbe s a felsőbb tudományokat Grácz-
ban és Nagyszombatban hallgatta; hét 
•évig Eszterházy gróf uradalmában lelkész 
volt ; 1771-től Kassán bölcseletet tanított; 
•a rend feloszlatása után (1773.) világi 
pap és a szepesi káptalan tagja lett. 
Meghalt ? — Munkája: D. Ivo oratione 
panegyrica celebratus. Tyrnaviae, 1762. 
— Latin beszéde van a Collectio oratio-
nutn (Lőcse, 1807.) cz. Csáky Emánuel 
gróf, szepesi főispán tiszteletére kiadott 
gyűjteményben. 

Stoeger, Scriptores 75. 1. 

Erőss Sándor, ev. ref. lelkész, szül. 
1796-ban Csokonván (Somogym.), hol 
atyja lelkész volt; tanulmányait Csurgón 
kezdte s Debreczenben végezte. 1819-ben 
Teleki László gróf nevelője lett és növen-
dékével a külföldi egyetemeket látogatta; 
hazaérkezvén a belső somogyi egyház-
megyében segédkezett; 1826-ban a lábodi 
egyház hivta meg rendes lelkésznek; 
innét másfél év múlva Darányba költö-
zött, hol 38 évi hivataloskodás után 
1858. márcz. 18. meghalt. — Sokat irt, 
de munkái mind kéziratban maradtak : 
Az egyetemes történettan vázlata, Tapasz-

I d . S z i n n y e i J. , Magyar írók II. 

talati lélektan (2 kötet), Lélektan, Elme-
gyakorlatok (2 kötet), Tájékozó földrajz 
népiskolák számára, Közönséges földrajz, 
Földleirat, Néptan, Számtan, Tiszta meny-
nyiségtan. Franczia nyelvtan, Állatrajz, 
Növény és ásványtan sat. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1858. — Uj 31. Athenás 
118. 1. (hol kézirati munkái elösorolvák.) 

Erősdi Mihály, ev. ref. lelkész, előbb 
Gógán-Váralyán (Kis-Küküllőm.) műkö-
dött, később Ilyefalván, hol 1863. jún. 25. 
meghalt. — Munkája : Halotti beszéd a 
dicséretes asszonyról, melyet néhai b. e. 
nagymélt. bethleni gróf Bethlen Rosalia 
asszony ő exc. b. gr. Bethlen Imre úr 
ő exc . . . . élete szeretett párjának utolsó 
tiszt, mondott Bethlen-Szt-Miklóson febr. 
19. 1832. 

Prot. Képes Kaptár 1865. 58. 1. 

Erősdi Mihály, bölcseleti doktor. — 
Munkája: Kritikus objectiv metaphy-
sica. (Lényegtermészettan.) Annak meg-
állapítása, hogy a tapasztalat kritikája 
alapján, okphilosophiával, csakugyan le-
hető s miként metaphvsikai ismeret s 
nemcsak kritikája. Tudori értekezés. Bpest, 
1885. 

31. Könyvészet 1885. 

ErőssyXo/os, uradalmi ügyvédKraszna-
horkán. — Czikkei: A krasznahorkai 
várnak és nevezetességeinek rövid leírása 
és megismertetése. (M. orvosok és term. 
Munkálatai XII. 1868. Egy rajzzal és 14 
ábrával), Krasznahorkai vár és neveze-
tességei (Hazánk és a Külföld 1870.) — 
Munkája: Szolgálati szabályzat. Nagy-
mélt. gróf Andrássy György ur kraszna-
horkai, monoki, lazonyi s somosi uradal-
maiban alkalmazott s hivatalosan feles-
kedett erdőkerülői számára. Kassa, 1857. 

Petrik Bibliographiája. 

Érsekújvári Gáspár. — Munkája: 
Be missa pontifica. Heidelbergae, 1601. 

Koncz József szives közlése. 

Érsekújvári K. Orbán, ev. ref. lelkész 
Újvári Basil fia, 1650, máj. 2. lépett a 
felső iskolai osztályba Debreczenben ; 

46 
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1654-ben Utrechtben tanult; 1659. jún. I 
25. Rosályba ordináltatott papnak; 1675 
—84-ig Szoboszlón volt lelkész és 1683-
ban a debreczeni egyházkerület esperese 
lett. 1684-ben Tokajba ment papnak, hol 
1690-ben meghalt. — Munkái: 1. Dispu-
tatio theologica de offiiciis charitatis erga 
proximum peccantem. Ultrajecti, 1654. — 
2. Győző Hitnek . . Lakozása... Debre-
czen, 1686. — 3. Hogy az hit Isten mun-
kája de nem mindenekben... U. ott, 
1686. — 4. Eiő Jó cselekedeteket szol-
galtato lelket feltamaszto tisztító biztató 
gazdagító alkalmaztató.. . erösitő neme-
sítő hi t rűl . . . U. ott, 1687. — 5. Hit-
nek titka í'oglalasa epsege igassaga 
paisa . . . . U. ott, 1687. (Nevét Ersek-
Uj-Vari K. Orbánnak irta.) 

Lumpé, Hist. Eccl. 583. 627. — Weszprémi, 
Succ inc t a Med. Biogr . IV. 138. — Szabii Károly, 
Bégi M. Könyvtár I. 548. 549. 552. — Debre-
czeni Prot. Lap 1883. 114. 1. — Bakócz i J á n o s 
ref. lelkész és Koncz József szives közlésük. 

Ertel (Oertel) János Gottfried, ág. ev. 
lelkész, körmöczbányai származású volt 
és 1719—20-ig Vittenbergában tanult; 
azután Beszterczebányán volt lelkész, 
honnét 1739-ben Sopronba hívták, hol 
1757. nov. 11. meghalt. — Munkái: 1. 
Dissertatio philologica de rabbinis et 
gradibus honorum litterariis apud ebraeos 
usitatis; praes. Ernesto ab Auerswald. 
Yitenbergae, 1719. — 2. Diatribe theo-
logica de quaestione: num bona opera 
sínt necessana ad salutem ? praes. Mart. 
Chladenio. U. ott, 1720. — 3. Mennyei 
vezércsillag az az: rövid catechismus 
az magyar evang. anyaszentegyháznak 
kedvéért kibocsáttatott. H. n., 1721. — 
4. Harmónia lingvarum orientis et oc-
cidentis speciatimque hungaricae cum 
bebrea. Vitenbergae, 1746. — 5. Theo-
logia aethiopum ex liturgiis, fidei confes-
sionibus aliisque ipsorum pariter ac rerum 
habessinicarum peritissimorum europae-
orum scriptis congesta et cum necessariis 
indicibus instructa. U. ott, 1746. 

Uibliotheca Gribneriana. L i p s i a e , 1734. I I . 

333. — Catalogus Bibi. Christ. Gottlieb JöcherL 
Lipsiae, 1759. 1. 221. — Horányi. Memoria 
I I . 692. — Toblic, l ' oezye . I I . k . L H . 1. — 
Hartholomaeides, M e m o r i a U n g . 211. — Müllner 
Mátyás, Soproni ev. fötanoda története 68. 
77. — Haan L., Cithara Sanctorum 53. 1. — 
Figyelő XVII . 387. 1. 

Ertl Bertalan, főgymnasiumirajztanáiv 
szül. 1829-ben Budapesten ; 38 évig volt, 
tanár és 1887-ig a szombathelyi kath. 
főgymnasiumban tanította a szabadkézi 
és mértani rajzot és a szépírást, midőn 
megvált az intézettől. — Munkája: Az 
építészeti és ékítményi styltan kézi-
könyve. Közép-, polgári- és ipariskolák 
számára, különös tekintettel az építési 
rajzoktatás előmozdítására és magán-
használatra. Szombathely, 1878. (8 fény-
képtáblával és 171 ábrával.) 

M. Könyvészet 1878. — Wutz N é v k ö n y v e . — 
Értesítő a szombathelyi kir. kath. fögymna-
siumról 1888. 
Ertl Heribert, Coburg herczegi vas-

gyári tanító Nádorvölgyben (Gömörm.). 
— Munkái: 1. Természetrajz a népisko-
lák számára. Bpest, 1888. és 1890. (Ugyanez, 
a német és tót népiskolák számára. U. ottr 

1888.) — 2. Rövid természettan, a tót-
ajkú elemi iskolák számára U. ott, 1891. 
— 3. Rövid természetrajz a tót ajkú 
elemi iskolák számára. U. ott, 1891. 

.11. Könyvészet 1890. 

Ertl Tóbiás, bölcseleti doktor, Jézus 
társasági áldozópap, szül. 1685. szept. 3. 
Veitrában Ausztriában ; 16 éves korában 
lépett a rendbe; azután Gráczban a 
humaniorákat, Budán három évig a böl-
cseletet tanította s néhány évig u. ott 
hitszónok, az ellenség beütésekor tábori 
lelkész is volt; végre házfőnök lett 
Bécsben, hol 1753. decz. 5. meghalt. — 
Munkája: Quinque annorum Trophaea 
post fusum fugatumque ad Petrovaradini 
moenia Turcam ad consecrandam posteri-
tati Victoriae hujus memóriám supra 
quinque celebres urbis Viennensis portás 
erecta et a concinentibus totidem alaudis 
austria eis exhibita. Graecii, 1717. 

Stoeger, Scriptores 75. 1. 
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Ervin. L. Pompéry János. 
Erythraeus (Roth) János, ág. ev. lel-

kész, libetbányai származású, előbb Bélán 
(Szepesm.) tanított, azután mint kis-szebeni 
(Zeben, Sárosm.) lelkész jelen volt 1618. 
az okt. 3. és 4. ugyanott tartott zsinaton. 
— Munkája: Cento Virgilianus, Nuptiis 
Auspicatissimis, juxtaque Illustrissimis 
et Celeberrimis, . . . Principis ac Dni 
Gabrielis, Dei G. Sacr. Rom. Imperij, 
Transylvaniaequ. Principis . . . Sponsi. . . 
Dnae Catbarinae. Marchionissae Brande-
burgicae . . . humillime consecratus . . . 
Cassoviae. 1626. 

Fabú, M o n u m e n t í l I V . 132. 278. 1. — Szabó 
Károly, Régi Magyar Könyvtár II . 132. 278. 1. 

Erythraeus (Roth) Joachim, ág. ev. 
lelkész. E. Tóbiás lelkész és Golz Zsu-
zsánna fia, szül. 1637. decz. 13. Bélán 
Szepesmegyében; Bártfán végezte isko-
láit. mire 1656. márcz. 2-tól a vittenbergai 
egyetemen tanult s ott mesteri fokot 
nyert. 1600-ban hazájába visszatérvén, 
két évig Lőcsén magánzó volt; 1662-ben 
az ottani német egyházközség hivta meg 
lelkészének. 1663. jan. 30. nőül vette 
Gosnowitzer Dorotyát. 1666. júl. 15. jelen 
volt a kis-szebeni s 1668-ban a kassai 
egyházi zsinatokon. 1672-ben lelkész tár-
saival együtt száműzetett. Hosszas baran-
golás után 1674-ben Pommernben Hohen-
zadel (Stettin melletti) község lelkésze 
és két év múlva a stettini vártemplom 
diakónusa, 1687-ben pedig a Péter és Pál 
templom lelkésze lett. Meghalt 1700. 
márczius 21. Stettinben. — Munkái: 
1. Methodica Augustanae Confessionis 
repetitio cuius disputationem IV. ex arti-
culo I. quae prior est, de Deo U. ott, 
1658. —2. Bisputatiopneumaticade attri-
butis diuinis. U. ott, 1659. — 3. Becus 
quaestionum illustrium metaphisicarum. 
U. ott, 1659. — 4. Biga disputationum 
Anti-Makovianarum de praedestinatione. 
U. ott, 1659. — Külföldön megjelent mun-
káiból Klein még a következőket sorolja 
föl, azonban a nyomtatási hely és év 

j elhagyásával: Dissertatio physica de cau-
I sis, Synopsis biblica, Breviárium biblicum, 
Apodemica sacra és Expositio Augustanae 

j Confessionis. — Zarevius Pál barátjához 
latin üdvözlő verset irt, mely annak 
Dissertatiojában (Viltenberga, 1659.) jelent 
meg és Fabó Monumentájában (IV. 414.1.) 
közli; Klein is említi egy versét, melyet 
Bever János várallyai lelkészhez intézett 
ennek nősülése alkalmából (1672.) 

Lipenius (Mart.), Bibliotheca Reális Theo-
logica. Francof. ad Moenum, 1685. II . 526. 
— Klein, N a c h r i c h t e n I . 56. — Bartholomaei-
iles, Memóriáé Ungarorum 151. — Fabó, Monn-
menta I. 52. 68. IV. 138. — Szabó Károly, Régi 
M. K ö n y v t á r I I . 276. — Uj M, Athenás 544. 1. 

Erythraeus (Roth) Joáchim, ág. ev. lel-
kész, előbbinek fia, szül. 1663-ban Lőcsén, 
1700-ban Stettinben atyját követé a lel-
készi hivatalban. Meghalt 1703. ápr. 28. 
Stettinben. — Munkája : Bas geistliche 
Vergiss mein nicht. .. (Tizenként újévi 
prédikáczió.) 

Jöcher, Allg. Gelehrten-Lexikon I I . 204a. 1. 
— Klein N a c h r i c h t e n I , 67. 1. 

Érzéki. L. Terhes Sámuel. 
Erzsébet, lengyel királyné; Albert ma-

gyar király és Erzsébet leánya, szül. 
1435-ben; midőn anyja 1440-ben III. 
Frigyes császárnak a koronái elzálogo-
sította, gyermekei is annak gyámsága 
alá kerültek. E fejedelem bár életmódjá-
ban zsugori, de tudománykedvelő, művelt 
ember volt, a ki rendkívül érdeklődött a 
humanistikus mozgalmak iránt. A császár 
a két királyi sarjadékot szigorúan, pol-
gári egyszerűségben, de az akkori művelt-
ségnek megfelelően nevelte. Azt beszéli 
a krónika, hogy a herczegasszony majd-
nem eladó leány korában (15 éves volt) 
is rongyos czipőben és ütött-kopott ruhá-
ban járt. Szellemi nevelése azonban jó 
lehetett. Magyar hazáját soha sem feledte, 
vele az összeköttetést soha sem szüntette 
meg. 1452. szept. 4. szabadult ki a gyám-
ság alól és 1454. febr. 10. lett IV. Kázmér 
lengyel király neje, kitől hat fia s hét 
leánya született. Meghalt 1505. aug. 30. 

46* 
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— Midőn legidősb fiának neje. Anna. jó 
reményben volt, E. fiához paedagogiai 
tanácsokat és intelmeket irt latinál, mely 
mű 1583-ban Zürichben kinyomatott, kéz-
iratban pedig a bécsi császári könyv-
tárban őriztetik; dr. Uhlárik János magyar 
fordításában a pozsonyi Kalauz (1892 
—93.) hozta : Erzsébet, Lengyelország ki-
rálynéja. az ő kedves fiának, Ulászló 
magyar és cseh királynak Üdvöt az Urban 
czimmel. 

Honmiivész 1833. 33. Sz. — Hölgyfutár 1851. 
244. SZ. (Nag'y I v á n . ) -— Chevalier (Ulisse), 
Repertoire des Sources Historiques. Paris, 
1877. I. 631. — Kalauz a kath. népoktatás 
terén 1892—93. (Regéezy József.) 

Eslinger Jakab. — Munkája: Vita 
et mors Viri Admodum Reverendi atque 
Excellentis Dn. M. Josuae Wegelini, Ecc-
lesiae Posoniensis inferioris Hungáriáé 
Pastoris, venerandi Contubernii Senioris 
in Gymnasio Posoniensi recitata a Jacobo 
Esl ingero. . . . (Lőcse), 1641. 

Szabó Karoly, R é g i M. K ö n y v t á r I I . 162. 1. 

Esterházy Anclor (galánthai gróf), cs. 
és kir. kamarás, aranysarkantyús vitéz 
és volt országgyűlési képviselő, E László 
gróf és br. Orczy Erzsébet fia, szül. 1846. 
febr. 23. — Vadász- és sportczikkeket 
irt a Vadász- és Versenylapba (1862. A 
reznek-túzok, 1864. Agarászat. 1866. Tú-
zokvadászat) sat. 

M. Nemzetségi '/.sebkönyv I . 99. 

Esterházy Bálint (galánthai gróf), 
franczia tábornok, E. Antalnak, ki a 
Rákóczy mozgalmakban részt vett s mint 
bujdosó halt meg Rodostóban, fia, szül. 
1740-ben ; 1764-ben már franczia huszár-
ezredes, 1780-ban tábornok, 1786. kék 
nagykeresztes (cordon bleu), 1791. a fran-
czia herczegek megbizottja volt Orosz-
országban és 1806-ban Angolországban 
meghalt. — Emlékiratait, melyek eddig 
csak töredékesen, rövid kivonatokban 
jutottak nyomtatásban a közönség elibe, 
francziáúl vannak irva s Feuillet de 
Oonches, Louis seize Marie Antoinette et 
madame Elisabeth. Lettres et documents 

! inedits. Páris, 1866. cz. munka IV. köteté-
ben közölvék ; gróf Széchen Antal ismer-
tette a szerző bő élet- és jellemrajzával 

; a Századokban (1877. Kirándulási füzet.) 
Hadi s más nevezetes Történetek V . 1791. 242.1. 

Esterházy Gábor (galánthai gróf), 
aranysarkantyús vitéz és főispán, gróf 
E. Pál nádor és Esterházy Orsolya fia. 
szül. 1673-ban; Bécsben végezte iskoláit; 
később Zala és Somogy vármegye fő-
ispánja s egy magyar ezred tulajdonosa 
lett. — Munkája: Hungaria Trium-
phans sive S. Ladislaus Rex Hungáriáé... 
in Basilica D. Stephani Nomine Inclytae 
Nation. Hung. panegyris laudat. Viennae. 
1689. 27. Junii. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 
82. 86. 1. 

Esterházy György (galánthai), sa-
mandrii cz. püspök, E. Dániel báró és 
Rumy Judit fia; esztergomi kanonok 
volt 1654-ben, azután szentgyörgyi pré-
post. Elesett 1663. aug. 9. Párkánynál a 
török elleni ütközetben. — Munkája: 
fíosae Coelestes.... 4-rét. 

l.ipeni Márton, Bibliotheca Reális Theol., 
Francof. ad Moenum, 1685. II . 684. — Nagy 
Iván, Magyarország- Családai IV. 93. 95. 1. 

Esterházy Imre (galánthai gróf), theo-
| logia doktora, esztergomi érsek-prímás, 
Í E. Imre báró és Bucsányi Zsuzsánna 
Tiller András özvegyének fia, szül. 1663. 

; decz. 17.; első kiképeztetését a nagy-
szombati és soproni iskolákban nyerte; 
17 éves korában a Pálosok rendjébe 
lépett. Wandorfban töltötte az ujonczévet 
és miután Bécs-Ujhelyben a bölcseleti 
tanfolyamot elvégezte, Rómába küldetett, 
hol mint a collegium germanico-hunga-
ricum növendéke végezte tanulmányait. 
Haza térvén, elöljárói által tanárrá nevez-
tetett ki s Lepoglaván és Nagyszombat-
ban több évig bölcseleti és hittani elő-
adásokat tartott; hét év múlva pedig 
társainak bizalma a rend generálisává 
választá. 1706-ban váczi, 1723-ban vesz-
prémi püspök, 1725-ben esztergomi érsek. 
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Magyarország prímása s m. kir. helytar-
tósági tanácsos lett. Meghalt 1745. decz. 6. 
Pozsonyban. Ü koronázta meg Mária 
Terézia király-asszonyt. Két millióra teszik 
azt az összeget, melyet mint esztergomi 
érsek az egyház és jótékonyság oltárára 
áldozatul hozott. — Munkái: 1 Theses 
Theologicae, De- Jure et Dominio . . . 
Tyrnaviae, 1696.— 2. Alamisnás Szent 
•Jánosnak Alexandriai patriarkának 
élete. Pozsony, 1732. (Ugyanez latinul, 
németül és tótul. U. ott, 1752. a német-
nek 2. kiadása. Buda, 1742. és Pozsony, 
1756.) — Kéziratban: Primatis Hung. 
Commercium Litterarium per secretarium 
Jos. Ordódy. 1780-40 . ívrét 168 lap a 
m. n. múzeumban.) 

M. Könyvház X X . 1S03. 82. 1. — Hormayr, 
A r c h i v XV. 1824. — Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g 
Családai IV. 93. 9G. 1. — Fabó, Monumenta 
I I . — Egyet. M. Encyclopaedia V I I I . 9 4 . 1. 
(Fraknói V.) — Szabó Károly, Régi M. Könyv-
t á r I I . 5 0 2 . — Necrol. Strigon. 10. — Petrik 
Bibliographiája. 
Esterházy János (galánthai gróf), a 

nagyszombati érseki konviktusban nevel-
kedett. — Munkái: 1. Viani trium die-
rum. Exod. 3. v. 18. Drey-tägige Reise. 
Das ist. Jährlich-verpflichte Lob- und 
Ehren-Rede . . . Pressburg, 1761. — 2. 
Materia tentaminis publici ex veteris 
et novae Hungáriáé história . . . Tyrna-
viae. 1767. 

Pressburger Zeitung 1767 . 34. SZ. — Petrik 

Bibliographiája. 
Esterházy János (galánthai gróf), a 

m. történeti társulat alapitó s igazgató 
választmányi tagja s kolozsvári állandó 
bizottságának elnöke, a cseszneki ágból 
származott, melynek egy része a mult 
században telepedett meg Erdélyben; E. 
Dénes gróf és hallerkői Haller Czeczilia 
grófnő fia, szül. 1824. márcz. 23. Kolozs-
várt. — Történeti czikkei az Uj M Mú-
zeumban (1860. A gyalui vár krónikája 
sat.), az Archaeol. Közleményekben (II. 
1861. Magyar feliratú régi kupa, III. 1862. 
Kolozsvári sz. Mihály egyház történeti és 
építészeti leírása, IV. 1864. A kolozsvári 

B.-Asszonyról czímzett minorita, jelen-
leg ev. ref. egyház történeti és építészeti 
leírása, VII. 1867 — 68. A kolozsmonos-
tori apátság és egyházi maradványainak 
leírása, A szamosfalvi egyház), a Száza-
dokban (1868. András erdélyi püspök 
felségsértése 1349-ben, 1869. Gróf Ester-
házy Ferencz fegyverzetének leltára 
1704-ben, 1870. Adalékok a Sárköz-Új-
laki Ujlaky család nemzékisméjéhez, 1880. 
Adalék a Serédv-család történetéhez), az 
Arch. Értesítőben (1869. Kolozsvárt a 
vasúti munkálatok alkalmával lelt római 
feliratos kő. 1870. Dózsa György vas-
koronája, 1871.), a Történelmi Tárban 
(1883. Székely Mihály életéhez.) 

Századok 1809 . 121. 258. 261. 342 . 3 4 3 . 4 0 4 . 

6 7 1 . 1870. 58 . 1. — Hl. Nemzetségi Zsebkönyv 1. 
102 1. 

Esterházy József (galánthai gróf), ve-
zérőrnagy, gróf E. József országbíró és 
gr. Egg Francziska fia ; meghalt 1759-ben. 
— Munkája: Regulament und unumän-
derlich gebräuchliche Observations-Punk-
ten sowohl im Militär-Ceremoniel, als 
oeconomicis. Hely n., 1747. öt táblázattal. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 90. 
— Wurzlach, Biogr. Lexikon IV. 101. 1. 

Esterházy József (galánthai gróf), szent 
István-rend középkeresztes vitéze, cs. kir. 
kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, 
főispán, gróf E. Imre lovassági tábornok 
és g. Traun Anna Mária fia, szül. 1760. 
nov. 1., Zempiénmegye főispánja s a m. 
kir. udvari kanczelláriánál referendárius 
volt. Meghalt 1830 körül. — Munkája: 
Beszéde (Tekintetes Nemes Zemplén Vár-

| megye . . . főispánjának előliilése alatt 
| 1820. Sz. Iván hava* 6. Sátorallya Ujhely 
j város az építő szék alkalmatosságával 
tartatott). Sárospatak. 1820. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 94. 
96. 1. — Wurzbach, Biogr. Lexikon IV. 98. 1. 

Esterházy Kálmán (galánthai gróf), 
országgyűlési képviselő, gróf E. Dénes 
és gr. Haller Czeczilia fia, szül. 1830. 
jún. 7. Nagy-Iklódon Szolnok-Doboka-
megyében; tanulmányait Kolozsvárt vé-
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gezte (1839—48.). Alig esküdött fel az 
országgyűlésre kir. táblai gyakornoknak, 
kiütött a szabadságharcz. Erdélybe sietett 
és beállt közvitéznek. Több harczban ki-
tűnt vitézsége által; a szebeni csatában 
egy ágyúgolyó szétroncsolta jobb karját, 
melyet amputálni kellett; az ütközetek-
ben ezért nem vehetett többé részt; 
érdemkereszttel tüntették ki. A szabad-
ságharcz után visszavonult; a gazdaság-
nak és tudományoknak élt; 1861-ben az 
ujraébredés korszakában részt vett a 
károlyfehérvári értekezletben, mint az 
általakezdeményezett Korunk hirlap tudó-
sítója s innét tudósításokat küldött a 
pesti lapoknak is. A nagyszebeni tarto-
mánygyűlésen, bár megválasztatott, nem 
jelent meg ; 1865-ben mint fogarasi kép-
viselő részt vett az utolsó kolozsvári 
országgyűlésen ; majd Kolozsvár mandá-
tumával jött fel a pesti országgyűlésre 
és a Deák-párthoz csatlakozott. Jósika 
Lajos báró lemondása után 1871-ben 
Kolozsmegye és Kolozsvár főispánja lett, 
majd a kolozsvári színház intendánsa; 
állásától ő felsége kitüntető elismerése kísé-
retében vált meg. 1887-ben ismétmandatu-
mot vállalt szabadelvű-párti programmal. 
— Természetrajzi czikkei a M. orvosok 
és term. vizsgálók Munkálataiban (X. 
1865. Az aranynak előjövetele a Hideg-
Szamos folyó alsó völgyében, XIV. 1870. 
A sztánai kimosási völgy és a kolozsvári 
medencze), a Kolozsvári Nagy Naptárban 
(1866. A sókról), Elnöki megnyitó beszédei 
az erdélv múzeum-egvlet közgyűlésein, 
az egylet kiadványaiban (1879—80.) 

Vasárnapi Újság 18Ö7. 42. SZ. a r c z k . 1891. 
29. SZ. a r c z k . — Magyarország és a Nagyvilág 
1868. 35. SZ. a r c z k . — M. Nemzetségi Zsebkönyv 
I . 102. 1. — Sturm Albert, O r s z á g g y ű l é s i A l -
manach 1892—97. Bpest, 1892. 214. 1. 
Esterházy Kálmánné, gróf Bethlen 

Paulina, előbbinek neje, szül. 1833. decz. 
13. Kerlésen (Szolnok-Dohokam.); 1857. 
nov. 1. óta Esterházy Kálmán gróf neje. — 
Munkája: Költéssettan és történet nők 
számára. Bpest. 1878. 

M. Könyvészet 187*. — .V. Nemzetségi Zseb-
könyv. I . 102. 1. 

Esterházy Károly (galánthai gróf), 
egri püspök ; gr. E. Ferencz tárnokmes-
ter és gr. Pálffy Szidónia fia, szül. 1725. 
máj. 4. Pozsonyban; első kiképeztetését 
Pozsonyban nyerte, 16 éves korában a 
nagyszombati papnevelőbe lépett,hol mint 
növendék 1744-ben ráthóti préposttá ne-
veztetett ki. Hittudományi tanulmányait 
Rómában fejezte be, hol 1748-ban áldozó 
pappá szentelték föl. Hazájába vissza-
térvén égy ideig ősi birtokán Pápán lel-
készkedett. 1750. jan. 27. esztergomi 
kanonok lett. 1755-ben Mária Terézia a m. 
kir. helytartótanács tanácsosává, 1759. 
pedig váczi püspökké nevezte ki. Itt 
emelte a népnevelést, szervezte a pap-
nevelő intézetet és lerontván a régi szé-
kesegyházat, uj díszes basilika építését 
kezdé meg. De ezt nem fejezhette be. 
mert már 1762-ben Eger püspöki székét 
nyerte el. Itt 32 évig tartó tevékenysége 
alatt negyvennél több templomot részint 
újból emelt, részint helyreállított; szá-
mos plébánia s iskola-lak hirdeti bőkezű-
ségét. De legnagyobb műve az egri lyceum; 
1762 őszén kezdett egy kétemeletes nagy 
díszes épületet emelni, mely hivatva volt 
a hittudományi, jogi és bölcseleti iskolá-
kat falai közé fogadni, mely négy év 
múlva elkészült. A könyvgyűjteményt 
legnagyobb részt maga szerezte be, kül-
földről nagy gonddal vásároltatta össze 
a legválogatottabb régi s uj müveket, 
incunabulákat és codexeket; a könyvtár 
jelenleg 60 ezer kötetből áll. Jegyzéke 
92 íves két kötetben legújabban megje-
lent (Eger. 1893.). Az uj épület tetője 
fölött csillagászati torony magaslik, mely 
Hell Miksa tervei szerint épült s melybe 
a szükséges eszközök Londonban készül-
tek. E. a lyceum építésére s berendezé-
sére állítólag közel két millió forintot 
költött. Meghalt 1799. márcz. 15. Egerben. 
— Munkái: 1. Három üdvösséges kérdés. 
Pest. 1751. — 2. Rituale Agriense, seu 
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formula agendorum in administratione 
Sacramentorum ac caeteris ecclesiae pub-
licis functionibus. Agriae, 1768. — 3. Edic-
t um episcopale de observatione festő-
rum. U. ott, 1771. — 4. Epistola pasto-
ralis, ad Clerum Dioecesanum Agrien-
sem. U. ott, 1774. — 5. Reflexiones 
•episcopi in Hungaria anno 1775. die 10. 
Maji exc. consilio regio locumtenentiali 
repraesentatae. U. ott, 1776. (Névtelenül.) 
— 6. Edictum episcopale jubilaei anno 
1775. Romae celebrati: anno vero 1776. 
ad civitatem, et respective tolam dioece-
sim Agriensem extensi. U. ott, 1776. — 
7. As 1775-ben tartott jubilaeumról. 
U. ott. 1776. (Püspöki levél.) — 8. Epis-
tola pastoralis de poenitentia agenda et 
de rosario, litaniisque Lauretanis singulis 
•diebus sabbati orandis. U. ott, 1776. — 
•9. Venerabiiis fratribus, et dilectis íiliis, 
jurisdictionis nostrae tarn saeculari, quam 
regulari clero ac populo fideli, salutem, 
et paternam episcopalem benedictionem 
nostram. U ott. 1776. — 10. Evangéliu-
mok és epistolák, melyeket esztendő által 
•olvastat az anyaszentegyház a római 
kalendárium rende szerint való vasár-
napokon és ünnepeken. U. ott, 1776. — 
11. Epistola encyclica circa decretum 
tolerantiae Josephi II. imperatoris. U. ott, 
1782. — 11. Epistolae circulares pasto-
rales, Encyclica et Decreta episcopalia 
a b anno 1709. in dioecesi Agriensi ema-
n a t a e . . . — 13. Epistola pastoralis ad 
•clerum dioecesis Agriensis. Pestini, 1790. 
— 11. Decretum episcopale jubilaei ab 
aug. imperatore, et rege nostro apóst. 
Francisco II. pro universis ditionibus suis 
haereditariis anno 1795. imperati. Agriae, 
1795. — 15. Utasítás, mikor és mi módon 
kelljen az idétlen és veszedelemben forgó 
kisdedeket megkeresztelni. U. ott. 1796. 
(Pásztori levél.) — Levelei: Kazinczy 
Ferenczhez (Kazinczy Ferencz Levele-
zése I.), Eőry János pápai ref. főgond-
nokhoz, Bécs, 1756. szept. 21. (a pápai 
ev. ref. egyház levéltárában.) — Arcz-

képe rézmetszetben a Tud. Gyűjtemény-
ben (1819. V.) 

Katona, História Critica XLI. 578. 1. .— M. 
Könyvház- 1801. 52. 1. — Tud. Gyűjt. 1819. V . 
a r c z k . — Hebe 1825. (Néva lá i r á sa . ) — Hl. Hazai 
Vándor 1840. a r c z k . — Pesti növendék papok 
Munkálatai 1841. 272. 1. — Magyarország és 
Erdély Képekben 1854. a r c z k . — Danielik, M . 
í rók II. — Bartakovics Emlékkönyve 268. 1. 
— Egyet. M. Encyclopaedia VII I . ( F r a k n ó i V.) 
— Győri Közlöny 1S64. 28—30. 35 . 3 8 . Sz . — 
liszlcay, Pápai ev. ref. egyház levéltára. 
P á p a , 1875. 119. 1. — Borsodmegyei lapok 1884. 
58 . SZ.: — Nemzet 1888. 97. SZ. — Kazinczy, M . 
Pantheon 378. Pályám Emlékezete 350. 1. 
és Levelezése I. II . — Zelliger, Esztergom 
Vármegyei írók 37. 1. — Petrik Bibliogr. — 
Konci Ákos, Egri egyházmegyei írók 75. 1. 
és gyászjelentés. 
Esterházy Kásmér Miklós (galánthai 

gróf), cs. kir. kamarás, gr. E. Kázmér 
ezredes és gr. Esterházy Jozéfa fia, szül. 
1805. nov. 15. ; a dárdai uradalom bir-
tokosa volt és az 1839. országgyűlésen 
kitűnő ellenzéki tag a felső táblán; ké-
sőbb azonban egészen visszavonult a 
politikai pályától. Meghalt 1870. máj. 13. 
Salzburgban. — Proclamatiója jelent meg 
1818. máj. 19. Pozsonyban : Meine lieben 
Mitbürger Pressburgs ! (4-rét féliv.) 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g C s a l á d a i IV. 98. 
99. 1. — M. Nemzetségi Zsebkönyv 1. 102. 1. 

Esterházy Lássló Ignács (galánthai 
gróf), bölcseleti doktor és prépost; herczeg 
E. Pál nádor fia. mint pozsonyi kanonok 
és B. Máriáról cz. rátóti prépost halt meg 
1693-ban. — Munkája: Arcanum feli-
citer ímperandi consilium in sacra Hun-
gáriáé corona redimito D. Ladislao per 
religionem feliciter gubernante. Oratore 
. . .Deferente R. P. Martino Cseles. Vien-
nae. 1661. 

Nagy Iván, M a g y a r o r s z á g Csa l áda i IV. 82. 
86. 1. 
Esterházy Lássló Pál (galánthai gróf), 

pécsi püspök, gr. E. Ádám és Berényi 
Erzsébet fia, megkereszteltetett 1730. 
máj. 23, Alsó-Pátyon Vasmegyében; 
1716-ban a remete sz. Pál szerzetébe 
lépett; tanulmányainak folytatására Ró-
mába küldetett, hova 1719. okt. 27. érlce-
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zett ; visszatérvén hazájába. 1761-ben és j 
1764. szept. 23. a rend provincziálisává, I 
1769-ben pedig a rend generálisává vá-
lasztatott meg. A rend feloszlatása után 
1776-ban Váczon cz. püspök, nagyprépost 
és püspök-helyettes, 1780. jún. 23. pécsi 
megyés püspök lett. Meghalt 1799. nov. 7. 
Mohácson. — Munkái: 1. Szent Ignácz 
pátriárkának Jézus társasága szerző-
jének érdemes dicsérete. Nagyszombat, • 
1756. — 2. Kortonai sz. Margitnak 
csudálatos megtérése. Sopron, 1757. — 
3. Választott edény. Nagyszombat, 1758. 
(Xav. szent Ferencz tiszteletére mondott 
beszéd.) — 4. A mennyei jegyes galambja. 
az az szűz szent Klára. U. ott, 1759. — 5. 
A sas-vári csudálatos képnek az uj temp-
lomba való áttételekor. Kolozsvár, 1763. 

.)/. Kurír 1799. I í . G54. 1. — Katona, H i s t ó r i a 
Critica XLI. 578. — Brüsztle, Recensio I. 
504. 1. — Danielik, M. í r ó k . I I . 72. 1. 

Esterházy László (galántbai gróf), 
rozsnyói püspök, előbb Abaligeten s Föld-
váron plébános volt, azután pécsi kanonok 
és a papnevelő igazgatója, végre Koppán 
monostori Boldogasszony apátja; meg-
halt 1824. szept. 11. Szomolnokon Szepes-
megyében, hol püspöki körútján volt. 
Magyar nyelven tartotta egyházi beszé-
deit ; a tudósokat szerette, azokat mun-
káik kiadásában anyagilag is segítette s 
a magyar nyelvet a papság és a hivek 
közt hathatósan terjesztette. — Munkái: 
1. A szentségnek és tiszteletnek arany 
koronájával megdicsőített fejedelem. Igy 
adta elő Szent István királyt . . . midőn 
Bécsben 1806. eszt. kisasszony havának 
20. napján a városban levő tiszt, kapu-
czinus atyák templomában ezen szent 
királynak napja . . . megülettetett. Bécs, 
1804. — 2. Pásztori beszéde. Kassa, 1815. 

Hazai s Külf. Tudósítások 1817. I I . 7. SZ. 
1824. II . 28. sz. — Hormayr, Archiv XV. 1824. 
— Brüsztle, R e c e n s i o I . 620. 1. 
Esterházy Magdolna (galánthai), öz-

vegy Kubinyi László kamarai tanácsos 
neje, E. Ferencz pozsonyi alispán és 
Illésházy Zsófia leánya. — Három magyar 

levelét közli Deák Farkas, Magyar Höl-
gyek Levelei (Bpest. 1879.) cz. gyűjtemé-
nyében : Madocsáról, 1597. egy ismeret-
lenhez, 1607. aug. 27. Görgey Istvánhoz,. 
1609. jún. 25. Révay Péterhez. Nevét 
Esterhás-nak irta. 

Nagy Irán, Magyarország Családai VI. 490.1» 

Esterházy Mária grófnő. — Két ma-
gyar levele van közölve: Unghból Báthori 
Zsófiához 1660. máj. 18. (Történeti Lapok 
II, 1875. 11. sz) és Perenyi Zsigmond 
özvegyéhez 1662. okt. 26. (Hazánk és a 
Külföld 1865. 14. sz.) 

Esterházy Mihály (galánthai gróf,, 
később herczeg), cs. kir. kamarás és taná-
csos, hg. E. Pál nádor és E, Orsolya fia, 
Sopron vármegye főispánja és kir. udvar-
mester volt. Meghalt 1721. márcz. 24. 
— Bécsben tanuló korában adta ki követ-
kező dissertatióját: Regula regum amor 
et timor sive Ladislaus rex Hungáriáé 
Dicata 27. Jun. 1688. Deferente Gabr. 
Hevenesi Soc. I. Viennae. 

Nagy Inán, M a g y a r o r s z á g Csa láda i IV. 82-
84. 1. 
Esterházy Mihály (galánthai gróf)r 

országgyűlési képviselő, gr. E. Antal cs^ 
és kir. kamarás és hg. Trubetzkoy Vera 
fia, szül. 1853. júl. 11. Pozsonyban. A 
sport minden neme iránt nagy hajlam-
mal viseltetik; a galamblövészetet ő hono-
sította meg hazánkban. Mint kitűnő lövő 
a nizzai nemzetközi galamblövészet alkal-
mával az első díjat nyerte. Elnöke a 
magyar atbletikai klubnak, a Stephania-
yacht-egyletnek és a pozsonyi hajós-egy-
letnek. A 80-as évek elején Indiában 
töltött hosszabb időt és mint oroszlán-
vadász lett híressé. 1892-ben mint a nem-
zeti párt jelöltje megválasztatott Szemp-
czen orsz. képviselővé. Birtokai Pozsony-
megyében vannak. — Sportczikkeket irt 
a Vadász- és Versenylapba (1871. Nílusi 
vadászataink, Túzok-vadászataink sat.) 

V. Nemzetségi Zsebkönyv I . 97. 1. — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach 1892—97. 
B p e s t , 1892. 215. 1. - - fíunántuli Képes Naptár 
1892-re arczk. 
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Esterházy Miklós (galánthai gróí), 
nádor, E. Ferencz gróf pozsonyi alispán 
és Illésházy Zsófia (kik protestánsok vol-
tak) fia, szül. 1582. ápr. 8. Gálán tán 
Pozsonymegyében; a nagyszombati fő-
iskolában nevelték, hol a vallásos érzelmű 
ifja a classica literaturán és szónoklaton 
kívül a hittant is szenvedélylyel tanulta, 
minek következtében 1601-ben a kath. 
egyház buzgó tagja lett. E miatt atyja 
kitagadta házából; nagybátyja Illésházy 
István pedig kéréssel, szorgalmazással, 
sőt trencséni birtokának odaígérésével is 
visszatartani akarta, de hasztalanul; Illés-
házy udvarát elhagyta s Mágocsi Ferencz 
kassai kapitányhoz menekült, ki alatt 
hadiszolgálatot viselt. E. először 1611-ben 
lett közfigyelem és köztisztelet tárgyává, 
midőn a gazdag özvegy főúrnővel Dersfi 
Orsolyával házasságra lépett. II. Mátyás, 
kinek kegyét megnyerte, őt testvérével 
együtt báróvá s egyszersmind tanácsossá 
s hadi kapitánynyá nevezte ki s Regécz 
törvényes urává tette. 1614-ben a* nem-
zet nevében a linczi gyűlésre küldetett, 

^hol a török háború folytatását tárgyalták. 
Itt megnyerte a külföldiek tiszteletét, úgy-
hogy utóbb nem volt fontos ügy. melybe 
ő be nem folyt. így egykori hitoktatójá-
nak Pázmány Péternek, turóczi prépost-
ból esztergomi érsekké neveztetését ő 
eszközölte; 1617-ben beregi, 1618. zólyomi 
főispán, titkos tanácsos, majd főudvarmes-
ter lett. Ezentúl az országlegfontosabb ügyei 
többnyire reá bízattak. 1619-bena nagyká-
rolyi békeértekezletnek, utóbb a feltámadt 
cseh rendekhez küldött országos bizott-
mány tagja volt; részt vett a hainburgi 
értekezletekben; majd a nikolsburgi béke 
megkötésében munkált közre; mire ka-
marás, országbíró, Érsekújvár és a bánya-
városi végek kapitánya lett. Nyitra vizé-
nél (1623 .) kivívott fényes hadi tette után 
Bécsbe 1624. jan. 20. diadalmenetet tar-
tott s a királyt a háború erélyes folyta-
tására akará bírni. A gyarmati török 
béke az ő befolyásával köttetett meg. 

| 1624 őszén a soproni prot. országgyűlés 
őt választá meg. katholikus létére, sza-
vazatai öt hatodával nádornak; U. Fer-
dinánd pedig Fraknóvár és ehhez tartozó 
uradalmak birtokával ajándékozta meg 
s egyszersmind e vár örökös grófjává 
emelte. Wallensteinnak a Bethlen hadain 
kivívott győzelme és az erre következett 
pozsonyi és szőnyi békekötés folytán a 
spanyol király 1628. az aranvgyapjat 
küldötte neki. Később Rákóczy ellen hada-
kozott és eszközölte az 1634. kassai békét. 
II. Ferdinánd halála után sok ellenei 
támadtak, kik nagyon megkeseríték életét. 
Meghalt 1645. szept. 11. Nagy-Héllánban 
Sopronmegyében. — Munkái: 1. A Ma-
gyar-Országi Palatínusnak, Gróf Esz-
terhazi Miklósnak, Rákóczi György 
Erdélyi fejedelemnek irt egynehány Intő 
Leveleinek igaz Fariája. Pozsony, 1644. 

j (2. kiadása. Győr, 1756. Latin fordításban 
az eredetinél egy hónappal előbb jelent 
meg 1644. márcz. Bécsben.) — 2. . . . Intő 
Leveleinek igaz Variája. Bécs, 1645. 
(A Rákóczival folyt egész levelezés. Mol-
nár János, M. Könyvesházában, III. 1783. 
kivonatokat közölt belőle.) — 3. . . . 
Lonyai Sigmondhoz, és némely Vár-
megyékhez irt egy-nehány Leveleinek 
igaz Pariája. U. ott, 1645. (Molnár J. az 
idézett helyen ebből is közölt néhány 
kivonatot.) — 4. Galantai gróf Ester-
házy Miklós munkái. Eredeti kéziratok 
és kiadások után a szerző életrajzával 
szerkeszté Toldy Ferenc. Pest. 1852. Ujabb 
Nemzeti Könyvtár I. folyam : I. Értekező 
levél gr. Nádasdy Ferenczhez, kit kelles-
sék minekünk az szentírásnak értelmében 
követnünk, hogy mi is eretnekségben ne 
essünk. II. Levelek Sennyei István can-
cellárhoz. 1631. (öt levél.) III. Intő levelek 
Rákóci György erdélyi fejedelemhez 1643 
—51. (28 levél.) IV. Levelek Lónyai Zsig-
mondhoz és némely vármegyékhez 1644 
—45. V. Okmányos toldalék. (A nádor 
státusiratai: Opinio, Discursus. Conside-
rationes cz. és levelei.) — Egy névtelen 
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röpiratról: Magyarországnak mostani álla-
potjárói egy, hazája szerető, igaz Magyar 
embernek tanácslása 1621., melyet P. 
és T. (Piringer és Thewrewk) 1838-ban 
Pozsonyban újra kiadtak és E.-nak tulaj-
donítottak. Jászav Pál (Figyelmező 1839. 
21. 22. sz.) kimutatta, hogy az legtöbb 
hihetőséggel Balásfy Tamás püspöknek 
tulajdonítható. — Leveleiből Beke Antal 
közölt néhányat a Történelmi Tárban 
(1886.) Emlékiratát az 1631. erdélyi had-
járatról Pettkó Béla adta ki u. ott (1884.) — 
Arczképe : rézmetszet Widemann E.-től; 
1649 körül, Kohn rajza s Ehrenreich met-
szete ; aczélmetszet Tyrolertől Pesten, 
nyomt. Frey, E. névaláírásával a 4.sz. Mun-
kái mellett és kőnyomat Rohntól 1857. 

Keresztes István, O r a t i o f u n e b r i s i n e x e -
<]uiis N. E. Hungáriáé palatini. Viennae, 
1645. — Czvittinger, S p e c i m e n 137. 1. - Heroes 
Hungáriáé. T y r n a v i a e , 1748. — Kölesy, N e m -
z e t i P l u t a r k u s I . 191. 1. — Ersch u . Gruber, 
Alig. Ency clopaedie XXXVIII. 348. — Ferenczy 
és Danielik, M . í r ó k I . 637. — Szalay László, 
Eszterházy Miklós gróf, Magyarország ná-
dora, Pest , 1863—70. Három kötet. — Képes 
Újság 1860. 3. s z . a r c z k . — Toldy, M . K ö l t é -
szet Története 304. 1. M. Nemz. í rod. Törté-
nete, Összegyűjtött Munkái I . (Életrajzzal , 
E. Munkáiból lenyomat, melyben életrajzára 
vonatkozó bö repertórium van.) — Szinnyei 
Repertóriuma. Tört, I. II. — Történelmi Tár 
1880—93. — V. Helikon. Pozsony, 1884-II. oszt. 
1. kötet. (dr. Márki Sándor.)—Ballagi Géza, 
A P o l i t i k a i I r o d a l o m 38. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár I. 328. 330, 331. 1. II. 
454. 490. 1. — Petrik B i b l i o g r . 

Esterházy 31iklós Antal (galánthai 
gróf), tinnini cz. püspök és kir. tanácsos, 
hg. E. Pál nádor és Esterházy Orsolya 
fia ; 1681-ben esztergomi kanonok, szent 
István vértanúról nevezett prépost cs 
1688-tól tinnini püspök. Meghalt 1695. 
aug. 5. Pozsonyban ifjú korában. — 
Munkái: 1. Principis in Deum Vietas 
et Populi in Principem aut prima regno-
rum felicitas... in Basilica D. Stephani.. . 
Viennae, 1672. — 2. Encornia Magnae, 
Dignitatis, Statusque Ecclesiastici. Tyr-
naviae, 1690. és 1695. 

Horányi, M e m o r i a I . 627. — Memoria Hasi• 

liae Strigoniensis 161. — Nagy Iván, M a g y a r -
o r s z á g C s a l á d a i V I . 82. 86. — Szabó Károly, 
Régi M. Könyvtár II. 454. 490. 1. 

Esterházy Miklós Móricz (galánthai 
gróf), cs. és kir. kamarás, a magyar fő-
rendiház tagja, szül. 1855. szept. 20. 
Rómában, hol atyja E. Móricz gróf akkor 
ausztriai nagykövet volt a szentszéknél. 
Tanulmányait elvégezvén, gazdálkodni 
kezdett és időnként kisebb-nagyobb kül-
földi utazásokat tett. A főrendiházban 
az utolsó időszakban a közigazgatási re-
form ügyében felszólalt. Lakása Majk 
(Komáromm.) — A közügyet érintő néze-
teit a bel- és külföldi lapokban hangoz-
tatja névtelenül vagy álnév alatt. Eszter-
gomban 1893. márcz. 5. alakult katholikus 
kör gyűlésén beszédet mondott, mely 
megjelent a M. Hirlapban (66. sz.) és 
a M. Államban (55. sz.) 

Hí. Nemzetségi Zsebkönyv I . 96. 1. — Sturm 
Albert, Országgyűlési Almanach 1892—97. 
Bpest, 1892. 90. 1. 

Esterházy Miksa (galánthai gróf), a 
m. athletikai club és a vértesaljai gazda-
kör elnöke, gr. E. Miklós és gr. Pletten-
berg-Mietingen Mária fia, szül. 1837. máj." 
14., meghalt J883. aug. 5. Tatában Komá-
rommegyében. — Munkája: Athletikai 
gyakorlatok. A szövegbe nyomatott 143 
ábrával. Gr. Esterházy Miksa (Viador; 
czikkeivel bővítve. Bpest, 1879. (Molnár 
Lajos munkája mellett, a Vadász és 
Versenylapban megjelent czikkei.) 

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 5. SZ. a r c z k . 
(E. M. gr . és az atliletika, Molnár Lajostól.) 
— M. Könyvészet 1879. — M. Nemzetségi Zseb-
könyv I . 95. 1. é s g y á s z j e l e n t é s . 

Esterházy Pál (galánthai herczeg), 
nádor, E. Miklós nádor fia, szül. 1635. 
szept. 8. Kis-Martonban; 1652-ben sop-
roni örökös főispán, cs. kir. tanácsos, 
Leopold megkoronáztatása után arany-
kulcsos és udvari tanácsos, 1661. fő-
udvarmester és vezérőrnagy lett. 1663-ban 
Zrinyi Miklóssal együtt hadakozott a török 
ellen; utóbb a Montecuccoli vezérlete 
alatti táborozásokban kitüntetvén magát, 
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1667-ben alsó-magyarországi főhadvezérré 
neveztetett ki, s az elégületlenek ellen 
Lőcsénél és Györknél győzelmesen har-
czolt. 1667-hen tábornagy lett; 1681-ben 
nádorrá választatott és a kapuvári ura-
dalmat kapta királyi adományban. 1683-
banFraknó várából a török által ostromolt 
Bécs segélyére is megjelent. 1686-ban 
Buda bevételére húszezer főből álló sere-
get gyűjtött, és Leopold király részére 
a férfi-ág örökösödését tárgyazó törvény-
czikk elfogadásában egyik főtényező volt. 
Érdemeiért 1687-ben elsőszülötti jogra 
római sz. birodalmi herczegi rangra emel-
tetett; már előbb (1681.) II. Károly spanyol 
királytól az arany-gyapjas rendet is kapta. 
III.Károly király megkoronázásakor (1712.) 
a herczegi czimet fiágra részére örökre 
megerősíté. Meghalt.1712. márcz. 26. Kis-
Martonban. Fraknó várát szép képekkel 
és nagy fegyvertárral látta el. — Munkái: 
1. Speculum Immaculatum, quo demon-
stratur... B. V. Mariam sine labe originale 
esse conceptam. Viennae, 1670. és 1698. 
Cassoviae, 1747. — 2. Az egész világon 
levő csudálatos Boldogságos Szűz Kepei-
nek Rövideden föl tett Eredeti-. Mellyet 
sok tanuságokbol öszve szerzett, és . . . 
ki bocsátott Galanthai Esteras Pál . . . 
Nagyszombat, 1690. — 3. Az Boldogsá-
gos Szűz Mária Szonibattya, az-az 
mindenszombat napokra való aetatossa-
gok . . . U. ott, 1691. (2, kiadás, u. ott, 
1701. 3. 4. k. Pest, 1858. bővítve Tóth 
Károly Ferencz-rendi áldozó-pap által, j 
5. kiad. 1861 , a három utóbbi kiadás 
összesen 28 ezer példányban nyomatott,1 

6. k. 1868., 7. k. 1873., 8. k. 1880., 
9. k. 1883., 10. k. 1884., 11. k. 1889. 
u. ott. Németül: Pest., 1859. 1862. és 
1872. ; horvátúl u. ott, 1859., oroszul 
u. ott, 1859.) — 4. Via Lactea ad Coelum 
ducens. Viennae, 1691. (és 1707. Sopronii, 
1762.) — 5. Mennyei Korona az az 
Az egész Világon lévő Csudálatos Bol-
dogságos Szűz Képeinek rövideden föl 
tett Eredeti . . . Hely n., 1696. — 6. 

Litaniae ad Beatam Virginem Ma-
riam . . . Viennae, 1697. és 1797. — 7. 
Regina Sanctorum Omnium Minden 
Szentek Királynéja Boldogságos Szűz 
Mária Tisztelete, Az az Az Esztendőnek 
minden napjaira ki-osztott Szentek élete 
. . . Nagyszombat, 1698. (Brunner András 
jezsuita latin munkájának ford.) — 7. 
Litaniae De Sanctis Conversis Per . . . 
Paulum Estoras . . . U. ott, 1703. — Sán-
dor István (M. Könyvesház 67. 1.) még 
egy munkáját említi Atlas Marianus cz., 
mely II. József császár alatt a tiltott 
könyvek közé számláltatott; honnan vette 
S. I. ezt a czimet vagy ismeretlen mun-
kát, nem tudom. Relatiója 1674-ben a 
Történelmi Tárban (1891.) — Kéziratban: 
Latin levele Leopold császárhoz 1690. 
nov. 7. De enervato Hungáriáé Statu ob 
miniam portionum solutionem cz. (a 
marosvásárhelyi grófTeleki-könyvtárban). 
magyar levele 1702. jún. 16. a veszprémi 
püspökhöz (a pápai ref. egyház levéltá-
rában). Opiniones et literae de diversis 
publicis regni Hungáriáé negotiis (a m. 
n. múzeumban). — Arczképe rézmetszet 
Widemann E.-től. 

Czvitlinger S p e c i m e n 141- — .11 arc ki (Mülii ins), 
Le dernier adieu, i. e. UltimatumVale, Viennae, 
1714. arczk. — Horányi, Memoria I. 628. 1. 
— Práy, index Rariorum Librorum I. 373. 
— Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 168. 
331. Suppl. II. 306. — Katona, História Cri-
tica XXXVIII. 859. — Bibliotheca Sam. Com. 
Teleki de Szék IV. 123. — Kölesy, Nemzeti 
P l u t a r k u s I . 208. — Ersch u. Gruber, Al ig . 
Eneyclopädie XXXVIII. 351. 1. — Közhasznú 
Esmeretek Tára I V . 391. ( F á b r i P á l . ) — Szinnyei 
Repertóriuma. Történelem I. II. — Tört. Tár 
1878—93. Szabó Károly, Régi M. Könyvtár 
I. 562. 5.̂ 9. 599. 612. 646. II. 406. 591. 593. 1. 
— Petrik B ib l iog r . 
Esterházy Sándor, a bölcselet, jog-

és államtudományok doktora, szül. 1863. 
okt. 19. Kolozsvárt; a középiskolákat 
szülővárosában, Fehérvárt és Esztergom-
ban végezte, a jogot a kolozsvári és a 
budapesti egyetemen. Előbb Kolozsvár 
városánál volt I. aljegyző és polgármes-
teri titkár; jelenleg a kassai kir. jogaka-
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démián a bölcseleti jog és a büntetőjog 
tanára. — Lapokba s folyóiratokba 1884 
óta számos czikket irt, igy a Fővárosi 
Lapokba (1884. 1887-91. tárczákat), 
az Ellenzékbe (1884. 200. sz. Goethe 
szerelme), az Erdélyi Híradóba (1888. 
131. sz. Faust és Margit) sat. — Mun-
kái: 1. A Párbajról. Kolozsvár, 1885. — 
— 2. Bölcselkedés. Bpest, 1892. (Ism. 
Vasárnapi Újság.) — Fordított egy szin-
művet: A süketnéma, Bouilly Miklósnak, 
Abbé de L'Épée színműve után (E. Kovács 
Gyulával együtt), melyet 1889. júl. 5. 
adtak elő a budai színkörben. 

.11. Könyvészet 1885. — Corvina 1892. 9. SZ. 
és önéletrajzi adatok. 

Esterházy Tamás (galánthai), pozsony-
megyei birtokos és valószínűleg E. Ferencz 
pozsonyi alispánnak (ki anyja után örö-
kölvén Galántha egy részét, első irta magát 
Galánthai előnévvel) testvére volt, és Vit-
tenbergában 1589. okt. 3. óta tanult, hol állí-
tólag reformátussá lett. — Munkája: As 
Igaz Aniaszentegyhazrol, es ennecfeieről 
az Christvsrol. Ismeg az Romai Anya-
szent egyházról es ennec feieről, az 
Romai Paparol való Articulus... írattatott 
Aegidius Hunnius, az Szent irasnac Doc-
tora és Professora altal... Sárvár, 1602. 
(Ilyésházi István költségén nyomatott és 
nejének Pálfi Katalinnak ajánlja Esz-
terhas Thamas Galánthán 1601. márcz. 
1. a munkát, melyet Kürti István szeredi 
prédikátorral együtt fordított. Ajánlásá-
ban, mely bevezetésül szolgál és 29 levél-
ből áll, az egyháztörténetet, annak viszon-
tagságait és tévelygéseit adja elő Krisz-
tustól a reformáczióig.) 

Bod, M. Athenas 78. — Weszprémi, Succincta 
Medicorum Biogr. 1. 193. IV. 323. — Horányi, 
Memoria I. 651. 1. — Wallaszky, Conspectus 
190. — Bartholomaeides, Meinoriae Ungar. 90. 
— Ferenczy é s Danielik, M . í r ó k I . — Fabó, 
M o n u m e n t a I I I . — Szabó Károly, Rég i M. 
Könyvtár I. 171. 1. 

Esze Gábor, orvosdoktor, szül. 1816-
ban, a bécsi egyetemen tanult és ott nyert 
1841-ben orvosdoktori oklevelet; később 

Tisza-Ujlakon (Ugocsam.) volt megyei 
főorvos, hol 1876-ban nyugalomban élt. 
— Orvosi czikkeket irt az Orvosi Tárba 
(1844. A gümőkór kór-, boncz-, vegy-, 
górcső- s gyógytani tekintetben. Az elme-
kórházakról, A kretinkór s abendbergi 
kretin-gyermekkórház Helvéthonban. Esz-
mék a szepnőnye (belladonna) hatása 
köréből), a M. Orvos-Sebészi Évkönyvbe 
(1844. Kórjárat a cs. kir. bécsi közönséges 
kórházban 1842—43-ban.) — Munkája : 
Dissertatio inaug. medico-practica de 
typho abdominali. Vindobonae, 1841. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e . — Oláh Gyula, M a g y a r -
ország Közegészségügyi Statistikája. lipcst, 
1876. 363. 1. 

Eszéki István, ev. ref. lelkész, szatmári 
származású; szülőhelyén Sárospatakon és 
1665—66-ban Utrechtben tanul l; visszatér-
vén hazájába udvarhelyi pap lett Erdélyben, 
majd az udvarhelyi kerület ekklézsiáinak 
seniora; 1673-ban Bethlen János az udvar-
helyi iskola alapítója, egyházi főgond-
noknak tette. Halála előtt ezer forintot 
hagyott alapul az elszegényedett lelkészek 
özvegyei s árvái számára. — Munkái: 
1. Disputatio theologico-philologica de-
terminens quae et quanta sit authoritas 
Sacrae Scripturae in versionibus vulga-
ribus. Utrajecti, 1665. — 2. Prima veritas 
defensa. Trajecti ad Rhenum, 1666. — 
3. Nccessaria responsio contra refor-
mat. Amstelodami, 1666. — 4. Halotti 
Magyar Oratio... Gróff Rhedei Ferencz 
Urunknak. . . utolsó érdemlet tisztessége 
megadásának okáért... Sáros-Patak, 1668. 

— 5. Diarium Theol ogicum. Sive Uni-
versa Theologia... Claudiopoli, 1675. — 
Cseh Csúzi Jakab tiszteletére a Lux in 
tenebris (Franequerae, 1665.) cz. mun-
kába latin verset irt. 

Czvittinr/er, Spec imen 136. — Catalogus Bib i . 
Joan. Bapt. Roeschelii. Vitemb., 1713. II . 87. 
— Catalogue des Livres imprimez de la 
Bibi. du Roy á Paris, 1742. III. 219. — Georgii 
(Theopli.), Alig. Bücher-Lexikon. Leipzig, 
1742. I I . 35. — Bod. M. A t h e n a s 77. — Wesz-
prémi, Succincta Med. Biogr. IV. 133. 139. 
•— Horányi, M e m o r i a 1 . 6 2 5 . — S i e b e n b . Quar-
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talschrift V I . 1798. 307. 1. — Katona, H i s t ó r i a 
Cr i t i ca XXXVI. 726. — Philos. Pályamunkák. 
I . 1835. 49. 1. — Bud. Szemle I V . 1858. — Szabó 
Károly, Régi M. Könyvtár I. 448. II . 373. 1. 

Eszenyi László. — Munkája : A rózsa 
panasza (allegória) néhai Tasnád-Szántói 
Becsky István úr korán történt halálakor 
1835. Nagy-Károly. (Költemény.) 

Petrik Bibliographiája. 

Eszlári F. Demeter. Rákóczi Zsigmond 
egri kapitány 1586-ban a maga költségén 
küldötte külföldi akadémiákra ; a vitten-
bergai egyetemen végezte tanulmányait 
és 1589. szept. elején indult haza. — A 
vittenbergai akadémián búcsú verset irt 
(1858.) Csanádi Jánoshoz. (Megvan a 
marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyv-
tárában.) 

Bod, M. A t h e n a s 79. — Irodalomtörténeti 
Közlemények 1891. 248. 250. 252. 255. 1. 

Esztegár József, theologiai doktor, 
a bécsi Pazmaneum növendéke, Nagy-
váradon székesegyházi hitszónok volt, 
később belényesi alesperes-plébános. Meg-
halt .1859. márcz. 8. 49. évében. — Mun-
kái : 1. Ode Adm. Rev. ac Exim. Bene-
dicto Dudits in r. ar. gymnasio M. Vara-
diensi directori regio, atque Hieronimo 
Schilla II-dae humanitatis professori regio 
ín grati animi significationem per ab-
solutos 2-ae humanit. studiosos devote 
sacrata. Magno-Varadini. 1826. — 2. 
Egy lelkész s hivei kölcsönös köteles-
ségeik. Előadva pásztori bucsuzatában 
őszelő 22. 1844. U. ott. — 3. Egyházi 
beszéd felséges királyunk születése s 
honunk átalakítási örömünnepére 1848. 
ápr. 18. Nagyvárad. 

Petrik Bibi. — 31. Sión 1892. 47. 1. (Szöl-
lössy.) 

Esztegár László, bölcseleti doktor és 
nevelő, szül. 1870. nov. 1. Szamosujvárt. 
hol atyja ügyvéd; a gymnasiumot Kolozs-
várt, az egyetemet Budapesten végezte, hol 
1892. máj. bölcselet-doktori oklevelet 
nyert; jelenleg Bécsben nevelő. — Iro-
dalomtörténeti s aesthetikai czikkeket és 
könyvismertetéseket irt a Fővárosi La-

pokba (1886. Döbrentey emlékezete, 1887. 
tárczák, 1888. Pesszimismus kisebb el-
beszélésekben, 1889. Malcewsky két fest-
ménye, A mai örmény lyra. 1891. A 
magyar novella, sat.), az Erdélyi Hír-
adóba (1888. 42. sz. Az ujabb örmény 
lyra jellege, 213. sz. Madách Mózese, 
276. sz. Az örmény irodalom fénykora, 
1889. 150. sz. Valami a pessimismusról), 
az Armeniába (1889. Az örmény iroda-
lom fénykora, hanyatlási kora, 1890. Az 
örmény népdalnokok, A magyarországi 
örményekről), a Budapesti Hírlapba (1889. 
285. sz. Rudnyánszky költeményeinek 
ismert.), az Ország-Világba (1889. Ör-
mény népénekesek) és a Magyar Szem-
lébe (1889. Az ujabb örmény lyráról.) 

Gopcsa László szives közlése. 
Esztegár Vártán (Adeodát v. Bogdán), 

mechitarista szerzetes érsek. szül. 1843. 
aug. 3. Szamosujvárt Erdélyben örmény 
szülőktől; 1857. nov. 7. Bécsben a mechi-
tarista rendbe lépett; 1862. szept. 7. 
miséspappá szenteltetett föl és 1863-ban 
a kolostor növendékeinek aligazgatója, 
majd azoknak és a papnövendékeknek 
igazgatója lett. 1870-től fogva hivatala 
mellett egyúttal az iskola rectora, a theo-
logia és egyháztörténet tanára. 1884. 
júl. 2. rendtársai által a congregatió fő-
apátjává választatott. 1886-ban Rómába 

I utazott és visszatérése közben jún. 23. 
Triesztben meghalt. — Munkái: 1. Egy-
háztörténet, különösen Örményország 
egyháztörténete a főiskolák számára új 
örmény nyelven. Bécs, 1872. — 2. Ta-
nító-levelek franczia s új örmény nyelven. 
U. ott, 1877. 

Scriptores Ordini S. Benedicti 83 1. — Va-
sárnapi Újság 1886. 30. sz. a r c z k . (S imay 
János). — M. Polgár 1886. 149. sz. (Szongott 
Kristóf.) 
Esztei Ipoly, ferrarai berezeg és esz-

tergomi érsek, Beatrixnak Mátyás király 
második nejének unokaöcscse, szül. 1482. 
és Mátyás 1487. jan. alig öt éves korá-
ban kinevezte esztergomi érsekké, de III. 
Incze pápa csak évek múlva egyezett 
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bele ebbe a szokatlan kinevezésbe s VIII. 
Sándor pápa 12 éves korában szerpap-
biborossá tette. 1497. decz. 20. lemondott 
az esztergomi érsekségről és átment egri 
püspöknek. Leszámítva azt, hogy Egerben 
1512-ben egy zsinatot tartott, alig tartóz-
kodott székvárosában, hanem otthoná-
ban Olaszországban időzött. 1520-ban 
néhány napra még meglátogatta kedvencz 
helyét, Felső-Tárkányt; innét csakhamar 
Ferrarába utazott, hol azon év szept. 3. 
meghalt. — Gyakorlott verselő volt és 
számos egyházi s világi költeményt irt. 
Ezeken kívül olasz nyelven adott ki 
egy munkát a Tengeri ütközetről, melyet 
Coelius méltónak tartott arra. hogy la-
tinra fordítsa. — Nyáry Albert báró 
ismertette számadási könyveit: Az esz-
tergomi érsekség és egri püspökség szám-
adási könyvei a XV. és XVI. századból 
(Századok 1867.) és A modenai Hyppo-
lit-codexek (u. ott, 1870., 1872., 1874.) 
Arczképe az egri érseki lyceum képtárá-
ban látható. 

Egyetemes 31. Encyclopaedia VIII. 76. I. 
{Fraknói Vilmos.) — Zeitiger, Esztergom-Vár-
megyei írók 37. 1. — Koncz Ákos, Egri Egy-
házm. Papok az Irodalmi téren 75. 1. 

Esztergály Mihály, ág. ev. lelkész 
és pestmegyei főesperes. a protestáns 
papok nesztora, 24 évig volt lelkész 
Petriben és ismét 24 évig Csornádon 
Pestmegyében, hol 1860. jun. 30. meg-
halt 72 éves korában. — Munkái: 1. 
Földvári s Bernáthfalvi Földváry Mik-
lós urnák és Felső-Kubini s Nagv-Olaszi 
Kubinyi Amália kisasszonynak, lakodalmi 
ajándékúl 1822. Pest. (Költemény.) — 
2. Eskettetési-besséd, melyet Zsidel Dávid 
helv. hitv. iffiú és Sparnenszis Anna 
aug. hitv. hajadon egybekelése alkalmá-
val a kis-váczi ev. helv. hitvallást köve-
tők templomában böjtelő hava 13. 1838. 
tartott. Vácz. — Uj énekes könyve, mely-
nél Jakabovics Pál czeglédi pap főmun-
katársa volt, bár igen kedvezően nyilat-
koztak róla, nem jelent meg, mert a 

Szeberényi és Jozefy superintendensek 
által pártfogolt énekeskönyv épen akkor 
került ki sajtó alól. 

í.elki Kincstár 1860. 285 . — Hölgyfutár 18G0. 

80. 84. SZ. — Országos Nagy Képes Naptár 
1861. 363. — Petrik B ib l i og r . 

Esztergomi Zsigmond, r. kath. szer-
zetesrend tagja Marosvásárhelyt, hol a 
kéziratának táblájára tett bejegyzések 
szerint 1723-ban irta munkáját ; 1726. 
febr. 3-tól Széplaki Mihály fiainak neve-
lője volt; tanítónak nevezték ki az ottani 
poétikai osztályba, hova aug. 26. vezet-
tetett be. — Kézirati munkája : Compen-
dium históriáé ecclesiasticae. Accedunt: 
notationes quaedam theologicae, Agropoli. 
1723. (XVIIf. századbeli eredeti codex 
8-rét 284 lap a m. nemz. múzeumban.) 

Eszterházy. L. Esterházy. 
Esztrenga István (később Horváth). 

1881 óta gymnasiumi tanár Jászberény-
ben. — Programmértekezése : A hő és 
víznek földünkre gyakorolt hatásáról. 
(Jászberényi r. kath. gymnásium Érte-
sítője 1884.) 

Ete (Reiner) Zsigmond, dr. Reiner 
Zsigmond megyei főorvos fia, szül. 1862. 
jun. 21. Gyulafehérvárt Erdélyben; közép-
iskoláit szülővárosában és Temesvárt, 
jogi tanulmányait a budapesti egyetemen 
fejezte be. 1887-ben létesítette az alsó-
fehérmegyei tört. régészeti s természettu-
dományi egyletet Gyulafehérvárt. A régé-
szetet kiválóan kedveli; Gyulafehérvárt 
epigraphikai szempontból igen értékes 
római feliratos emlékkő-gyűjteménye van; 
az ispánlaki bronzlelet legnagyobb részét 
is ő birja Bpesten. — Czikkeket irt a Nem-
zetbe (1883. 36. 54. sz. A gyulafehérvári 
székesegyházról), az Archaeol. Értesítőbe 
(1887. Az alsó - fehérmegyei régészeti, 
egylet múzeumáról, Vízaknai leletekről 
1888. Az ispánlaki bronzleletről),M.Salon-
ban (1890.) Gyulafehérvárról irt essayt; 
az Életbe Noviczius cz. és a Hevesi-féle 
Magy. Decameronban Vak Laji cz. beszé-
lyei jelentek meg. — Munkája: Egy görbe 
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országból. Bpest, 1885. (Beszélyek.) A 
Budapester Tageblatt 1884. 205. sz. egyik 
beszélyét németül közölte. — Szerkesztette 
a Politikai Szemle cz. lapot Gyulafehér-
várt 1886. és 1887 ben. Ezen lapban és 
egyebütt Ete Reiner Zsigmond névvel 
szépirodalmiakat és Reiner Zsigmond név 
alatt publicistikai s jogi czikkeket irt. 

>/. Könyvészet 1885. és önéletrajzi adatok. 

Etédi Sós Márton, bugyii pest megyei 
jegyző s erdélyi származású volt. — 
Munkái: 1. Magyar gyász, vagyis má-
sodik Lajos magyar királynak a mohácsi 
mezőn történt veszedelme. Melyet gyenge 
tehetsége szerént versekbe kivánt szedni 
egy nemzete romlását kesergő magyar 
E. S. M. Pest, 1792. (2. kiadás. U. ott, 
1813.) — 2. Örömre változott siralom, 
mely felséges herczeg Sándor Leopold 
hazánk elfelejthetlen nádor-ispányát fáj-
lalja és azon megboldogult herczeg ma-
gához mindenben hasonló vérének fel-
séges herczeg József Antalnak székében 
helyheztetett öröm ünnepi tiszteletére 
Íratott 1795. U. ott. (Költemény.) — 3. 
Scytha király, vagy-is Záton herczegnek 
külömb külömbféle változásokon forgott 
története. Buda, (1796.) — 4. Kettős 
öröm, melyet felséges austriai herczeg 
József Antalnak Magyarország nádorispá-
nyának, nemkülönben herczeg Batthyány 
József kardinalis és primás eő Eminen-
cziájának keresztnevek napján az echó 
által kivánt hallatni. Hely n. 1797. (Köl-
temény.) — Kéziratban : Arany idő 1800. 
(József Antal főherczeg nádor ós Alexandra 
Pavlovna orosz herczegnő egybekelésére 
irt versek. Censurai példánya a m. n. 
múzeumban.) 

Sándor István, M . K ö n y v e s h á z 259. 1. — 
Katona, H i s tó r i a Cr i t ica XLI. 579. — Danielik, 
M. írók II. 72. — Toldy Ferencz, M. Költészet 
Története. Pest, 1807. 390. 395. — Beöthy 
Zsolt, Szépprózai Elbeszélés 133. 134. 1. — 
Petrik B ib l iog r . 

Ethényi Ferencz, jogi doktor. — Mun-
kája : Dissertatio juridica de culpa non-
nisi levi ab eo praestanda, a quo res 

in specie legata erat, quam cum Poso- m 

niensibus ex universa jurisprudentia an-
nuente inclyta facultate juridica in uni-
versitate Pestiensi pro consequenda doc-
toratus laurea publicae eruditorum dis-
quisitioni submittit. 1787. (H. és ny. n.) 

Petrik B i b l i o g r . 

Etienne András, orvosdoktor, a ko-
lozsvári kir. lyceumban a chemia, mine-
ralogia, pathologia, physiologia és ehirur-
gia tanára volt 1794-ben. — Munkája : 
Elementa chimiae metallurgicae juxta 
nóvum Lavoisieráe systema concinnata 
et propriis confirmata. Claudiopoli, 1794. 
Két kötet. 

Szinnyei K ö n y v é s z e t e , — Maizner János, A 
kolozsvári orvos-sebészi tanintézet történeti 
vázlata. Kolozsvár, 1S90. 4. 66. 1. 

Etsegi János. — Munkája: Disser-
tatio philologico-theologica de Rore ex 
utero Auroráé hoc est: Populo Messiae 
spontaneo. Ad Locum Psalm. CX. v. 3. 
Praeside Joh. Jac. Hottingero. Tiguri, 1720. 

Catalogus Bibi. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. 
II. 150. 
Ettinger József, ág. ev. lelkész, szül. 

1786. decz. 10. Nagyszebenben; 1811. szept. 
11-től a jenai egyetem hallgatója volt; 
1812-ben tért vissza Nagyszebenbe, hol 
gymnasiumi tanár és lelkész lett. 1831. 
jun. 8. a neppendorfi község hívta meg 
lelkészének. Meghalt 1841. nov. 11. Nagy-
szebenben. — Munkái: 1. Der deutsche 
Kinderfreund. Ein Lesebuch für Volks-
schulen von F.P. Wilmsen. Zum Gebrauch 
für die siebenb. Volksschulen eingerichtet. 
Hermannstadt, 1828. (2. kiadás. U. ott. 
1846.) — 2. Kurze Geschichte der ersten 
Einwanderung ober-österreichischer evan-
gelischer Glaubensbrüder nach Sieben-
burgen, in einem Vortrage an seine Ge-
meinde. U. ott, 1835. — 3. Numophi-
lacii Gymnasii Cib. A. C. add. Descriptio. 
Fase. I. Cibinii, 1845. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Mokos. 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 95. 

Eulenberg Salamon, jogi doktor és 
ügyvéd, szül. 1853. jún. 24 Irsán Pest-
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, megyében; tanulmányait Budapesten és 
Bécsben végezte ; közben Bosznia s Her-
czegovina occupatiójánál a 60. gyalog-
ezreddel mint tart. hadnagy vett részt. 
Jelenleg gyakorló ügyvéd Budapesten és 
a m. kir. honvédségnél szolgálaton kivüli 
állományú főhadnagy. — Kisebb költe-
ményeket irt a jogi szaklapokba s egy czikk-
sorozatot A Jézus-per czimmel az Egyen-
lőségbe (1888.), melyben azt fejtegette, 
hogy e per nem a zsidó törvény szabályai 
szerint történt, hanem illegális formában, 
a törvényes zsidó bíróság megkerülésével 
római s nem zsidó szabályok szerint 
tárgyaltatott. — Munkája: A vasúti jog. 
Bpest, 1886. (dr. Bán Zsigmonddal együtt.) 

)/. Könyvészet 188G. és önéletrajzi adatok. 

Everth János. ág. ev. lelkész, szül. 
1798. jan. c. Berethalmon Nagy-Küküllő-
megyében ; 1815. nov. 20. óta a jenai 
egyetemen tanult; midőn hazájába vissza-
tért, a medgyesi gymnasiumnál alkalmaz-
ták tanárnak, azután u. ott városi hit-
szónok lett; 1830-ban buzdi. 1844. nagy-
kapusi', 1849. muzsnai lelkész, végre 1859. 
januártól 1862-ig fődékán volt. Meghalt? 
— Munkája : De necessitate symbolicae 
aestheticae in religione diss. Cibinii, 1821. 

Trausch, S c h r i f t s t e l l e r - L e x i k o n I . — Xokos, 
Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 
97. 1. 

Evetovich János, kalocsa-egyházmegyei 
áldozópap, szül. 1860. máj. 15. Bács-Al-
máson, 1885. jún. 26. miséspappá szen-
teltetett föl; azután káplán volt Bátyán, 
Bikityen, Katymáron és jelenleg segéd-
lelkész Bajmokon Bácsmegyében. — Mint 
papnövendéknek történeti értekezése : A 
bogumilek Boszniában a Szent Ágoston-
egylet Szemelvények cz. kiadványában 
névtelenül jelent meg. Költeményeket 
fordított külföldi költők műveiből (fran-
cziából: Chateaubriand, Falconnet, Re-
baul, Laprade, németből : Weber, Hensel 
Luiza, Uhland, Schiller, Görres, olaszból: 
Petrarca, Dante, Manzoni, Milli, angol-
ból : Moore Tamás, Wordsworth, Hemans j 

Felicia, spanyolból: Lope de Vega és 
Carpio), a M. Államba. M. Koronába, 
Kalocsai Néplapba, Jézus Szive Hírnö-
kébe s a Vasárnapi Lapokba. A Mayer-
Arno-féle Katholikus Társadalomban 
(1882.) A szokás legyőzi a természetet 
cz. olaszból fordított regénye jelent meg. 

Hl. Sión 1888. 297. 1. ( S z ö l l ö s s y K . ) — Sche-
matismus Colocensis 1893. 

Evva Lajos, a budapesti népszínház 
igazgatója, E. Ferencz Barsmegye főügyé-
sze (kinek 16 gyermeke volt) és Brod-
szky Emilia fia. szül. 1851. aug. 17. Fegy-
verneken Hontmegyében; iskoláit Ung-
várt és Szatmáron végezte. Mostoha anyjá-
nak bátyja Lukács Tivadar nagybányai 
prépost rábírta E. atyját, hogy sok gyer-
meke iskoláztatása végett nevelje őket 
katholikusoknak, így lett Evva katho-
likussá és egyik nővérével az maradt, 
míg többi testvérei visszatértek az ev. 
református vallásra. 1870-ben Pestre jött 
bölcselethallgatónak és főleg Toldy Fe-
rencz pártfogásával a tanári kurzust is 
elvégezte. 1871—-73-ban a nemzeti mú-
zeum könyvtárának rendezésében vett 
részt és itt gyűjtötte adatait a magyar 
zenéről s művészetről irt czikkeihez. 1873 
—74-ben Gömörmegyében nevelősködött; 
1874—75-ben mint önkénytes a Molináry-
ezredben szolgált és az 1875. okt. 19. 
Bákosi Jenő igazgatása alatt megnyílt 
budapesti népszínházhoz került 80 kr. 
napidíjjal ; egymásután írnok, gazda, 
ellenőr, titkár és rendező lett. 1885-ben 
pályázat mellőzésével ő vette át a nép-
színházát, mely állásban működik jelen-
leg is. 1889-ben nőül vette Bákosi Jenő 
legkisebb húgát, Mártát. — Irodalmi mű-
ködését a Rákosi Reformja mellett kezdte ; 
itt jelentek meg 1872. 183., 185., 186. 
sz. Egy babéi-koszorús czigány (Bihari), 
220—222. sz. A magyar zene atyja (La-
votta), 293—295. sz. Egy bukott lángész 
(Csermák), 1873. Történelmi hangver-
seny, 149. sz, Czinka Panna, Ócska séták 
(a régi Pestről), 237—238. sz. Kurucz 

4G. ív sajtó alá adatolt 1893. márcz. 15. 
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nóták, 251. sz. A finn költészetről, 264 , 
265. sz. Tinódi, 271., 272. sz. Czigány 
epigonok (Rózsavölgyi és Ruzsitska), 
1874. 164. sz. Egy hires magyar festő 
{Kupeczky János), 185. sz. Mátyás király 
temploma, 199., 200. sz. A magyar festé-
szet történetéből (Mányoki, Mindszenti). 
268. sz. Magyar királyok Pantheonja, 
346.. 3Í7. sz. Középkori könyvtáraink, 
1875. 28. 30. sz. Nemzetiség a tánczban, 
86. sz. Tibany, 159. 160. sz. Királyi szék-
helyek, 165. sz. Magyar vitézi rendjelek ; 
a Kelet cz. lapban 1875: Mult és jelen 
vadászatunk; a Vasárnapi Újságban 1875. 
Bihari János, A magyar tánczzene teremtői, 
A czigányok viszonya a magyar zenéhez, 
Szent Gellérthegy ; a Magyarország és a 
Nagyvilágban 1875. Egressy Benjamin, 
Kupeczky János, Lavotta János, Rózsa-
völgyi Márk, Ruzsicska Ignácz, 1876. 
Szentpétery József szobrász, A budapesti 
színházak története, 1877. Az ősmagyar 
nőkről és 1875—78: könyvismertetések; 
a M. Szellemi Életben 1892: Szinházi 
pályám. Ezeken kívül sok vezérczikket, 
tárczát s kisebb dolgozatot irt a Pesti 
Hírlapnak és a Budapesti Hírlapnak nép-
színházi darabokról s szerzőikről mindig 
névtelenül. Közben a népszínház műsora 
számára 53 darabot fordított le, legna-
gyobbrészt franczia operetteket, részben 
csak a verseket (a prózát leginkább Fáy 
Bélának engedte át); igen sok népszínmű 
zenéje alá ő irta a népdalokat. Jelenleg 
már a szinmű bírálat veszi igénybe majd 
minden szabad idejét, mert ő a szinház 
dramaturgja s az összes népszínházi 
pályázatokon mint biráló vesz részt. Né-
hány regényt is fordított Schwarz Mária 
Zsófia svéd irónő után németből és kisebb 
beszélyeket Scribetől. szintén németből, 
melyek nagyrészt a Hölgydivatlapban és 
a Budapesti Bazarban jelentek meg. — 
Munkái: 1. A csodálatos orvosság. Re-
gény, Seribe után ford. Pest, 1872. — 
2. Carlo Broschi. Regény, Seribe után 
ford. U. ott, 1872.— 3. A nemes leánya. 

Regény, Schwarz Mária Zsófia után ford. 
Bpest, 1874. Három kötet. — 4. A fran-
cziák Milanóban, vagy az ezreddobos 
leánya. Operette, zenéje Offenbachtól. 
Duru Alfréd és Chivot Henri után ford. 
U. ott, 1880. (Fái J. Bélával együtt.) 

Szinnyei Repertóriuma. Tört. II . — Petrik 
Könyvészete. — Könyvészet 1880. — A Hét 
1891. 34. SZ. a r c z k . — Magyar Szellemi Élet 
Bpest. 1892. arczk. és névaláírása. — Nemzet-
közi művészeti Szemle 1893. 4. Sz . a r c z k . é s 
önéletrajzi adatok. 
Exelbirth (Exlbirth) Ede, orvosdoktor, 

tarnopoli galicziai származású. — Mun-
kája: Bissertatio inaug. medico-practica. 
Venenorum effectus et medela. Pestini 1842. 

Itupp, Beszéd 163.1. — Szinnyei Könyvészete. 
Exner Győző, középiskolai tanár, szül. 

1864. decz. 22. Beregszászon; jelenleg 
a pozsonyi kereskedelmi akadémián a 
magyar és német nyelv és irodalom se-
gédtanára. — Vegyes tartalmú dolgozatai 
s költeményei a következő lapokban és 
folyóiratokban jelentek meg: Egyetemes 
Philologiai Közlöny, Tornaügy, Budapesti 
Sakkszemle, Magyar Nők Lapja, Uram-
bátyám, Főv. Lapok. Pozsonyvidéki La-

j pok és Magyar Állam. — Munkái: 1. Köl-
temények. Bpest, 1882. — 2. Költemé-
nyek. U. ott, 1884. — 3. Eszmék, ötletek. 

j gondolatok. U. ott. 1886. — 4. Egyszerűség 
és jó kedv. U. ott. 1888. (Költemények). 

M. Könyvészet 1886—88. és önéletrajzi adatok. 
Exner Kornél, jogi doktor, kir. pénz-

ügyi fogalmazó, szül. 1867. jul. 3. Bereg-
szászon. — Szépirodalmi s politikai czik-
keket irt a vidéki s fővárosi hírlapokba, kü-
lönösen a Pozsonyvidéki Lapokba, mely-
nek 1888. szept. 14. óta főmunkatársa 
(mely lapban egyéb dolgozatain kívül 70 
tárczája jelent meg, többi közt Csató Pál 
1888. 214. sz.). — Munkája: 1. Színésznő 
és kritikus, vigj. 1 felv. Pozsony, 1890. 
(Pozsonyban színre került.) — 2. A nádor-
ság beillesztése alkotmányosságunk ke-
retébe. U. ott, 1892. — Szerkesztette a 
Pozsonyvidéki Lapokat 1890. máj. 3-től 
aug. l-ig. — Jegyei: Ii. K., ( ) és E. 

.»/. Könyvészet 1890. és önéletrajzi adatok. 
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